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Grondslag

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de
Verordening corporate governance (A.B. 2009 no. 92), een schriftelijke overeenkomst
aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen
deskundige organisatie zijnde de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten
(SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Verordening corporate
governance als ook 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 de Code Corporate Governance en
in de Verordening opgenomen bepalingen.
De Minister heeft met in achtneming van het voorgaande de adviseur benaderd met het
verzoek om advies inzake de concept statuten van de Fundashon Instituto Nashonal di Deporte
Korsou (INdDK)
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Ontvangen en geraadpleegde documenten

− Besluit van de Raad van Ministers d.d. 11 september 2013 no. 2013/52793
− Statuten van de Fundashon Instituto Nashonal di Deporte Korsou
− Advies van de Wetgeving en Juridische Zaken d.d. 6 september 2013 no. 2013/52793.
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Toetsing van de concept statuten

3.1

Toetsingskader

Voor de toetsing van de concept statuten voor de Fundashon Instituto Nashonal di Deporte
Korsou (INdDK) zal als toetsingskader worden gebruikt de Verordening Corporate Governance,
de Code en de MODELSTATUTEN OVERHEIDSSTICHTINGEN LAND CURACAO.
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Conform artikel 3, derde lid van de Verordening bewerkstelligt de Regering, de Raad van
Ministers dan wel de Minster, voor zoveel als dat mogelijk is, dat de vennootschap of stichting
de principes en bepalingen van de Code Corporate Governance naleeft.
Conform artikel 1 van de Code dienen de statuten van de vennootschappen en stichtingen
zodanig te worden aangepast dan wel opgesteld dat alle bepalingen van de Code van
toepassing verklaard kunnen worden. In ieder geval dient in de statuten een verwijzing naar de
Code te worden opgenomen alsook de verplichting om de bepalingen van de Code toe te
passen, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de vennootschap of stichting.
Tevens is gesteld in voornoemd artikel dat het toepassen van de bepalingen van de Code
impliceert dat de statuten van de stichtingen moeten worden aangepast dan wel opgesteld
conform het Raad van Commissarissen model.
Op grond van artikel 9 van de Verordening corporate governance dient de adviseur corporate
governance te adviseren over de vraag of het voornemen tot benoeming van een bestuurder
aan de statuten van de stichting en aan de toepasselijke regels voldoet, waaronder de
procedureregels en profielschets als bedoelt in artikel 8 van de Verordening en de bepalingen
uit de Code Corporate Governance Curaçao.
3.2

Toetsing aan de Code en de Verordening

In de concept statuten van de INdDK is een artikel Corporate Governace opgenomen namelijk
artikel 16 e.e.a. conform het gestelde in de model-statuten waarbij de Code van toepassing
wordt verklaard voor de Stichting.
Met het opnemen van dit artikel in de statuten is voldaan aan het gesteld in artikel 1 van de
Code.
In de statuten zijn nog geen namen van de leden van de Raad van Commissarissen en
bestuurders opgenomen. Ook zijn er geen CV’s van de mogelijke leden van de Raad van
Commissarissen en bestuurders aangetroffen in de aangeleverde stukken. Conform het advies
van WJZ en de Verordening dienen deze als nog aan de adviseur ter toetsing te worden
voorgelegd.
3.3

Toetsing aan de model-statuten

Gesteld kan worden dat de concept statuten van de INdDK gelijkluidend zijn met de modelstatuten voor overheidsstichtingen dan wel de bepalingen daarvan.
3.4

Overige

Enige motivering van de Minister om een nieuwe Stichting op te richten is in de stukken niet
aangetroffen. Ook is een businessplan dan een daartoe strekkend beleidsdocument m.b.t. het
voornemen tot de oprichting van de stichting niet aangetroffen. Geheel terecht stelt WJZ in hun
advies dat het wenselijk in om zo snel mogelijk de volgende plannen op te stellen voor INdDK:
(i) een Informatieplan, (ii) een Personeelsplan samen met een Sociaalplan (iii) een Financieel
plan, inclusief een meerjarenbegroting (iv) een Organisatieplan, inclusief organogram en (v)
een plan van aanpak met betrekking tot de assets van Sedreko en FFDK. Tevens stelt WJZ dat
er een financiële toetsing van het Ministerie van Financiën moeten worden verzocht met
betrekking tot het voornemen inzake het oprichten van INdDK. Conform de Code Corporate
Governance dienen voorgaande documenten ook te worden opgesteld.
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Het voornemen tot het oprichten van een stichting en het opstellen van de daarvoor benodigde
statuten behoort eigenlijk het sluitstuk te zijn van het voorgaande. Geadviseerd wordt om
zoveel als mogelijk voornoemde stukken op te laten stellen alvorens de stichting op te richten.
Het is ook raadzaam om te overwegen of bijvoorbeeld niet de doelstelling van een reeds
bestaande overheidsstichting zoals SEDREKO kan worden uitgebreid dan wel aangepast om
hetgeen te realiseren wat de overheid wenselijk acht.
Voor het overige kan de adviseur zich vinden in de door de WJZ opgestelde stappenplan dan
wel te volgen procedure.
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Conclusie en advies

− De concept statuten van de Fundashon Instituto Nashonal di Deporte Korsou voldoet aan
de vereisten van de Code.
− De Minister dan wel de Raad van Ministers dient het voornemen van de nog te benoemen
leden van de Raad van Commissarissen en bestuurder met de bijbehorende stukken aan
de adviseur te melden e.e.a. conform het advies van de WJZ.
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