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Inleiding

Middels brief van 27 mei 2018 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
(hierna: de Minister) met zaaknummer 2018/22138, ontvangen op 14 juni 2018, is het
voornemen inhoudende de benoeming van een kandidaat als lid van de raad van
commissarissen bij Fundashon Kas di Kultura Kòrsou (hierna: KDK) aan de adviseur gemeld.
Kennelijk is de Minister voornemens een kandidaat voor te dragen als lid van het bestuur van
KDK, aangezien de statuten van de stichting nog uitgaan van het oude bestuursmodel en nog
niet zijn aangepast conform de Modelstatuten voor Overheidsstichtingen gebaseerd op het
raad- van-commissarissenmodel.
Op onder andere 19 april 2018 (nummer 10042018.01) en 27 maart 2018 (nummer:
27032018.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de
benoeming van bestuursleden bij KDK. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel
worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing
van de bij dit beoordelingsverzoek voorgenomen benoeming van een lid van het bestuur van
KDK, e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte advies.
Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens
een minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van
een bestuurder de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht
schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient te melden. In
overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de
adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet
aan de statuten van de stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de
procedureregels en profielschets zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate
governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of
er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Brief van 27 mei 2018 (zaaknummer: 2018/22138) van de Minister betreffende de
voorgenomen benoeming;
Concept MB inzake de voorgenomen benoeming;
CV van de voorgedragen kandidaat;
Onafhankelijkheidsverklaring van de kandidaat d.d. 29 mei 2018;
Statuten van KDK, laatstelijk gewijzigd op 22 februari 2002;
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
KDK van 27 juni 2018.
Toetsing voornemen benoeming bestuurslid

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoeming redelijk gemotiveerd aan de
adviseur gemeld middels schrijven van 27 mei 2018 (zaaknummer: 2018/22138). De adviseur
merkt daarbij op dat de melding niet, zoals te doen gebruikelijk, via en bij besluit van de Raad
van Ministers is geschied.
Met betrekking tot de samenstelling van het bestuur van KDK meldt de Minister dat deze
ingevolge artikel 16 lid 1 van de statuten van KDK bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7
leden, maar dat vooruitlopend op de aanpassing van de statuten van KDK, conform artikel 3 lid
3 van de Landsverordening Corporate Governance, is vastgesteld dat het bestuur van KDK uit
niet meer dan 5 leden dient te bestaan.
In het schrijven van de Minister is het volgende overzicht van de huidige samenstelling van het
bestuur van KDK overlegd:
Nr.

Bestuurssamenstelling Intreeddatum

1
2
3
4

Dhr. R. Colastica
Mevr. T. Rojer
Mevr. M. Constancia
Dhr. J. Samson

20-Nov-17
21-Nov-17
2-Jul-18
1-April-18

Termijn van
benoeming
4 jaren
4 jaren
4 jaren
4 jaren

Aftreeddatum
20-Nov-21
21 Nov-21
2-Jul-22
1 April-22

De bestuurssamenstelling komt niet geheel overeen met het online uittrekstel van het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van KDK van 27 juni 2018. De
heer Samson staat nog niet ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel van Curaçao.
Hoewel de Minister in haar brief niet aangeeft in welk profiel dan wel met welke deskundigheid
de huidige drie leden in het bestuur van KDK zijn benoemd, kan de adviseur aan de hand van
eerdere adviezen afleiden dat het bestuur thans bestaat uit één persoon met kennis en ervaring
op het gebied van Non-Gouvernementele Organisaties (mevrouw Constancia), twee personen
met kennis op Cultureel Educatief gebied (mevrouw Rojer en de heer Colastica) en één
persoon als financieel deskundige (de heer Samson) .
De Minister geeft in haar brief aan dat de RvC (lees: het bestuur) momenteel één vacante
posities heeft.
De Minister is voornemens de heer Roangelo J.M. Lodewijks, met kennis en ervaring op
juridisch gebied te benoemen als bestuurslid bij KDK. De Minister geeft de volgende
onderbouwing:
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“(…)
In algemene zin voldoet de heer Lodewijks aan de vereisten die gesteld worden aan de leden van de
RVC (zie bijgevoegde algemene profielschetsen).
De heer Lodewijks heeft, zowel lokaal als internationaal, sinds 2008, verschillende bedrijfskundige en
juridische functies vervuld waaronder floor manager en credit risk management bij de Deutsche Bank
Nederland N.V. tot en met maart 2014. Vanaf december 2014 tot op heden is hij werkzaam als advocaat
bij Murray Attorneys at Law. De heer Lodewijks is tevens secretaris van de juristenvereniging De Jonge
Balie Curaçao Association en heeft zijn Master of Laws degree in 2012 behaald aan de Universiteit van
Utrecht. De heer Lodewijks heeft tevens zijn propedeuse in Financial Services Management in 2007 aan
de Fonty's Universiteit
(…)”

Vanwege het ontbreken van een specifieke profielschets voor KDK zal de adviseur voor de
toetsing van de voorgedragen kandidaat als bestuurslid bij KDK uitgaan van de vereisten in de
algemene profielschets, zoals vastgesteld op 22 september 2010 (no. 2010/55035), alsmede de
toepasselijke statutaire vereisten.
In de algemene profielschets zijn onder andere de volgende eisen vastgesteld met betrekking
tot de samenstelling van de raad van commissarissen (lees: het bestuur):
1.
2.
3.
4.

één persoon met financiële kennis en ervaring. De Code eist in ieder geval een
financieel-deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen (lees:
bestuursleden);
één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings- en/of
rechtspersonenrecht;
één persoon met (bedrijfs-) economische ervaring en kennis;
iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

Profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:
1.
aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
2.
over HBO-werk- en denkniveau;
3.
goede sociale en communicatieve vaardigheden;
4.
minimaal 5 jaar managementervaring;
In artikel 6 lid 2 van de statuten van KDK zijn echter ook de volgende vereisten opgenomen
voor de samenstelling van het bestuur:





Een financieel deskundige als Penningmeester;
Een lid met kennis en ervaring op management en of juridische gebied als secretaris;
Een lid met kennis en ervaring op het gebied van NGO’s en/of financiële fondsen;
Drie leden met kennis op Cultureel Educatief gebied.

Gezien de huidige samenstelling van het bestuur qua deskundigheid en uitgaande van een
bestuur van 5 leden, kan op grond van de samenstellingsvereisten conform artikel 6 lid 2 van
de statuten van KDK, alsmede de algemene profielschets worden beargumenteerd dat de
vacante positie binnen het bestuur die van juridisch deskundige (eveneens secretaris) betreft.
Met betrekking tot de kandidaat die door de Minister is voorgedragen voor de positie van
bestuurslid bij KDK met kennis en ervaring op juridische gebied, kan uit de motivering van de
Minister en de beoordeling van het CV van de heer Lodewijks redelijkerwijs worden
aangenomen dat hij, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij enige
bestuurservaring heeft, voldoet aan de het profiel van juridische deskundige conform de
algemene profielschets.
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De adviseur heeft gelet op het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen benoeming van de heer Roangelo J.M. Lodewijks als bestuurslid bij KDK in de
hoedanigheid van juridisch deskundige.
4

Overige

Ten aanzien van een aanpassing van de statuten stelt artikel 17 van de statuten van KDK dat
het bestuur bevoegd is de statuten te wijzigen na goedkeuring van het bestuurscollege (lees nu:
de Minister of de Regering) en dat het besluit tot statutenwijziging wordt genomen met
algemene stemmen in een vergadering, waartoe bestuursleden ten minste veertien dagen
tevoren schriftelijk moeten zijn opgeroepen en waarin alle bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur vacatures bestaan, waardoor het aantal
bestuursleden niet meer voldoet aan het in artikel 6 vereiste minimum (van 5 leden).

De Minister wordt dan ook geadviseerd te bewerkstelligen dat met inachtneming van de
voorgeschreven procedure het nodige wordt gedaan, zodat de statutenwijziging kan
plaatsvinden en de statuten in overeenstemming worden gebracht met de modelstatuten voor
overheidsstichtingen van het Land.
5

Conclusie en Advies


De Minister wordt geadviseerd te bewerkstelligen dat zo spoedig mogelijk en met
inachtneming van de voorgeschreven procedure de statutenwijziging van KDK
plaatsvindt en de statuten in overeenstemming worden gebracht met de
modelstatuten voor overheidsstichtingen van het Land.



De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom
geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de
Code.



De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen
benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Roangelo J.M. Lodewijks als lid
van het bestuur van KDK in de hoedanigheid van juridisch deskundige.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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