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Grondslag

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de
Verordening corporate governance (A.B. 2009 no. 92), een schriftelijke overeenkomst
aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen
deskundige organisatie zijnde de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten
(SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Verordening corporate
governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de
werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op
verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van
Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in de Code Corporate Governance en
in de Verordening opgenomen bepalingen.
Kennelijk heeft de Minister met in achtneming van het voorgaande de adviseur benadert met
het verzoek om advies inzake de concept statuten van Stichting SOAB.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten

− Brief van de directeur van de SOAB d.d. 22 oktober 2012, kenmerk 12/0949C/DS met als
bijlage de concept statuten van SOAB; 4de concept van 4 oktober 2012.
− Model-statuten overheidsstichtingen d.d. 11 november 2011
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Toetsing van de concept statuten

3.1

Toetsingskader

Voor de toetsing van de concept statuten voor de Stichting SOAB zal als toetsingskader worden
gebruikt de Verordening Corporate Governance, de Code en de Model-statuten
overheidsstichtingen van 11 november 2011.
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Conform artikel 3, derde lid van de Verordening bewerkstelligt de Regering, de Raad van
Ministers dan wel de Minster, voor zoveel als dat mogelijk is, dat de vennootschap of stichting
de principes en bepalingen van de Code Corporate Governance naleeft.
Artikel 12 tweede lid van de Verordening stelt dat voor zover de toepassing van artikel 3, derde
lid, verband houdt met de wijzigingen van de statuten van een vennootschap of stichting, mag
in zeer uitzonderlijke gevallen, gehoord de adviseur corporate governance, tot uiterlijk zes
maanden na de inwerkingtreding van deze Verordening worden afgeweken van de in die
bepaling geregelde verplichtingen.
Niet kan worden gesteld dat de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Minster dan wel de
overheidsentiteiten het voorgaande in acht hebben genomen. Met name de aanpassingen van
Statuten van de Overheidsstichtingen is tot nu toe bij het merendeel van de stichtingen
uitgebleven.
Conform artikel 1 van de Code dienen de statuten van de vennootschappen en stichtingen
zodanig te worden aangepast dat alle bepalingen van de Code van toepassing verklaard
kunnen worden. In ieder geval dient in de statuten een verwijzing naar de Code te worden
opgenomen alsook de verplichting om de bepalingen van de Code toe te passen, rekening
houdend met de concrete omstandigheden van de vennootschap of stichting.
Tevens is gesteld in voornoemd artikel dat het toepassen van de bepalingen van de Code
impliceert dat de statuten van de stichtingen moeten worden aangepast conform het Raad van
Commissarissen model.
3.2

Toetsing aan de Code en de Verordening

In de concept statuten van de SOAB is een artikel Corporate Governace opgenomen namelijk
artikel 20 met de volgende bepalingen:
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De regels zoals vastgesteld in de Landsverordening Corporate Governance , het Landsbesluit Code
Corporate Governance Curaçao en alle daaruit voortvloeiende wettelijke regelingen zijn van toepassing op
de stichting. De stichting is gehouden vorenbedoelde regelingen na te leven.
Indien voornoemde Landsverordening Corporate Governance Curaçao en de daaruit voortvloeiende
wettelijke regelingen, conflicteren met statutaire bepalingen van de stichting prevaleren voornoemde
Landsverordening Corporate Governance Curaçao en de daaruit voortvloeiende wettelijke regelingen boven
de statutaire bepalingen van de stichting.

Met het opnemen van dit artikel in de statuten is voldaan aan het gesteld in artikel 1 van de
Code.
Tevens kan worden gesteld dat de statuten zijn opgesteld overeenkomstig de Raad van
Commissarissen model. Wel is er kennelijk voor gekozen om de term Raad van Toezicht te
hanteren i.p.v. de term Raad van Commissarissen. Daar er geen toelichting bij de concept
statuten is aangeleverd, is de reden voor deze keuze dan wel afwijking niet duidelijk. De
adviseur geeft u in overweging om bij de SOAB na te gaan of hiervoor een legitieme reden is.
Zo niet dat stelt de adviseur u voor om de term Raad van Commissarissen te hanteren i.p.v.
Raad van Toezicht e.e.a. in overeenstemming met de Code en de BW.
Benadrukt wordt dat het niet hanteren van deze term geen strijd oplevert met de Code.
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3.3

Toetsing aan de Model statuten

Gesteld kan worden dat de concept statuten van de SOAB niet gelijkluidend zijn met de Modelstatuten dan wel de bepalingen daarvan. Wel kan worden gesteld dat deze statuten in grote
dan wel voldoende mate overeenkomstig zijn met de Model-statuten.
In de concept statuten van de SOAB is de rol van de Minister ten aanzien van het verlenen van
goedkeuring aan bepaalde besluiten zoals benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden
en leden van de Raad van Commissarissen beperkt. Deze beperking zou gelegen kunnen zijn
in bijzonder toezichthoudend dan wel controlerend karakter van deze stichting. De adviseur
heef dan ook geen bezwaren tegen deze beperking dan wel afwijking met de Model-statuten.
Ook in de bestaand statuten van de SOAB is de bevoegdheid van de Minister dan wel de
Gouverneur dan wel publiekelijke bestuursorganen zeer beperkt.
In artikel 10 vijfde lid van de Model statuten is volgende bepaling opgenomen:
De raad van commissarissen verstrekt jaarlijks aan de externe accountant de opdracht om de juistheid van
de rapportage inzake de opvolging van de verifieerbare punten uit de Code te onderzoeken. De externe
accountant doet schriftelijk verslag van zijn bevindingen aan het bestuur, de raad van commissarissen en
de Minister.

Zo’n bepaling is niet in de concept statuten van de SOAB aangetroffen. Alhoewel dit deels uit
de Code volgt is het raadzaam om deze bepaling in de statuten van de SAOB op te nemen
daar hierin tevens vermeldt staat dat er op dit punt aan de Minister dient te worden
gerapporteerd. Nu de Minister dient te bewerkstelligen dat de Code en de Verordening worden
nageleefd, is het van belang dat hij een onafhankelijk verslag in deze ontvangt.
Deze bepaling kan als zesde lid onder artikel 11 van de concept statuten van SOAB worden
opgenomen.
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Conclusie en advies

− De adviseur verzoekt de Regering dan wel de Raad van Ministers wederom te
bewerkstelligen dat conform artikel 1 van de Code de statuten van de vennootschappen en
stichtingen zodanig worden aangepast dat alle bepalingen van de Code van toepassing
verklaard kunnen worden.
− De adviseur adviseert de Regering dan wel de Raad van Ministers om zo mogelijk te
bewerkstelligen dat i.p.v. de term Raad van Toezicht de benaming Raad van
Commissarissen wordt gehanteerd, mits hiertegen gegronde redenen zijn zijdens de
SOAB.
− De adviseur adviseert de Regering dan wel de Raad van Ministers om te bewerkstelligen
dat het gesteld in artikel 10 vijfde lid van de Model-statuten in de statuten van SOAB
worden opgenomen.

De SBTNO
adviseur corporate governance
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