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Afwijkende motivering benoeming leden raad van
Toezicht en raad van commissarissen fusie SCL
en FWNK (art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

Middels advies d.d. 12 februari 2021 no. 12022021.02 heeft de adviseur advies uitgebracht met
betrekking tot de voorgenomen fusie tussen Fundashon Wega di Number Korsou (hierna:
FWNK) en Stichting De Curaçaose Loterijen (hierna: SCL), het vaststellen van de profielschets
voor de raad van commissarissen, de benoeming van de leden van de raad van
commissarissen alsmede de benoeming van een bestuurder van voornoemde stichting.
De adviseur had in voornoemd advies onder andere gesteld bezwaren te hebben tegen de fusie
als mede gesteld zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de voorgenomen benoeming van 3
van de voorgedragen leden ter benoeming in de Raad van Toezicht en Advies (hierna: RvT)
van SCL daar deze onder andere niet voldeden aan de statutaire vereisten ter benoeming als
leden van de RvT. De adviseur had in dat advies tevens gesteld zwaarwegende bezwaren te
hebben tegen de voorgenomen benoeming van de (interim) bestuurder.
Ook had de adviseur in voornoemd advies gesteld dat Indien het voornemen van de Minister is
om de huidige leden van de raad van commissarissen en de bestuurder van FWNK te ontslaan
of te wel indien hun functie vanwege de fusie ophoudt te bestaan dan dient de Minister dit
gemotiveerde met in achtneming van artikel 10 van de Landsverordening aan de adviseur
melden.
De adviseur heeft op 9 maart 2021 een afschrift van een besluit van de Raad van Ministers d.d.
3 maart 2021 met zaaknummer 2020/030943 mogen ontvangen met betrekking tot de
voorgenomen fusie tussen SCL en FWNK. Hierin is onder andere het volgende besloten:
De Raad stemt in met de volgende beslispunten:
a) de fusie van de Stichting Curaçaose Loterijen (SCL) en de stichting Fundashon Wega di Number
Kòrsou (FWNK) met inachtneming van het optimaliserings- en automatiseringsproces die de
FWNK dient te ondergaan naar aanleiding van de motie d.d. 9 december 2013 van de Staten en
met dien verstande dat de Minister van Financiën zijn nadere onderbouwing voor de fusie in een
schrijven gericht aan de adviseur corpora te governance, t.w. SBTNO doet toekomen;
b) de vaststelling van inliggende profielschets voor de statutair bestuurder/ directeur van SCL;
c) de benoeming van xxxxxx voor zes (6) maanden in de functie van interim-Directeur van de SC
L, met dien verstande dat de Minister van Financiën zijn motivering voor de afwijking van het
advies d.d. 12 februari 2021 (no. 12022021.02) van de SBTNO in een schrijven gericht aan de
SBTNO doet toekomen conform artikel 9 vijfde lid van de Landsverordening Code Corporate;
d) de vaststelling van inliggende aangepaste profielschetsen van de Raad van Commissarissen van
SCL;
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e) de benoeming van de leden valt de Raad van Commissarissen van SCL zoals voorgedragen
door de Minister van Financiën in zijn schrijven d.d. 01 maart 2021, met dien verstande dat de
Minister van Financiën zijn motivering voor de afwijking van het advies d.d. 12 februari 2021 (no.
12022021.02) van de SBTNO in een schrijven gericht aan de SBTNO doet toekomen;

Middels schrijven d.d. 17 maart 2021 met zaaknummer 2020/030943/007237 met als
onderwerp “Motivering voor de afwijking van het advies van 12 februari 2021 (12022021.02)
inzake benoeming interim-directeur SCL heeft de Minister de adviseur de afwijkende motivering
voor de benoeming van de interim-directeur toegezonden.
Het besluit van de Raad van Minister van 13 maart 2021 met als zaaknummer 2020/0.0943 had
zoals vervat onder punt e ook betrekking op benoeming van de leden van raad van toezicht en
de raad van commissarissen SCL in afwijking van het advies van de adviseur.
Het schrijven van de adviseur van 10 maart 2021 no. 10032021.02 had niet slechts betrekking
op de vereiste afwijkende motivering ten aanzien van de benoeming van de interim-directeur
maar ook betrekking op de andere punten waar de Minister van het advies van de adviseur is
afgeweken waaronder ook de benoemingen van de commissarissen.
Met verwijzing naar voorgaand advies wordt de Minister wederom verzocht om de adviseur de
volledige afwijkende motivering te doen toekomen conform het besluit van de Raad van
Ministers van 3 maart 2021 met zaaknummer 2020/030943.
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