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Inleiding

Middels besluiten van onder andere 16 oktober 2013 (zaaknummer 2013/61577), 2 april 2014
met (zaaknummer 2014/14988), 18 juni 2014 (zaaknummer 2014/026591) en 19 november
2014 (zaaknummer 2014/047651) van de Raad van Ministers is het voornemen tot het
benoemen van bestuursleden van Sentro Pro Arte aan de adviseur gemeld. In de
veronderstelling dat met Sentro Pro Arte de stichting Stichting Schouwburg Curaçao zou zijn
bedoeld, heeft de adviseur op 8 november 2013 (adviesnummer 08112013.02), 15 april 2014
(adviesnummer 15042014.02), 24 juni 2014 (adviesnummer 24062014.02) en 18 december
2014 (adviesnummer 18122014.01) een advies uitgebracht.
Bij besluit van de Raad van Ministers van 12 augustus 2015, ontvangen op 13 augustus 2015,
is aan de adviseur verzocht een voornemen tot benoeming van een kandidaat tot lid van de
raad van commissarissen van Sentro Pro Arte te toetsen. De melding is ongemotiveerd. In de
veronderstelling dat in casu met Sentro Pro Arte wederom Stichting Schouwburg Curaçao wordt
bedoeld, zal de adviseur advies uitbrengen e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte
adviezen. Aangezien Stichting Schouwburg Curaçao geen raad van commissarissen kent, gaat
de adviseur ervan uit dat kennelijk het voornemen bestaat om deze persoon te benoemen als
lid van het bestuur van Stichting Schouwburg Curaçao.
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Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten
·
·
·
·
·

Besluit van de Raad van Ministers d.d. 12 augustus 2015, no. 2015/41337;
Brief van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister)
d.d. 5 augustus 2015 met de voordracht van de kandidaat (zaaknummer 2015/41337);
C.V. van de voorgedragen kandidaat;
Online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d. 2
september 2015 inzake Stichting Schouwburg Curaçao; en
Statuten van Stichting Schouwburg Curaçao, laatstelijk gewijzigd d.d. 27 november
2002.
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Toetsing voornemen tot benoeming bestuurslid

Naar aanleiding van de onderhavige melding inhoudende het voornemen om de kandidaat
kennelijk te benoemen als bestuurslid van Stichting Schouwburg Curaçao, heeft de adviseur in
een schrijven van 20 augustus 2015 aan de Minister (adviesnummer 20082015.01) onder
andere het volgende gesteld dan wel verzocht:
(…)
Naam overheidsentiteit
De naam Stichting Sentro Pro Arte komt niet voor in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Nijverheid van Curaçao en is tevens niet bekend bij de adviseur.
De adviseur heeft in eerdere adviezen, waaronder het advies van 18 december 2014 met nummer 18122014.01
(Bijlage 1), bij het ontvangen van meldingen omtrent Stichting Sentro Pro Arte aangenomen dat daarmee kennelijk
Stichting Schouwburg Curaçao werd bedoeld. In het voornoemd advies had de adviseur wederom verzocht om bij
meldingen de juiste benaming van de overheidsentiteiten te hanteren. Ook in het advies van 24 juni 2014 met
nummer 24062014.02 betreffende een voornemen tot benoeming van een bestuurslid in voornoemde stichting is het
voorgaande verzocht. Desondanks is bij de onderhavige melding wederom de naam Stichting Sentro Por Arte
gebruikt. Indien de onderhavige melding Stichting Schouwburg Curaçao betreft, ontvangt de adviseur gaarne
daarvan een bevestiging. (...)
Benoemingsbevoegdheid op grond van de statuten van Stichting Schouwburg Curaçao
In overeenstemming met artikel 5 van de statuten van Stichting Schouwburg Curaçao bestaat het bestuur van de
stichting uit tenminste vijf (5) en ten hoogste negen (9) natuurlijke, meerderjarige personen, waaronder een
voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter. Conform lid 3 van artikel 5 van de statuten van
Stichting Schouwburg Curaçao kunnen voor een benoeming in het bestuur personen worden voorgedragen door het
Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao (lees nu: de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
(hierna: de Minister) of de Regering). Artikel 5 lid 4 van de statuten van Stichting Schouwburg Curaçao stelt dat het
bestuur met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 3 van de statuten van Stichting Schouwburg Curaçao zelf
voorziet in de ontstane vacatures, binnen drie maanden na haar ontstaan. Slechts indien alle bestuursleden
ontbreken, is de Regering of de Minister bevoegd een tijdelijk bestuur, voor een periode van zes maanden te
benoemen (ex artikel 5 lid 7 van de statuten van Stichting Schouwburg Curaçao).
Met andere woorden, zodra er sprake is van een bestuur van Stichting Schouwburg Curaçao kan de Regering of de
Minister slechts kandidaten ter benoeming voordragen aan het bestuur van de stichting. De Minister of de Regering
is dan niet bevoegd om zelf bestuurders bij Stichting Schouwburg Curaçao te benoemen.
Overigens kent Stichting Schouwburg Curaçao geen raad van commissarissen. Van een benoeming tot lid van de
raad van commissarissen bij Stichting Schouwburg Curaçao kan daardoor eveneens geen sprake zijn.
In het verlengde van het bovenstaande en ervan uitgaande dat er op dit moment de stichting een bestuur heeft, kan
de Regering of de Minister geen bestuursleden benoemen. De Regering of de Minister is daardoor op dit moment
slechts bevoegd tot het doen van voordrachten aan het bestuur van de stichting. Hetgeen reeds is vermeld in het
advies van de adviseur van 18 december 2014 betreffende Stichting Schouwburg Curaçao met nummer
18122014.01 (Bijlage 1).
(…)
Indien het de bedoeling is om XXXXXXXX aan het bestuur van Stichting Schouwburg Curaçao voor te dragen ter
benoeming als bestuurslid van de stichting, dan verneemt de adviseur dat graag.
Melding van de kandidaat aan de adviseur
Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat het voornemen tot
benoeming van de kandidaat ongemotiveerd aan de adviseur is gemeld. Ook de informatie zoals vermeld onder de
paragrafen “Opleidingen” en “Werkervaring” van het CV van de kandidaat zijn summierlijk. Geadviseerd wordt om
een uitgebreider CV van de kandidaat over te leggen, met daarin meer informatie over xxxxxx opleiding(en) (periode,
niveau en instantie), werkervaring (periode en werkzaamheden) en eventueel overige ervaring (periode en
werkzaamheden). Ook ontvangt de adviseur gaarne een nadere motivering van de Minister omtrent het betreffend
voornemen inhoudende de mededeling ter invulling van welk profiel de kandidaat wordt voorgedragen ter benoeming
met de onderbouwing daarvan. Bovendien is de huidige samenstelling van het bestuur van Stichting Schouwburg
Curaçao, alsmede het profiel van die leden, niet aan de adviseur gemeld.
Tevens volgt uit het aangeleverd CV van de kandidaat dat xxxx geen toezichthoudende functie heeft bekleed dan
wel een vergelijkbare bestuurservaring heeft. Ook uit de overige informatie zoals opgenomen in het CV van
betrokkene volgt eveneens niet dat xxx op andere wijze vergelijkbare (genoegzame) toezichthoudende ervaring dan
wel kennis heeft opgedaan.

2

07092015.01

Reeds in eerdere adviezen is gesteld, dat bij het ontbreken van enige motivering dan wel een deugdelijke motivering,
waaruit de geschiktheid van de kandidaat blijkt en indien niet is aangegeven dan wel onderbouwd ter vervulling van
welk profiel een kandidaat is voorgedragen, kan de adviseur, indien ook uit het CV van de kandidaat niet afdoende
blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet, niet anders oordelen dan dat er zwaarwegende
bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Ook in die gevallen dat een kandidaat voldoet aan de
vereiste opleiding van tenminste HBO-niveau, is dat niet toereikend. De opleiding en ervaring van een voorgedragen
kandidaat dienen immers ook aan te sluiten bij de algemene profielschets in samenhang met de doelstelling en/of
aard van de stichting. Op grond daarvan dient ook te zijn voldaan aan de vereiste bestuurservaring.
Samenvatting
Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance en ervan uitgaande dat de onderhavige melding
Stichting Schouwburg Curaçao betreft, ontvangt de adviseur gaarne alsnog het volgende:
•
•
•
•
•
•

De bevestiging dat de melding Stichting Schouwburg Curaçao betreft;
De bevestiging dat de melding de voorgenomen voordracht ter benoeming van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx als
lid van het bestuur van Stichting Schouwburg Curaçao aan het bestuur van Stichting Schouwburg Curaçao
betreft;
Een uitgebreider CV van xxxxxxxxxxxxxxx met meer informatie over xxxx opleiding(en) (periode, niveau en
instantie), werkervaring (periode en werkzaamheden) en eventueel overige ervaring (periode en
werkzaamheden);
Additionele motivering van de Minister betreffende xxxxxxxxxxxxxxxxx inhoudende de mededeling ter
invulling van welk profiel xxx wordt voorgedragen ter benoeming met de onderbouwing daarvan;
De gronden waaruit blijkt dat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx voldoet aan de vereiste bestuurservaring; en
Informatie omtrent de huidige samenstelling van het bestuur van Stichting Schouwburg Curaçao (aantal,
achtergrond en profiel van de bestuursleden).

(…)

De adviseur heeft op voornoemd schrijven geen reactie ontvangen. Vanwege het uitblijven van
de nadere informatie zal in casu in dezelfde lijn worden geadviseerd als in het laatste advies
betreffende Stichting Schouwburg Curaçao van 18 december 2014 (adviesnummer
18122014.01).
In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de
adviseur onder andere na te gaan of een voornemen tot benoeming van een lid van het bestuur
voldoet aan de statuten van Stichting Schouwburg Curaçao.
Volgens het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao
van 2 september 2015 bestaat het bestuur van Stichting Schouwburg Curaçao uit zeven leden.
Verondersteld mag dan worden dat er een bestuur is. De Minister of de Regering is conform de
statuten van Stichting Schouwburg Curaçao dan slechts bevoegd kandidaten ter benoeming
voor te dragen aan het bestuur van de stichting.
In lijn met het bovenstaande is het voornemen van de Minister of de Regering om een
kandidaat tot bestuurslid te benoemen niet in overeenstemming met de statuten van Stichting
Schouwburg Curaçao. Benadrukt wordt dat de statutaire bevoegdheid van de Minister slechts
strekt –zodra er een bestuur is van de stichting- om kandidaten voor te dragen aan het bestuur
van Stichting Schouwburg Curaçao. De adviseur wijst er volledigheidshalve op dat besluiten die
niet genomen zijn met inachtneming van de wet- en regelgeving dan wel de statuten, conform
dan wel in het verlengde van artikel 2:21 BW nietig dan wel vernietigbaar zijn.
In het advies van de adviseur van 15 april 2014 (nummer 15042014.02) heeft de adviseur bij
een melding aan de adviseur inhoudende het voornemen tot benoeming van mevrouw Lebacs
tot bestuurslid in Stichting Schouwburg Curaçao verondersteld dat het kennelijk om een
melding ging inhoudende het voornemen om haar ter benoeming voor te dragen aan het
bestuur van de stichting. In tegenstelling tot het gestelde in dat advies van de adviseur heeft de
Minister bij Landsbesluit de kandidaat tot bestuurslid benoemd en niet voorgedragen aan het
bestuur van Stichting Schouwburg Curaçao.
Mede uit het bovenstaande kan worden betoogd dat meldingen van de Minister inhoudende het
voornemen tot benoeming van een kandidaat tot bestuurslid van Stichting Schouwburg
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Curaçao niet meer geïnterpreteerd kunnen worden als een voornemen tot het voordragen ter
benoeming van een kandidaat aan het bestuur van Stichting Schouwburg Curaçao.
Zoals eerder gesteld, is het voornemen van de Minister om een kandidaat tot bestuurslid te
benoemen bij Stichting Schouwburg Curaçao niet in overeenstemming met artikel 5 van de
statuten van Stichting Schouwburg Curaçao.
Gelet op het voorgaande zijn er zwaarwegende bezwaren tegen het voornemen tot benoeming
van de kandidaat als bestuurslid van Stichting Schouwburg Curaçao vanwege het ontbreken
van de bevoegdheid van de Minister en/of de Regering om een kandidaat tot bestuurslid te
kunnen benoemen op grond van de statuten van Stichting Schouwburg Curaçao. Een dergelijke
bevoegdheid berust bij het bestuur van Stichting Schouwburg Curaçao.
Indien de Minister voornemens is de kandidaat ter benoeming voor te dragen aan het bestuur
van Stichting Schouwburg Curaçao, dan dient dat alsnog aan de adviseur te worden gemeld. In
het geval van een nieuwe melding wordt geadviseerd om die melding in lijn met de brief van de
adviseur van 20 augustus 2015 aan de Minister betreffende Stichting Schouwburg Curaçao
(adviesnummer 20082015.01) te motiveren.
4
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Conclusie en advies
De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen het voornemen tot benoeming van
xxxxxxxxxxxxxxxxxx als bestuurslid van Stichting Schouwburg Curaçao vanwege het feit
dat de Minister en/of de Regering die bevoegdheid niet heeft/hebben op grond van de
statuten van Stichting Schouwburg Curaçao.
Indien de Minister voornemens is de kandidaat ter benoeming voor te dragen aan het
bestuur van Stichting Schouwburg Curaçao, dan dient dat alsnog aan de adviseur te
worden gemeld. In het geval van een nieuwe melding wordt geadviseerd om die melding in
lijn met de brief van de adviseur van 20 augustus 2015 aan de Minister betreffende
Stichting Schouwburg Curaçao (adviesnummer 20082015.01) te motiveren.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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