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Inleiding

Middels omslag met zaaknummer 2020/018455, ontvangen op 31 juli 2020 is het voornemen tot
wijziging van de statuten van Fundashon Biblioteka Noshonal Kòrsou Frank Martinus Arion
(hierna BNK) aan de adviseur gemeld.
Op 8 juli 2020 heeft de adviseur eerder advies (nummer: 08072020.01) uitgebracht met
betrekking tot het voornemen tot wijziging van de statuten van BNK, waarin werd geadviseerd
de conceptstatuten van BNK te laten aanpassen met inachtneming van het gestelde in dat
advies, opdat deze daadwerkelijk gelijkluidend zijn met de modelstatuten overheidsstichtingen
Land Curaçao.
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Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten
Brief van 31 juli 2020 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna:
de Minister) aan SBTNO inzake de gewijzigde statuten BNK;
Brief van 21 juli 2020 van het bestuur van BNK aan de Minister betreffende de aanbieding
van de gewijzigde [concept]statuten BNK;
Gewijzigde conceptstatuten BNK d.d. 15 juli 2020 (hierna: de conceptstatuten)
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
BNK van 12 augustus 2020.
Toetsing conceptstatuten BNK

Voor de toetsing van de conceptstatuten zal als toetsingskader worden gebruikt de
Landsverordening corporate governance, de Code en de Modelstatuten overheidsstichtingen
Land Curaçao van 11 november 2011 (hierna: de Modelstatuten).
Conform artikel 3, derde lid, van de Landsverordening corporate governance bewerkstelligt de
Minister, voor zoveel als dat mogelijk is, dat de vennootschap of stichting de principes en
bepalingen van de Code 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 van die
overheidsentiteiten 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 in genoemd artikel gesteld dat het
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toepassen van de bepalingen van de Code impliceert dat de statuten van de entiteiten moeten
worden aangepast dan wel opgesteld conform het Raad van Commissarissen model en dus
overeenkomstig de Modelstatuten.
Bij het opstellen van de Modelstatuten is bijzondere aandacht besteed aan de bepalingen van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Landsverordening corporate governance en de Code.
Eveneens is rekening gehouden met de bijzondere plaats van overheidsstichtingen en
overheidsvennootschappen binnen de Curaçaose maatschappij.
Vooropgesteld moet worden dat van de bepalingen van de Modelstatuten slechts in zeer
uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken. Voor het afwijken, moet in ieder geval sprake
zijn van een voldoende rechtvaardiging. Daarvoor zal doorgaans een deugdelijke motivering
aan ten grondslag moeten liggen.
Ten aanzien van de gewijzigde conceptstatuten van BNK d.d. 15 juli 2020 kan gesteld worden
dat deze gelijkluidend zijn met de Modelstatuten voor overheidsstichtingen dan wel de
bepalingen daarvan. Bij artikel 6 lid 1 is in de tweede zin tussen “iedere” en “dient”
abusievelijk het woord “bestuurder” vergeten te schrijven. In de laatste zin dient in plaats van
“bestuurder”, “bestuurders” te worden geschreven.
Met inachtneming van het voorgaande heeft de adviseur geen bezwaren tegen de
voorgenomen wijziging van de statuten van BNK.
Ingevolge artikel 14 van de nu van kracht zijnde statuten van BNK, laatstelijk gewijzigd op 13
augustus 2012, is het bestuur bevoegd de statuten te wijzigen met dien verstande dat het
besluit tot statutenwijziging de voorafgaande schriftelijke goedkeuring behoeft van het
Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao (lees: de verantwoordelijke Minister van het
Land Curaçao).
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Conclusie en Advies
–

Met inachtneming van het gestelde in dit advies met betrekking tot artikel 6 lid 1 van de
conceptstatuten, heeft de adviseur geen bezwaren tegen de voorgenomen wijziging van
de statuten van BNK

−

Ingevolge artikel 14 van de nu van kracht zijnde statuten van BNK, laatstelijk gewijzigd
op 13 augustus 2012, is het bestuur bevoegd de statuten te wijzigen met dien
verstande dat het besluit tot statutenwijziging de voorafgaande schriftelijke goedkeuring
behoeft van het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao (lees: de
verantwoordelijke Minister van het Land Curaçao).

SBTNO
De adviseur corporate governance
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