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Onderwerp

Massaal ontslag leden van Raad van Commissarissen overheidsvennootschappen

Geachte heer Asjes,
Op 12 augustus j.l. heeft de Raad van Ministers gereageerd op het advies van SBTNO
van 15 februari 2013. Dit advies betrof het voornemen tot een collectief ontslag van
bestuurders en commissarissen van overheidsvennootschappen en stichtingen waarover
SBTNO op 4 februari melding is gedaan. Uw schrijven van 12 augustus is conform
artikel 4 van de verordening Corporate Governance vorige week openbaar gemaakt.
Naar aanleiding van een verzoek van de toenmalige minister-president aan alle leden
van de besturen en raden van commissarissen van overheidsstichtingen en
overheidsvennootschappen om af te treden, heeft het College financieel toezicht op 12
februari j.l. een bericht uit doen (kenmerk Cft 201300100, zie ook de bijlage) gaan aan
de minister-president en de minister van Financiën. In dit bericht maakt het Cft melding
van het feit dat een dergelijk collectief ontslag in strijd is met de beginselen van goed
openbaar bestuur en deugdelijk financieel beheer. Het belang en de continuïteit van de
vennootschap dienen voorop te staan; een massaal ontslag is hiertoe niet bevorderlijk.
Het Cft is ook nu nog steeds dezelfde mening toegedaan en adviseert u deze beginselen
van goed openbaar bestuur en financieel beheer te ondersteunen.

Kenmerk

Cft 201300375
Blad

2/2

In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

prof.dr. A.F.P. Bakker
Deze brief is in afschrift verstuurd aan:

De minister van Financiën van Curaçao
De secretaris-generaal van Financiën

