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Inleiding

Middels brief van 20 oktober 2017 (zaaknummer: 2017/40525), ontvangen op 25 oktober 2017,
van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) aan de
SBTNO, stelt de Minister dat zij conform hetgeen vastgelegd in het aftreedrooster van de
Fundashon Kas di Kultura (hierna KdK), voornemens is de aftreeddatum, van
xxxxxxxxxxxxxxxxx zijnde 31 oktober 2017, na te leven. Hetgeen inhoud dat per die datum
ontslag zal worden toegezegd aan de persoon in kwestie. Rekening houdende met
bovenstaande motiverende redenen voor de ontslagaanvraag en mede gelet op de urgente
behoefte de bestuurbaarheid van de stichting te optimaliseren vraagt de Minister aan de
SBTNO met de nodige urgentie haar advies ter zake uit te brengen.
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Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten
Brief van 20 oktober 2017 (zaaknummer: 2017/40525) van de Minister aan de SBTNO met
als onderwerp ontslag xxxxxxxxxxx KdK;
Concept Ministeriele Beschikking voor de ontslagtoekenning;
Overzicht aftreeddatum bij stichtingen sector Cultuur en Sport;
Statuten van KdK, laatstelijk gewijzigd op 22 februari 2002; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
KdK van 30 oktober 2017.
Toetsing voornemen ontslag bestuurslid

Conform artikel 10 lid 1 van de Landsverordening corporate governance indien door of namens
de verantwoordelijke minister wordt beslist of meebeslist over het ontslag van een bestuurder of
commissaris dient de verantwoordelijke minister zijn voornemen tot ontslag schriftelijk en
gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden.
In overeenstemming met het tweede lid van artikel 10 van de Landsverordening corporate
governance dient de adviseur aan de minister zijn advies te doen toekomen over de vraag of
het voorgenomen ontslag voldoet aan de toepasselijke regels, de Code Corporate Governance
en aan de statuten van de stichting en over de vraag of de stichting op grond van de voor het
voorgenomen ontslag aangevoerde argumenten in redelijkheid tot een ontslag kan komen.
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In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet
zwaarwegende bezwaren zijn tegen het voorgenomen ontslag en of er al dan niet in redelijkheid
tot het voorgenomen ontslag kan worden gekomen.
Conform artikel 2.11 van de Code kan tussentijds aftreden van een commissaris geboden zijn
bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van
belangen of indien zijn integriteit in het geding is.
Conform artikel 2.10 van de Code dient de Minister dan wel de raad van commissarissen/
bestuur een rooster van aftreden op te stellen dan wel vast te stellen om zoveel mogelijk te
voorkomen dat veel commissarissen/bestuursleden tegelijk aftreden.
In overeenstemming met artikel 6 lid 3 van de statuten van KdK treden de bestuursleden af
volgens een door het bestuur op te stellen rooster krachtens welk rooster iedere bestuurder
zitting heeft voor de tijd van ten hoogstens vier jaar. Periodiek aftreden geschied per 31 oktober
van ieder jaar.
Uit het schrijven van de Minister volgt xxxxxxxxxxxxx conform het door het bestuur vastgestelde
rooster van aftreden op 31 oktober 2017 dient af te treden. In de stukken heeft de adviseur het
door het bestuur vastgestelde aftreedrooster niet mogen aantreffen.
Het voorgaande betreft derhalve geen ontslag conform artikel 7 onder f van de statuten van Kdk
dan wel conform artikel 10 lid 1 van de Landsverordening, maar het einde van haar
bestuurslidmaatschap conform artikel 7 lid g van de statuten van KdK.
Conform voornoemd artikel en de vastgestelde rooster van aftreden eindigt xxxx
bestuurslidmaatschap op 31 oktober 2017 van rechtswege zonder dat daar enige besluit van de
Minister voor nodig is. Desgewenst kan de Minister betrokkene middels een schrijven
bedanken voor de periode die xxx als bestuurslid heeft gefungeerd en de door haar verrichte
werkzaamheden.
Een advies van de adviseur is niet vereist indien een bestuurslid of lid van de raad van
commissarissen op eigen verzoek dan wel conform de aftreedrooster aftreed.
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De adviseur corporate governance
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