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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 de Minister van Financiën (hierna: de Minister) d.d. 19 augustus 2019
met zaaknummer 2019/032240, ontvangen op 19 augustus 2019, 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

 Omslag d.d. 9 augustus 2019 met he verzoek van de Minister (zaaknummer:
2019/032240);
 Brief van de directeur van de FWNK d.d. 9 augustus 2019 aan de Minister betreffende
verzoek goedkeuren statuten FWNK;
 Concept statunwijziging d.d. 22 februari 2019;
 Statuten van FWNK van 3 augustus 2015; en
 Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
FWNK van 20 augustus 2019.
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Statutenwijziging FWNK

Middels een verzoek van 19 augustus 2019 met zaaknummer 2019/032240, ontvangen op 19
augustus 2019, is aan de adviseur verzocht de voorgenomen statutenwijziging van FWNK te
toetsen.
De Minister noch de FWNK hebben het verzoek tot statutenwijziging gemotiveerd.

22082019.01

De voorgestelde statuten wijzigingen betreffen:
I. De inleidende bepalingen komen te vervallen en worden vervangen door nieuwe inleidende
bepalingen, luidende als volgt :
"Inleidende bepalingen
In deze statuten wordt verstaan onder:
Code: het landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao, P. B. 2014, no. 4 (G. T.) ;
Land: de openbare rechtspersoon Curaçao;
Minister: de verantwoordelijke minister;
Stichting: de stichting Fundashon Wega di Number Korsou.”
II. Lid 1 van Artikel 9 komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuw lid 1, luidende als volgt:
"1. De raad van commissarissen bestaat uit een oneven aantal van ten hoogste drie (3) natuurlijke
personen.”

In de inleidende bepaling is “de minister van Economische Ontwikkeling van het Land”
gewijzigd in “de verantwoordelijke minister”. De adviseur kan deze wijziging volgen. Met deze
aanpassing is het mogelijk om de FWNK onder ieder gewenste Ministerie te laten ressorteren.
De adviseur heeft dan ook geen bezwaar tegen deze wijziging.
Het eerste lid van artikel 9 luidde: “De raad van commissarissen bestaat uit een oneven aantal
natuurlijke personen”. De voorgestelde wijziging is om te stellen dat het aantal leden ten hoogte
drie (3) natuurlijke personen betreft. Van de directeur van FWNK heeft de adviseur vernomen
dat deze wijziging is ingegeven door het advies van de adviseur d.d. 14 november 2018 no.
14112018.01 met betrekking tot de profielschets van de raad van commissarissen FWNK
waarin de adviseur gesteld heeft geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de
vaststelling van de Profielschets van de raad van commissarissen FWNK met een omvang van
3 leden, bestaande uit een financieel expert, een juridisch expert en een technisch expert.
Alhoewel de beperking van de omvang van de raad van commissarissen middels het
vaststellen van de profielschets kan geschieden heeft de adviseur geen bezwaar tegen een
statutaire vaststelling van de omvang hiervan. Dit laatste biedt immers meer waarborgen dat
van deze omvang niet zondermeer kan worden afgeweken.
Tegen de gekozen formulering “ten hoogste drie (3) natuurlijke personen” heeft de adviseur in
beginsel geen bezwaar met dient verstande dat in de profielschets van de raad van
commissarissen de omvang van de raad van commissarissen wordt vastgesteld op 3 leden
conform het voorgaande advies van de adviseur.
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Conclusie en Advies


De adviseur heeft geen bezwaar tegen de voorgenomen wijziging van de statuten van
FWNK zoals opgenomen in het ontvangen concept akte tot wijziging van de statuten
van FWNK van 22 februari 2019.



De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de
profielschets FWNK conform het gestelde in het advies van de adviseur van 14
november 2018 wordt aangepast en met in achtneming van artikel 9 lid 2 van de
statuten van FWNK wordt vastgesteld.



De Minister dient te bewerkstelligen dat de profielschets conform artikel 2.3 van de
Code openbaar is.

SBTNO
De adviseur corporate governance
cc.

Minister-President
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