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Grondslag

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de
Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke
overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836
aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering
Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de
Landsverordening 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 het
Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code)
en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.
Middels een verzoek van 30 november 2016 met zaaknummer 2016/22615, ontvangen op 5
december 2016, is aan de adviseur verzocht de voorgenomen statutenwijziging van Fundashon
Wega di Number Kòrsou (hierna: FWNK) te toetsen.
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Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten
Besluit van de Raad van Ministers van 30 november 2016 (zaaknummer: 2016/22615);
Brief van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) van 14 november
2016 aan de adviseur (zaaknummer: 2016/22615);
Advies van Wetgeving en Juridische Zaken van 14 juli 2016 (zaaknummer: 2016/22615);
Besluit van de Raad van Ministers van 15 juni 2016 (zaaknummer: 2016/22615);
Brief van het bestuur en de raad van commissarissen van FWNK van 31 mei 2016 aan de
Minister (nummer: JS/U068/16) (hierna: Brief van FWNK);
Concept verzoekschrift tot wijziging van de statuten van FWNK van 19 mei 2016;
Statuten van FWNK van 3 augustus 2015; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
FWNK van 3 januari 2017.
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Statutenwijziging FWNK

Middels een verzoek van 30 november 2016 met zaaknummer 2016/22615, ontvangen op 5
december 2016, is aan de adviseur verzocht de voorgenomen statutenwijziging van FWNK te
toetsen.
In de Brief van FWNK is het volgende gesteld:
“(…)
Bij besluit van de Raad van Ministers van 24 februari jl. is de exploitatie van de lotto vergund aan FWNK.
Een van de adviespunten van de Afdeling WJZ geformuleerd in hun advies van 25 februari 2016 met nummer: WJZ
'16/0076 en zaaknummer: 2016/005094 luidt als volgt:
Naar dezerzijdse mening verzetten de bepalingen van artikel 3 quater zich niet tegen de verlening van de
daarin genoemde vergunning aan FWNK. Een en ander dient weliswaar pas te geschieden als de statuten
van FWNK (met name de doelomschrijving) dit toelaten.
Naar aanleiding van dit advies van WJZ doen wij u hierbij een concept verzoekschrift bestemd voor de rechter i.v.m.
de statutenwijziging van FWNK.
Dit concept verzoekschrift is al goedgekeurd door het Bestuur en de Raad van Commissarissen van FWNK.
(…)”

Het voorstel van FWNK is om de doelstelling van FWNK alsmede artikel 14 lid 1 van de
statuten van FWNK als volgt te wijzigen:
“(…)
I.
1.

2.

II.

Het doel komt te luiden als volgt:
Het doel der Stichting is:
a) het trekken van de prijzen van de loterijen gehouden conform artikel 3 bis lid 1 van de
Loterijverordening 1909 en het beheren van het waarborgfonds zoals bedoeld in artikel 5 lid 3
van voormelde verordening;
b) het organiseren van lotto in de zin van de Loterijverordening 1909, inhoudende loterij die erop
gericht is deelnemers een aantal getallen te doen voorspellen, die door loting of trekking
worden verkregen uit een van tevoren opgegeven aantal getallen en waarin de prijzen of
premiën uit geld of geldswaardig papier bestaan.
c) het organiseren van sportprijsvragen, krasloterij, andere loterijvormen en kansspelen waarvoor
een vergunning is verleend door een daartoe bevoegde instantie, een en ander met
inachtneming van de Loterijverordening 1909 en de op deze verordening berustende
landsbesluiten houdende algemene maatregelen en de krachtens voormelde verordening
verleende vergunningen.
De Stichting is bevoegd datgene te doen dat dienstig kan zijn om het gestelde doel te bereiken, alles in de
ruimste zin des woords en met inachtneming van het algemeen belang en een deugdelijke sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao."
Lid 1 van het huidige artikel 14, lid 1 komt te luiden als volgt:
"De statuten kunnen met behoud van het doel van de Stichting door de raad van commissarissen worden
gewijzigd na voorafgaande goedkeuring van de Minister."

(…)

In de aangeleverde documenten is opgenomen dat de reden voor de gang naar de rechter in
casu is gebaseerd op het feit dat bij de statutenwijziging van 3 augustus 2015 abusievelijk het
bepaalde met betrekking tot een mogelijke wijziging van de statuten van FWNK met behoud
van het doel van de stichting, zoals verwoord in artikel 12 lid 1 van de oprichtingsakte, niet is
opgenomen in het nieuw artikel 14 lid 1 van de akte van statutenwijziging van 3 augustus 2015.
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De wijziging van de doelstelling is gebaseerd op een besluit van de Raad van Ministers. Op
grond van de goedkeuring van het concept verzoekschrift door zowel het bestuur alsmede de
raad van commissarissen van FWNK kan worden geconcludeerd dat zowel het bestuur
alsmede de raad van commissarissen van FWNK het voornoemd besluit van de Raad van
Ministers ondersteunen.
De voorgenomen wijziging van artikel 14 lid 1 van de statuten wijkt enigszins af van de
Modelstatuten, doch is die afwijking gemotiveerd.
Gesteld kan worden dat de voorgenomen statutenwijziging van FWNK niet in strijd is met de
Code.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen bezwaren tegen de voorgenomen wijziging
van de statuten van FWNK zoals opgenomen in het ontvangen concept verzoekschrift tot
wijziging van de statuten van FWNK van 19 mei 2016.
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Conclusie en Advies

De adviseur heeft geen bezwaren tegen de voorgenomen wijziging van de statuten van FWNK
zoals opgenomen in het ontvangen concept verzoekschrift tot wijziging van de statuten van
FWNK van 19 mei 2016.

SBTNO
De adviseur corporate governance
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Minister van Financiën
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