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Middels brief van 13 oktober 2017 (zaaknummer: 2017/40808) van de Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) aan de SBTNO, ontvangen op 25 oktober
2017 heeft de Minister de adviseur om advies gevraagd met betrekking tot de rechtmatigheid
van de benoeming van 2 leden van de raad van commissarissen bij SSC.
Bijgevoegd heeft de adviseur tevens een aftreedrooster van de raad van commissarissen SSC
mogen aantreffen.
Met betrekking tot de rechtmatigheid van de benoemingen hebben wij van de Minister de
betreffende landsbesluiten mogen ontvangen waarmee de rechtmatigheid is komen vast te
staan. Voornoemde leden zijn kennelijk ook reeds ontslagen. Uit het online uittreksel van het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao d.d. 13 november 2017 blijkt
immers dat ze niet meer zijn ingeschreven.
De adviseur heeft het volgende aftreedrooster mogen ontvangen zoals vervat in het schrijven
van de SSC d.d. 17 oktober 2017.
Aftreedrooster Raad van Commissaris Stichting Studiefinanciering Curaçao
Naam
Datum intrede
Datum aftreden
Johan E. Nahar, 13 oktober 1946
I mei 2014
April 2018
Remi io A.J. Booi, 3 juli 1944
1 mei 2014
April 2018
Leslie J. Fredema, 9 mei 1960

11 juli 2017

Juni 2021

Shanaira E. Martina, 15 november 1964

11 juli 2017

Juni 2021

Giorgio E.G. Broos,29 november 1984
Julio A. Christina, 24 februari 1959

5 oktober 201 7
5 oktober 2017

September 2021
September 2021

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao
d.d. 13 november 2017 blijkt echter dat er slechts twee leden staan ingeschreven. De leden die
op 5 oktober zijn benoemd zijn tot heden blijkbaar niet in de kamer ingeschreven. Indien er een
lid is benoemd dan wel afgetreden dan dient deze terstond te worden ingeschreven dan wel
uitgeschreven. Het is de taak van de bestuurder om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig
worden ingeschreven en uitgeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Ook de leden van de raad van commissarissen zelf dienen hierop toe te zien gelet op hun
toezichthoudende taak.
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Met betrekking tot de vastgestelde aftreedrooster zij het volgende gesteld, Conform artikel 2.10
van de Code dient er een rooster van aftreden te worden vastgesteld om zoveel mogelijk te
voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden en ter waarborging van de continuïteit en
overdracht van informatie binnen de entiteit. Commissarissen kunnen conform de Code
maximaal 4 jaar zitting nemen als Commissaris, waarna zij voor een herbenoeming in
aanmerking kunnen komen.
Uit de bijgevoegde rooster blijkt dat 4 commissarissen in 2021 zullen aftreden en vermoedelijk
ook de vijfde. Daarnaast zijn slechts de maanden van aftreden in het rooster aangeven en niet
de exacte data. Niet kan worden gesteld dat voornoemd rooster in overeenstemming is met het
beoogde in artikel 2.10 van de Code. Geadviseerd wordt om het rooster van aftreden aan te
passen in overeenstemming met de Code ter waarborging van de continuïteit binnen de raad
van commissarissen.
Geadviseerd wordt om de leden als volgt te laten aftreden 1 lid op 1 juli 2020, 2 leden op 1
januari 2021 en 1 lid op 1 juli 2021. Het staat de raad van commissarissen vrij om een ander
rooster vast te stellen, doch dient deze in overeenstemming te zijn met de Code.
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