Vonnis van 24 juli 2019
Behorend bij AR AUA201800634

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA
VON N IS
in de zaak van:
de stichting
1. FUNDACION LOTFO PA DEPORTE,
en
2. Silvio Melanlo JANGA,
3. Benvida Maria DE SOUSA,
4. Antonius Aymon KAMPERVEEN,
a

5. Flavio Fernando FANEYTE,
6. Elias Juan Filomeno KOCK.
alien te Aruba,
hierna gezamenhijk ook te noernen: FLPD cs. respectieveiijk, waar het eisers 2 tIm 6

W

betreft: de eden van de raad van toezicht,
gernachtigden: advocaten mrs. B.J. Huiskes, P.M.E. Mohamed en FB.M. Kunnernan,
tegen:

w

CL,

de openbare rechtspersoon
HET LAND ARUBA
te Aruba,
hierna ook te noemen: het Land,
gernachtigden: advocaten mrs. Ak Ruiz en l.R. Wever.
1.

DEPROCEDURE

1.1

Hetverloop van de procedure blijkt ult:

-

-

het verzoekschrift met producties, ingediend op 7 maart 2018;
de conclusie van antwoord met producties d.d. 9 rnei 2018;
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-

-

-

de conclusie van rephek met producties d.d. 4 juN 2018;
de conclusie van dupliek met producties d.d. 7 november 2018;
de akte uitlating producties d.d. 5 december2018.

1.2

Aan partiien is meegedeeld dat vandaag vonnis wordt gewe
zen.

2.

DC VASTSTAANDE FEITEN

2.1

FLPD is een zelfstandige stichting die, kort gezegd, loterije
n organiseert en met de
opbrengsten van die loterijen sportclubs subsidieert alsm
ede instellingen en activiteiten
die zich richten op de sport.
12

Gedurende een aantal jaren heeft er binnen FLPD bera
adslaging plaatsgevonden
om de bestuursvorm van de stichting te wijzigen van het
one-tier model (de zeggenschap
binnen de stichting berust bij het bestuur, dat verder geen
interne toezichthouders kent)
naar het two-tier model (waarbij het bestuur van de stichtin
g wordt benoemd door en
verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht, sen
orgaan binnen de stichting).
In zijn vergadering van 28 juli 2017 heeft het (toenmalige)
bestuur van FLPD besloten de
statutenwijziging, waarin de gewijzigde bestuursvorm was
vastgelegd, te formaliseren
(verzoekschrift, prod. 7). Bij notariele akte van 19 oktober
2017 is de statutenwijziging tot
stand gebracht. De zittende bestuursleden zijn vervolge
ns door de Minister van Sport
(hierna: de Minister) benoemd tot leden van de Raad van
Toezicht en het bestuurslid
Wernet is benoemd tot bestuurder. Volgens de oude statu
ten zat het bestuur (deels) aan
het einde van de maximale zittingstermijn.
2.3

Op 22 september2017 hebben de algemene verkiezin
gen voorde Staten van
Aruba plaatsgevonden Na de verkiezingen is op 17 nove
mber 2017 het kabinet Wever
Croes geInstalleerd. Oft kabinet heeft een andere (poktie
ke) signatuur dan het
voorgaande kabinet Eman II. De onder 2.2 aangehaalde
benoemingen hebben
plaatsgevonden door de demissionaire Minister van Sport
in het kabinet Eman II.
2.4

In hun brief aan de Minister, getekend voorontvangst
op 27 november2017
(verzoekschrift, prod. 9), hebben het bestuur en de raad
van toezicht van FLPD onder
meer het volgende geschreven:
“W zouden het bijionder op prs stellen indien wij op korte
termun met u in persoon van
gedachten zouden kunnen wisselen over do gang van zake
n binnen de stichting FLPD en
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u kunnon toelichten waarmoe do Stichting zicti hooft beziggohouden en op dit moment
bozighoudt. (...)“
2.5

In zijn brief van 30 november 2017 aan hot bestuur van FLPD heeft de Minister bet
volgende geschreven (verzoekschrift, prod. 8):
“Geachto Bestuur,
A/s govoig van hot aantreden van hot niouwo kabinet is besloten do loden van uw bestuur
die zun aangestold door of vanwoge do regering to vorzoeken binnen dna dagon na
dagtekening dozes,

(...) bun functie tsr beschikking te stelfon. (..j”

2.6

In zijn brief van 18 december2017 aan do Minister (verzoekschrift, prod. 9) heeft
Janga, voorzitter van de raad van toezicht, in reactie op de brief d.d. 30 november 2017
van de minister, onder meer hot volgende geschreven:
“Indien van enig boloid van Uwe Excolientie pnioniteit gewenst wordt, zal bet bestuur van
do FLPD binnen hot kader van do doelstellingen van FLPD a/fe inzet en input go von om
dat be/old to vei’wezenfUken. Ton fine daarvan zaf do dialoog met Uw ministenie op do
meest directs wze plaatsvinden en aItd open staan. (..)“
2.7

Bij afzonderlijke Ministeriele Beschikkingen van 3januari 2018 heeft de Minister,
met eon beroep op artikel 8 lid 2 en artikel 9 lid 3 van de Statuten de eden van do raad
van toezicht ontslagen. Qok Wernet, op dat moment bestuurder, is bij Ministeriele
Beschikking van 3januari 2018 als lid van de raad van toezicht ontslagen (verzoekschrift,
prod. 10). Als reden voor dit ontslag van de eden van do raad van toezicht is opgegeven:

“1)
In verband met do continulteit on hot good functionoron van do stichting Fundacion Lotto
Pa Deports (FLPD);
-

In venband met do regonlngswissoling on do hiormoe gepaard gaande verandoring in bet
be/old van do Minister van Sport,
-

Dat do loden van do Raad van Toozicht (Rvt) door do Minister van Sport worden
ontslagen; (..j”

-

2.8

In een radiouitzending d.d. 7 februari 2018 heeft de Minister verklaard dat aan de
loden van de raad van toezicht is gevraagd om hun functie neer te leggen om de regering

in staat te stellen ...) pa apunta su miombronan di hunta di diroctiva, su hondenan di
confianza.” (verzoekschrift, prod. 14).
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2.9

B besluiten van 10 januari 2018 (cva. prod. 8) heeft de Minister ais nieuweleden

van de Raad van Toezicht benoemd RI. Kock. ER. Zeppenfeldt, M.F.E. Figaroa, RE
Franken en RN. Bernadina. Een door het Gerecht op diezelfde dag gegeven
ordemaatregel heeft verhinderd dat die benoemingen zn ingeschreven in de registers
van de Kamer van Koophandel.
2.10 Het ook aan de bestuurder Wernet gegeven ont&ag is door de Minister ingetrokken.
2.11 In een in kort geding gewezen vonnis d.d. 7 februari 2018 heeft dit gerecht, zakelijk
weergegeven, het Land bevolen om de uitvoering van de ontslagbesluiten d.d. 3 januari
2018 te schorsen en heeft het de besluiten van de Minister d.d. lojanuari 2018 tot
benoeming van nieuwe eden van de raad van toezicht geschorst (verzoekschrift, prod. 2)
2.12 In zijn brief van 17 april 2018 aan de Raad van Bestuur (bedoeld is naar het gerecht
begrijpt: de Raad van Toezicht) van FLPD, heeft de Minister onder meer het volgende
geschreven (cvr, prod. 20):

“(...) De RvT van FLDP is verantwoording verschuldigd aan de Minister van Sport als bet
orgaan dat hen benoemt en ontsIaat. Het voorgaande is ook bevestigd door de
kortgedingrechter in zun vonnis van 7 februari 2018 tussen FLPD e.a, en bet Land Aruba.
(...)“

2.13 In de Statuten (verzoekschrift, prod. 6; cva, prod. 4) is1 voor zover van belang, onder
meer het volgende bepaald:

“Artikel 5

(...)
4. Het Iidmaatschap van bet bestuur is onverenigbaar met:
a.

bet Ministerschap;

b.

bet deel uitmaken van:

- de Staten van Aruba

d.

-

van een pub1iekrechteIk adviesorgaan van de regering of de Staten van Aruba;

-

bet vervulien van enige andere betrekking b/ de stichting of bif een organisatie die

structureel zakel(,ike rela ties met de stichting heeft.

(...)
Artikel 6
1.

Het bestuur is belast met bet besturen van de stichtirig

(...)
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Artikel 7
1. Do stichting wordt vertogenwoordigd door het bestuur met dion verstande dat
goedkeuring van de read van toezicht nodig is voor:

(...)
ci. hot aangaan van geidlenings- of kredietovereenkomston, (..j;
e. hot ter teen vorstrekkon van geleden, (..j;

(..)
Eon besluit tot hot goedkouren van de sub den o van lid Ivan dit artikel gemeldo
rechtshando/ingen diont op straffo van niotigheid door do Minister van Sport schriftc/Uk to
worden bokrachtigd alvorons tot do desbotreffondo rechtshandelingen kan wordon
ovorgegaan. (...) Die bekrachtiging is (...) 00k vereist voor elko wziging van do
desbotreffende ovoroonkomsten.

(...)

Artikol 8
1. Do stichting heeft eon raad van toezicht. Do raad van toezicht bostaat uit tenminsto
drie (3) on ton hoc gsto vj/f (5) natuurlko meerderjarige porsonen die ingozetenon van
Aruba zijn.
2. Do loden van do raad van toozicht worden bonoemd en onts/agon door do Minister van
Sport. (...)
Hot Iidmaatschap van do raad van toezicht is onveronigbaar met
a.
het Ministersohap;
b.

hot doe! uitmakon van:

- de Staten van Aruba
- van eon publiokrochtelljk adviesorgaan van do regoring of do Staten van Aruba;
ci.

- hot veivullen van onigo andero botrekking bff do stichting of NJ eon organisa tie die

structureel zakelUke rolaties met do stichting hoe ft.
Artikel 9

(...)

2. Eon lid van do raad van toezicht kan door do raad van toozicht wordon geschorst on
ontslagen (...).
Artikol 10
Do read van toezicht hooft ondormoer tot taak toezicht te houden op het beleid van en hot
boheer door hot bostuur on op do algemone gang van zaken in do stichting on do met
haar verbondon instollingen.

(...)

Artikol II
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2. Jaarluks binnen zes (6) maanden na afloop van het boek
jaar van de stichting wordt
eon jaaivergadering van do raad van toezicht gehouden.
3. In genoemde vergadering:

(...)

b. zal de jaarrekening, bestaande uit een balans en eon
staat van baton en lasten
met bbehorende toelichtiny, warden goedgekeurd
(..j;
Artikol 13

(.. j
Do Minister van Sport bepaalt (...) wie of welke instantie
belast zal of zu//en 4/n met do
controle op en prj/svaststelling van do krasloterij do lotto,
do lotenjen en do
sportprijsvragen. (...)
Artikef 14
Voor zover 4/dens hot Land Aruba eon Code Corporate Gov
ernance wordt
geintroduceerd welke passend is met hot cog op do doe/ste
/un yen van do stichting, zal de
stichting doze code zoveel als mogeIk naleven.
(...)
Artikel 16
7. Het be.stuur zendt do goedgekeurdejaarrekening binn
en zeven (7) maanden na hot
afgelopen boekjaar ter kennisneming aan de Minister van
Sport.

Artikel 17

(...)

1. Do raad van toezicht is bevoegd do statuten to w4izigen
en/of do stichting to ontbinden,
zuiks na daartoe verkre yen schriftel,jke goedkeuring
van do Minister van Sport. (...)
Artikal 18
in a/b gevallen waarin do statuten niet voorzien, beslist
do rvt, gehoord de Minister van
Sport. (..j”
214 in een intentieverkiaring van 5 september 2017 (verzo
ekschrift, prod. 16),
aangegaan en ondertekend door enerzijds do (voormalige)
Minister en anderzijds FLPD
en eon aantat andere sportstichtingen, hebben de partijen
bij die intentieverkiaring onder
meer verklaard dat zij de tekst van de in mei 2017 opge
stelde Governancecode Sport
(hierna: de Governancecode) ondersteunen en dat zij zich
gebonden achten door deze
intentieverkiaring.
2.15 BIkens de inleiding van de Governancecode (verzo
ekschrift, prod. 15) staan in
deze code de uitgangspunten en richtlijnen voor het profe
ssioneel functioneren van de
besturen en, indien van toepassing, de radon van toezi
cht in verenigingen en stichtingen
in de sportsector op Aruba.
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2.16 In artikel 3.1 van de Governancecode is ten aanzien van de taken van bet bestuur
bepaald:
“1. Het bestuuris eindverantwoorde/Uk voor en belast met hot besturon van do
spon’organisatio. (...) Hot bostuur legt hiorovor vorantwoording af aan de Raad van
Toozicht.

(...)“

In artikel 4.1 van de Governancecode is ten aanzien van de taken van de raad van
toezicht bepaald:
“I. De Read van Toezicht hoeft tot taak toezicht to houden op hot bosturen door hot
Bestuur en op do algomeno gang van zakon in do organisatie a/s maatschappe/jjko
onderneming en staat hot Bostuur met raad torzude. (...)
8. Do Raad van Toozicht is vorantwoordeluk voor do kwalitoit van zijn oigon functionoron.
En in artikel 4.6 van de Governancecode is ten aanzien van de raad van toezicht bepaald:
“4.6. Onafhankolkhoid
1. Do Raad van Toozicht is zodanig samengosteld dat do loden ten opzichto van elkaar,
hot Bostuur on we/k deolbelang dan ook onafhankoluk en kritisch kunnen opereren.
2. Ledon van do Raad van Toozicht die op voordracht, of door andoren dan do Raad van
Toozicht dionon to wordon bonoomd zijn onafhankelijk. Do loden van do Raad van
Toozicht vorvul/en hun functio zondor last of ruggospraak on zondor eon doolbelang to
laten pro valoren.
2.17 In de toelichting op de Governancecode (verzoekschrift, prod. 17) is met betrekkirig
tot artikel 4.6 over de onafhankelijkheid bet volgende opgenomen:
“Hot komt rogelmatig voor dat hotzj/ zijdons hot Land, hotzy zUdons subsidienton hot recht
wordt bedongon om in eon instelling bostuurslodon on/of toozichthoudor(s) to bonoemon.
Hot uitgangspunt van doze Code

(...)

is dat doze oxtern benoemden vorvolgons

one fhankolUk van do organisatio wolko hen hoeft bonoomd hun taken to vorrichton. Do
achtorgrond daaivan is eon wetto/fjk principo, a/sook eOn dat in do jurisprudontio is
ontwikkold, name/Uk dat bostuur on do toozichthoudors als oersto on ultiome dool hot
bolang van do dosbetreffonde organisatie dienon na to strevon.
In do tokst van hot niouwo book 2 van hot Burgon’k Wotbook van Aruba zal naar al/o
waarschunl(jkheid oon bopaling wordon opgonomon (...). In doze bopa/ing ([. . jart. 2:17 lid
9) wordt bopaaId dat oxtorn benoomdon wol dogo/Uk hun wUzo van bosluitvorming of
toozicht mode mogon /aton be In v/ooden door hot gowonsto beloid van do instantio wo/ko
hon hoeft bonoomd ochtor dat b,J eon ovontuo/o strud mot hot bo/ang van do organisatio.
hot bo/ang van do organisatio diont voor to gaan.”
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2.18 In een intentieverklaring van 27 mei 2017 (verzoekschrift, prod.
16), aangegaan en
ondertekend door enerzijds de (voormahge) Minister en anderzijds FLPD
en een aantal
andere sportstichtingen, hebben de partijen bij die intentieverkiaring
onder meer verklaard
dat zij de autonomie van iedere deelnemende organisatie respecterende
bereid zijn
om bij bet vormgeven van het beleid rekening te houden met de uitgan
gspunten in bet
sportbeleid van de Minister. Verderzijn zij overeengekomen dat de sportp
artners in het
kader van de samenwerking een systeem zullen ontwikkelen oni period
iek informatie uit
te wisselen over relevante ontwikkelingen op sportgebied. De intenti
everkiaring heeft een
Iooptüd van vier jaar.
-

-

3.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

FLPD en de leden van de raad van toezicht vorderen dat bet gerech
t bij vonnis,
voorzover n,ogelijk uitvoerbaar bij voorraad,
primair:
de op 3 januari 2018 door het Land genomen besluiten tot ontslag van
de leden van de
raad van toezicht vernietigt;
-

bet Land veroordeelt om het de leden van de raad van toezicht toe
te staan hun
werkzaamheden als leden van de raad van toezicht ongestoord
te continueren, zulks
onder verbeurte van een dwangsom van AfI. 10.000,00 per dag
of een gedeelte van een
dag dat het Land nalaat dit bevel uit te voeren;
-

de op lOjanuaui 2018 door bet Land genomen besluiten tot benoem
ing van deledentot
de raad van toezicht te vernietigen;
-

met veroordeling van bet Land in de proceskosten;
subsidiair:
-

zodartige maatregel neemt als het gerecht in goede justitie geraden
acht.
3.2

Aan hun vorderingen leggen FLPD cs., samengevat, ten gronds
iag dat geen
deugdelijke grondsiag bestaat voor de door de Minister op 3 januari
2018 genomen
besluiten en dat die (in ondernerningsrechtelijke zin) in strijd zijn
met de eisen van
redelijkheid en billijkheid, als ook dat die besluiten in strijd zijn met
de bestuursrechtelijke
beginselen van behoorlijk bestuur.
3.3

Volgens bet Land is het ontslag van de eden van de raad van toezich
t door de
Minister rechtsgeldig gegeven. Daartoe heeft bet Land, zakelijk weerge
geven, bet
volgende aangevoerd.
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a) FLPD is een overheidsstichting en de statutaire bevoegdheid van de
Minister om leden
van de raad van toezicht te benoemen en te ontslaan brengt mee
dat de ontsiagbesluiten
bevoegd zijn genomen (eva, 20).
b) In 2009 is bet toenmalige bestuur ook door de nieuw aangetreden Minist
er verzocht
am hun functie neer te leggen; het staat de (eden vr om aan dit verzaek
al dan niet
gehoor te geven (cva, 22). Men kan flu eenmaal niet om de Arubaa
rise werkelijkheid been
dat er politiek geheerde persanen in vertrouwensfuncties warden neerge
zet (ova, 34).
c) De huidige regering heeft geen vertrouwen in de huidige eden van de raad
van
toezicht, omdat:
zij door wijziging van de Statuten de maximale zittirtgstermijn hebben
verlengd (ova, 4
ev., ova, 10, ova, 22 e.v., ova 29);
-

er sprake is van een gebrek aan transparantie en samenwerking (ova,
15, ova, 29);
de jaarrekeningen over de jarert 2013—2016, ondanks verzoeken daartoe
, niet aan de
Minister zijn ter hand gesteld (ova, 13; ova, 29);
de raad van toezicht bet heeft toegestaan dat Wernet voor een bedrag
van AfI. 188.450,-

-

-

bij FLPD in rekening heeft gebracht in verband met door hem verrichte werkza
amheden
ten behoeve van FLPD(ova. 15; ova. 29).
d) Door de regeringswisseling wordt er een ander beleid ten aanzien van
de sport
aangehangen (ova, 33). Deze be(eidswijziging rechtvaardigt een vervan
ging van de eden
van do raad van toezioht (ova, 34).
e) Eon goode samenwerking tussen de Minister en de loden van de raad
van toezioht is
door de gehele gang van zaken niet mogelijk (ova, 33).
O In strijd met artikel 8 lid 4 van de Statuten vervullen sommige loden nevenfunoties b
stichtingen met welke FLPD een zakelijke relatie onderhoudt (ova, 13).
4. DE BEOORDELING
Hot beroep van hot Land op do niet-ontvankeiUkheid van FLPD
4.1 Hat verweer van bet Land dat FLPD niet-ontvankelijk is, omdat niet
FLPD maar do
eden van do raad van toezicht zijn ontslagen, wordt verworpen. Hat
ontslag van aBe
leden van do raad van toezioht en do benoeming van do nieuwe leden
van de raad van
toezicht treft immers ook bet funotioneren van FLPD, zodat zij belang heeft
bij de mede
door haar ingestelde vorderingen.
Do ants/agbevoogdheid van do Minister in zjjn a/gemeenheid
4.2 Bij de beoordeling van de vraag of do ontslagbesluiten ten aanzie
n van do leden
van de raad van toezicht rechtsge(dig tot stand zijn gekomen, is hat volgen
de van belang

.
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In de Statuten is aan de Minister de bevoegdheid gegeven om leden van de raad van
toezicht to benoemen en am doze te ontslaan. De bevoegdheid om leden van de raad van
toezicht to benoemen is eon exclusieve bevoegdheid van de Minister. De bevoegdheid
om leden te ontslaan is geen exclusieve bevoegdheid van de Minister. Oak aan de raad
van toezicht zelt is die bovoegdheid gegeven. Daarnaast is in do Statuten bet aangaan
van bepaaldo rechtshandelingen aan de goedkeuring van de Minister onderworpen,
alsmede een besluit tot wijziging van de Statuten dan wel tot opheffing van de stichting.
Aan de Minister zijn in de Statuten geen bevoegdheden toegekend ten aanzien hot
bepalen van bet beleid van FLPD. Evenmin zijn hem bevoegdheden toegekend ten
aanzien van de benoeming en het ontslag van bet bestuur, welk orgaan in de Statuten is
belast met de vaststelling en uitvoering van het beleid (onder toezicht van do raad van
toezicht). Voorts is in do Statuten opgenomen dat een lid van de raad van toezicht dan
wel een bestuurslid niet tegelijkertijd do functie van Minister mag uitoefenen en evenmin
lid mag zijn van de Staten.
In de Governancecode is opgenomen dat bet bestuur belast is met bet besturen van do
organisatie en dat bet daarover verantwoording aflegt aan de raad van toezicht. De raad
van toezicht functioneert onamankelijk zonder last of ruggespraak en zonder een
deelbelang to laton prevaleren. Uit do toelichting op de Governancecode volgt dat met
deze bepaling beoogd wordt te garanderen dat 00k de door het Land (dan wel andere
subsidienten) benoemde loden van do raad van toezicht bun taken vervullen onafhankelijk
van degene die hen heeft benoemd.
4.3

Indien de Statuten en de Governancecode in hun samenhang worden gelezen, dan
volgt daaruit de Minister geen bevoegdheden heeft gekregen tot bet vaststellen van hot

beleid van FLPD en evenmin bevoegdheid om zich to mengen in de dagehjkse gang van
zaken van do stichting. Het is derhalve de kennelijke bedoeling dat FLPD als zelfstandige
Stichting zeif haar beleid bepaalt en zeif toezicht houdt op bet bestuur via do raad van
toezicht, zonder directe invloed van do Minister dan wel van de politiek in bet aigemeen.
4.4

Do Minister zal bij de benooming van eden van do raad van toezicht uiteraard
personen benoemen die van hem het vertrouwen genieten dat zij die functie naar behoren

zullen uitoefenen en bet beleid van FLPD, binnen de statutaire grenzen, afstenimen op
bet beleid van de regering. Uit do bevoegdhoid am loden van do raad van toezicht to
benoemen, volgt echter niet dat zittende loden van de raad van toezicht op het moment
dat de Minister aantreedt, hot vollodige vertrouwen van die Minister behoren to hebben.
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4.5

Van belang is voorts dat zowel de rechtspersoon als degenen die krachtens de wet
en de statuten bij do organisatie zijn betrokkon zich tot olkaar gedragen naar hetgeen
door do redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd (vgl. HR 1 maart 2002, NJ 2002, 296 en
HR 14 december 2007, NJ 2007, 610). In concreto betekent dit dat oak do wijze waarop
do Minister van zijn ontslagbevoegdheid gobruik maakt aan doze norm kan worden
getoetst. Artikol 3:14 BW brengt bovendien moe dat de Minister bi) do ultoefening van zijn
ontslagbevoegdheid do goschreven en ongeschreven regels van bet publiekrecht in acht
moet nemen.
4.6

Do wijze waarop de Minister van zijn (niet-exclusieve) statutaire ontslagbovoegd
heid ten aanzien van do Ieden van de raad van toozicht gebruik mag makon, wordt mede
bepaald en begrensd door de hiervoor (in de nummers 4.2 tot en met 4.5) beschreven
uitgangspunten. In het bijzonder behoort hot in de Statuten en de Governancocode
neergelegde uitgangspunt dat FLPD buiten de directe invlood van de politiek moet kunnen
functioneren, niet te worden doorkruist doordat de Minister zittonde eden van de raad van
toezicht zonder meer kan ontslaan en vervolgens niouwe leden kan benoemen. Op doze
wijze kan eon Minister immers alsnog op indirecte wijze bet beleid bepalen dan wel op
andere wijze invloed uitoefonen op de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. Dat
betekent dat van do gegeven ontslagbevoegdheid dus niet naar oigen goeddunken
gebruik kan worden gemaakt.
4.7

Naar het oordoel van bet gerecht brengen do wet, de Statuten en do
Governancecode dan ook moo dat do Minister zijn bevoegdheid om (tussentijds) over te
gaan tot bet ontslag van een lid van de raad van toezicht slechts kan gebruiken indien
daarvoor een gegronde reden is.
De statutaire ontslagbevoegdheid van do Minister garandeert op deze wijze dat er een
extern (overheids)orgaan is dat kan ingrijpen indion de raad van toezicht dan wel eon
individueel lid zijn taken ernstig verwaarloost dan wel indien daarvoor een andere
ernstige reden aanwezig is. In die zin vormt artikel 8 lid 2 van do Statuten ten aanzien van
do eden van de raad van toezicht hot equivalent van do artikelen 11 on 12 van do
Landsvorordening op stichtingon, waarin aan de rochtor do bevoogdheid is gogeven am
bestuursledon te ontslaan die zich schuldig makon aan handelen in strijd met do statuten
dan wel aan wanbeleid.

4.8

Door do Minister doze bovoegdheid too te konnon in do Statuten, wordt voorkomen
dat de raad van toezicht zijn taken onbehoorlijk uitvoert zondor dat zij daarvoor op enige

wijze vorantwoording hoeven af te leggen. Andors dan de Minister blijkons zijn brief van
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17 april2018 aan de Raad van Bestuur van FLPD uit de uitspraak in kort geding d.d. 7
februari 2018 van ditgerecht heeft afgeleid, volgt uit de ontslagbevoegdheid dus niet dat
de (leden van de) raad van toezicht voor al hun handelen volledige verantwaording
verschuldigd zijn aan de Minister. Die verplichting am verantwoording af te leggen vindt
zijn begrenzing in de beperkingen in de ontslagbevoegdheid van de Minister.
4.9

Het vaorgaande betekent niet dat FLPD bij het vaststellen van haar beleid geen
rekening zou behoeven te houden met het beleid dat de Minister voorstaat. De

omsiandigheid dat de Minister de exciusieve bevoegdheid heeft am de eden van de raad
van toezicht te benoemen, brengt mee dat het regeringsbeleid mede het speelveld
bepaalt. Dit betekent aok dat een bestuur en de eden van een Raad van Toezicht zich
rekenschap zullen maeten geven van een gewijzigd regeringsbeleid en dat van hen
verwacht mag warden dat zij, binnen de verantwoordehjkheid die zij hebben voor de hun
toevertrouwde rechtspersoon, hun koers afstemmen op dat nieuwe beleid, zij het dat zij
oak andere verantwoordelijkheden in het aag hebben te houden, zoals de continulteit van
besluitvarming en verplichtingen die bestaan tegenover derden. Dit volgt aok nog eens
uitdrukkelijk uit de intentieverkiaring die FLPD op 27 mei 2017 met de Minister heeft
ondertekend.
4.10 Verder is het gerecht van oordeel dat het niet relevant is of FLPD als een
averheidsstichting moet warden aangemerkt of niet, aangezien een dergelijke kwalificatie
geen zelfstandige rechtsgevalgen heeft. De bevoegdheden die de Minister heeft ten
aanzien van FLPD volgen uit de wet en de Statuten, waarbij de Governancecode en de
redelUkheid en billijkheid mede bepalen op welke wijze van die bevoegdheden gebruik
kan warden gemaakt. De jurisprudentie van het Gemeenschappehjk 1-lof ten aanzien van
overheidsvennootschappen, waarnaar het Land heeft verwezen en waarop het een
beroep heeft gedaan, is niet zonder meer daorslaggevend voor de vraag welke
bevoegdheden de Minister heeft ten aanzien van de leden van de raad van toezicht.
Kenmerkend voor de overheidsvennootschappen is immers dat de overheid als
aandeethouder deelneemt in het kapitaai van de vennootschap, waaraan de wet bepaalde
bevoegdheden verbindt.
De geldiglield van de ontslagbesluiten d. d. 3 januari 2018

4.11 Met inachtneming van het voorgaande oordeelt het gerecht als volgt ten aanzien
van de ontslagbesluiten van de Minister.
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4.12 In zijn ontslagbe&uit heeft de Minister als grondsiagen voor bet ontsag aangevoerd
dat het ontslag wordt verleend (i) wegens de regeringswisseling en de hiermee gepaard
gaande verandering in beleid en (ii) in verband met de continuileit en het goed
functioneren van de stichting. In deze procedure heeft het Land nog een aantal concrete
verwijten aangevoerd zoals hiervoor weergegeven onder nummer 3.3, die volgens het
Land het ontslag rechtvaardigen. Het gerecht begrijpt de stellingen van het Land aldus dat
die verwijten het goed functioneren van de stichting in de weg staan en dat zij aldus zijn
begrepen onder de sub (N) vermelde ontslaggrond.
4.13 De stelling van FLPD cs. dat het ontslagbesluit de ontslaggronden fixeert in die zin
dat het Land in deze procedure geen nieuwe feiten en omstandigheden kan aanvoeren
die niet in het ontslagbesluit zijn vermeld, wordt door het gerecht verworpen.
Het ontslag wordt blijkens de Statuten tot stand gebracht door het ontslagbesluit van de
Minister. In de Statuten is niet vermeld op welke wijze het ontslag van een lid van de raad
van toezicht moet geschieden en aan welke formaliteiten het moet voldoen. Uit de eisen
van de redelijkheid en billijkheid vloeit voort dat de Minister de gronden van zijn ontslag bij
het nemen van het ontslagbesluit aan de betrokkenen kenbaar maakt. Op deze wijze kan
het lid van de raad van toezicht bepalen of het ontslag door hem al dan niet rechtsgeldig
wordt geacht en of hij daarin wil berusten, dan wel of hij de rechtsgeldigheid van het
besluit wenst te laten toetsen door de rechter. Dit staat er niet aan in de weg dat het Land
de in bet ontslagbesluit in algemene termen vermelde grond dat het goed functioneren
van de stichting het ontslag noodzakelijk maakt, in deze procedure kan uitwerken door het
aanvoeren van nadere feiten en omstandigheden die deze grondsiag onderbouwen. De
redelijkheid en billijkheid, die mede de verhoudingen tussen partijen bepaalt, brengt mee
dat het dan wel moet gaan om feiten en omstandigheden die (1) zich reeds op het
moment van het ontslagbesluit hebben voorgedaan, die (2) op dat moment bij de Minister
bekend waren en waarvan (3) de Minister ook a! voorafgaand aan het ontslagbesluit
duidelijk heeft gemaakt aan de betreffende leden van de raad van toezicht dat hij zich niet
kan verenigen met de handelwijze van de raad van toezicht op dat punt. Alleen in dat
geval kan het immers voor de leden van de raad van toezicht duidelijk zijn dat de Minister
ook die feiten en omstandigheden aan het ontslag ten grondslag heeft willen leggen.
4.14 Dit uitgangspunt brengt mee dat hetgeen het Land heeft gesteld omtrent (i) het niet
tijdig overleggen van de jaarrekening (rev. 3.3 onder c), (N) de facturering van
werkzaamheden door Wernet (roy. 3.3 onder c) en (Hi) het vervullen van nevenfuncties bij
andere stichtingen door sommige leden van de raad van toezicht (roy. 3.3 onderf) niet
kunnen bijdragen aan het oordeel dat bet ontslagbesluit gegrond is. Ten aanzien van de
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jaarrekeningen heeft het Land immers gesteld dat de Minister in zijn brief van 13 februari
2018

-

en dus op een tijdstip dat het ontslagbesluit al was genomen

-

zijn zorgen heeft

geuit met betrekking tot de niet ingediende jaarrekeningen over 2013 tot en met 2016
(cva, 13). Weliswaar heeft bet Land daar in de conclusie van dupliek (cvd, 3) nog aan
toegevoegd dat de Minister reeds eind november 2017 am de jaarrekeningen had
gevraagd, maar het enkele feit dat op dat verzoek begin januari 2018 nog geen reactie
was gekomen, rechtvaardigt niet de conclusie dat dit op dat moment een ernstige grond
opleverde om de volledige raad van toezicht te ontslaan. De betaalde werkzaamheden
van Wernet kwamen volgens het Land in maart 2018 aan het licht (cva. 15). Met
betrekking tot de nevenfuncties van sommige eden van de raad van toezicht die (volgens
bet Land) in strijd zijn met de Statuten heeft bet Land gesteld dat deze kort na het vonnis
in kort geding bekend zijn geworden (cva, 13), derhalve eveneens op eeri tijdstip dat het
ontslagbesluit al was genomen.
4.15 Ten overvloede merkt het gerecht nog op dat de verplichting ex artikel 11 lid 3
respectievelijk artikel 16 Ud 7 van de Statuten am binnen zes maanden na bet boekjaar de
jaarrekening vast te stellen en om deze binnen zeven maanden na bet boekjaar aan de
Minister ter hand te stellen, slechts ge{dt voor de jaarrekeningen over 2017 en volgende,
aangezien de Statuten op 19 oktober 2017 in werking zijn getreden. FLPD cs. hebben
gesteld (cvr, 6.5) dat ten aanzien van de jaren tot en met 2016 geen wettelijke dan wel
statutaire afdwingbare verplichting gold om de jaarrekeningen binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar vast te stellen en am deze vervolgens uiterlijk een maand later
aan de Minister ter hand te steVen. Uit de wet volgt, zo oordeelt het gerecht, die
verplichting inderdaad niet. Het Land heeft niet gesteld op grond van weke bepaling ult de
Statuten die tot 19 oktober 2017 golden, die verplichting om de jaarrekeningen aan de
Minister ter hand te steven wel voortvloeide. Daarmee heeft het Land de stellingen van
FLPD cs. dienaangaande onvoldoende betwist, zodat het gerecht als vaststaand tussen
partijen aanneemt dat er tot bet boekjaar 2017 geen verplichting gold ten aanzien van de
ter hand stelling van de jaarrekening aan de minister.
4.16 Hiervoor (in de nummers 4.6 en 4.7) is overwogen dat de Minister zijn bevoegdheid
om eden van de raad van toezicht te ontslaan, niet mag gebruiken zonder dat er een
gegronde reden year dat ontslag is. De stelling van bet Land dat de ontslagbesluiten
bevoegd zijn genomen, omdat de Minister nu eenmaal de statutaire bevoegdheid is
verleend om leden van de raad van toezicht te oritslaan (roy. 3.3 onder a) kan dan oak
niet worden gevolgd. Oak de omstandigheid dat er een nieuwe regering is aangetreden
met een andere politieke signatuur (roy. 3.3 onder b), is op zichzelf geen gegronde reden
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om het ontsiagbesluit to kunnen dragon. Hot Land heeft op dit punt nag aangevoerd dat
hot do Arubaanse werkelijkheid is dat or politiek gelieerde personen in
vertrouwensfuncties werden gezet (eva, 34). Hiermee miskent hot Land echter dat een
dergelijke handeIwze, zoals volgt uit hetgeen hiervoor (in do nummers 4.6 en 4.7) is
overwogen, in strijd is met hetgeen op grond van de wet, do Statuten en de
Governancecode heeft te golden. Eon eventuele bestaande praktk in hot verleden kan
fiat tot een ander oordeel leiden. Ock de omstandigheid dat in 2009 bet toenmalige
voltallige bestuur op verzoek van do destijds nieuwe aangetreden minister is opgestapt,
waarnaar het Land herhaaldelk heeft verwezen, brengt niet moe dat thans de loden van
de raad van toezicht gehouden zouden zijn om wegens de regeringswisseling hun functie
neer to leggeri dan wel om bun ontslag to accepteren.
4.17 Hot Land acht de benoeming van de eden van de raad van toezicht in strijd met do
Governancecode, omdat zij alien ais lid van de raad van toezicht zijn benoemd op een
moment dat voor hen de maximale zittingstermijn als bestuurslid bijna was bereikt (eva,
22). Door de Statutenwijziging en do daarmoe gepaard gaande benoemingen tot eden
van de raad van toezicht na de Statenverkiezingen van 22 september 2017 to realiseren,
is er feitolijk sprake van afscheidsbeleid, aldus hot Land.

4.18 Het is vaste rechtspraak van dit gerecht en (in hoger beroep) van het
Gemeenschappolijk Hof van Justitie dat besluiten dan wel rechtshandelingen nietig
kunnen zijn wegens strijd met de openbare orde indien viak vóôr een regeringswissehng
inhoudelijk twfelachtigo of onvoldoende voorbereido besluiten worden gonomen of
toezoggingen gedaan, met ais kenbaar rnotief de voigende regering, waarvan men
aanneemt dat deze anders zou beshssen, voor eon ‘fait accomph’ te stellen, met de
consequenties van dien voor de schaarse openbare goederon en middelen (zie onder
meer Gemeenschappelijk Hof van Justitie 18 oktober 2011; ECL1:NL:OGHACMB:201 1:
BU3565).
4.19 Door bet Land is in deze zaak geen boroep gedaan op de nietigheid van do
Satutonwijziging dan wet van de benoemingsbesluiten op de hiervoor vermeide grond.
Het verweer van hot Land dater ten aanzion van do benoeming van de loden van de raad
van toezicht sprake was van afscheidsbeieid, behoeft om die reden goon bosproking.
Daar komt bij dat in onderhavige zaak niet is niet gebleken van feiten on omstandigheden
die meebrengen dat do Statutenwijziging dan wet do benoerningsbesluiten wogons strijd
met do openbare orde nietig zijn. Ten aanzien van de statutenwijziging zeif geidt dat de
voorbereidingen daarvoor reeds zijn begonnen in 2011, Dat hot besluitvormingstraject pas
in 2017 word afgerond, waarna do notarielo akte pas kon worden verieden na do
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algemene verkiezingen voor de Staten van Aruba, is onvoldoende grond cm aari te
nemen dat de Statutenwijziging als een vorm van afscheidsbeleid nietig is. Voor zover het
Land de benoeming van de leden van de raad van toezicht kwalificeert als een vorm van
afscheidsbeleid dat in strijd is met de openbare orde, kan het daarin evenmin worden
gevolgd. De wziging van de Statuten, en de daarmee gepaard gaande instelling van eeri
raad van toezicht, brengt mee dat de Minister diende over te gaan tot benoeming van
(rnaximaal) vf leden in de raad van toezicht. Niet valt in te zien waarom dit in strijd zou
zijn met de openbaré orde.
420 Uit de stelling van het Land dat de leden van de raad van toezicht alien bijna hun
maximale zittingstermijn als bestuurslid hadden gediend, begrijpt het gerecht dat bet Land
van oordeel is dat op die grond de benoeming tot lid van de raad van toezicht in strijd is
met de Statuten. Qok daarin voigt het gerecht het Land niet. De eden van de raad van
toezicht waren op grond van de statuten die golden tot 17 oktober 2017 in de jaren
daarvoor alien benoemd tot bestuurder van FLPD. Op grond van die statuten mocht een
termijn ais bestuurder maximaal twee keer vier jaar bedragen. Oak ten aanzien van een
lid van de raad van toezicht geidt op grond van de nieuwe Statuten dat een lid slechts
voor twee keer een periode van maximaai vier jaar kan worden benoemd. De functie van
lid van de raad van toezicht is echter een in de Statuten nieuw gecreeerde functie die een
wezeniijk andere inhoud heeft dan die van bestuurder op grond van de oude statuten,
Daamiee kan dus niet worden gecordeeld dat door de benoeming van de eden van de
raad van toezicht, die onder de oude statuten de functie van bestuurder hadden vervuid,
feitelijk de maximale zittingstermijn ais lid van de raad van toezicht is overschreden en dat
de benoeming cm die reden in strijd zou zijn met de Statuten.
4.21 Voigens het Land is het ontslag van de eden van de raad van toezicht
gerechtvaardigd, omdat de nieuwe regering een ander beleid ten aanzien van de sport
voorstaat (rev. 3.3 onder d). Hiervoor is (onder nummer 4.3) overwogen dat bet bepalen
van het beleid van FLPD in beginsel is voorbehouden aan de FLPD zeif. Daarbij is binnen
de stichting het bestuur bet orgaan dat op grond van de Statuten bevoegd is am het
beleid vast te stelien. De raad van toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid. De
enkele omstandigheid dat de Minister het regeringsbeleid ten aanzien van de sport wil
wijzigen, is op zichzelf geen grond om de eden van de raad van toezicht van FLPD te
ontsiaan. Wel zal (het bestuur en de raad van toezicht van) FLPD zich rekenschap
moeten geven van bet beleid dat de regering voorstaat en mag van FLPD verwacht
worden dat zij het beleid van de stichting afstemmen op gewijzigd beleid (zie hiervoor
onder nummer 4.9). Vast staat dat de eden van de raad van toezicht zich tot twee maal
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toe tot de Minister hebben gewend voor overleg teneinde de samenwerking tussen de
Minister en FLPD gestalte te geven. Op die verzoeken is door de Minister niet
gereageerd. De Minister staat er aldus zeif aan in de weg dater een vruchtbare
samenwerking met FLPD mogelijk is en dat FLPD de mogelijkheid krgt om haar beleid af
te stemmen op eventuele wijzigingen die de Minister ten aanzien van bet sportbeleid
voorstaat. Overigens heeft noch de Minister voorafgaand aan het ontslag van de leden
van de raad van toezicht en heeft noch het Land in deze procedure gesteld welk gewijzigd
beleid de Minister voorstaat en op welke wijze het beleid van FLPD zou moeten worden
aangepast teneinde op bet door de Minister voorgestane beleid te warden afgestemd. I-f et
voorgaande brengt dan 00k mee dat een (eventuele) beleidswijziging van de Minister
geen gegronde reden vomit voor het ontslag van de eden van de raad van toezicht.
4.22 Tot slot is door het Land aangevoerd dat een goede samenwerking tussen de
Minister en de eden van de raad van toezicht niet mogelijk is (roy. 3.3 onder c en onder
e). Door bet Land zijn geen feiten en omstandigheden gesteld waaruit volgt dat de eden
van de raad van toezicht een goede samenwerking met de Minister verhinderen. Uit
hetgeen wel tussen partijen is komen vast te staan volgt eerder dat het de Minister zelf is
die in de weg staat aan een goede samenwerking. Aldus heeft bet Land deze grand
onvoldoende feitelijk onderbouwd, zodat ook deze grand niet kan bijdragen aan het
oordeel dat er een gegronde reden was voor bet ontslag van alle leden van de raad van
toezicht.
4.23 De slotsom van het voorgaande is dat de Minister de ontslagbesluiten heeft
genomen zonder dat daarvoor een gegronde reden aanwezig was. De Minister heeft
daarmee de bevoegdheid die hem in artikel 8 lid 2 van de Statuten is toegekend op
oneigenlijke gronden aangewend. Het gerecht zal am die reden de vordering tot
vernietiging van de ontslagbesluiten hierna toewijzen.
Do vordoring betreffonde hot ongestoord voortzotten van do werkzaamheden
424 De toewijzing van de vordering tot vernietiging van de ontslagbesluiten brengt mee
dat de eden van de raad van toezicht hun werkzaamheden kunnen voortzetten. Zij
moeten dat in onafhankelijkheid kunnen doen. Dat betekent dat de Minister niet bevoegd
is am zich direct te bemaeien met bun werkzaamheden op een wijze die niet in de
Statuten is voorzien en dat hij in bet bijzonder niet bevoegd is am het feitelijk onmogelijk
te maken aan do eden van de raad van toezicht om hun statutaire taken uit te oefenen.
Uit hetgeen van de zijde van de eden van de raad van toezicht is gesteld, is onvoldoende
gebleken dat bet Land dan wet de Minister niet bereid is am de eden van de raad van

AR. AUA201800634

17

toezicht in de toekomst hun werkzaamheden op voornoemde wijze ongestoord te laten
uitoefenen. Daarbij merkt het gerecht op dat de bevoegdheid van de Minister om leden
van de raad van toezicht te ontslaan, mede gezien hetgeen hiervoor onder nummers 4.7
en 4.8 is overwogen, meebrengt dat de Minister in beginsel een bevoegdheid heeft am
vragen te stellen aan de (leden van de) raad van toezicht teneinde te kunnen beoordelen
of de raad van toezicht haar taken naar behoren vervult. Het zal duidelijk zijn dat partijen
zich daarbij tot elkaar gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt
gevorderd (HR 1 maart 2002, NJ 2002, 296 en HR 14 december 2007, NJ 2007, 610).
De vordering om het Land te veroordelen om de leden van de raad van toezicht hun
werkzaamheden ongestoord te laten continueren, zal op grand van het voorgaande
worden afgewezen.
De vordering tot vornietiging van do besluiton van lOjanuari 2018 tot bonoeming van
nieuwe ledon
4.25 Op grand van artikel 8 lid 1 van de Statuten bestaat de raad van toezicht uit
maximaal vijf leden. Met de benoeming van de huidige vijf leden van de raad van toezicht
is bet maximaal aantal toegestane leden benoemd. De vernietiging van de
ontslagbesluiten d.d. 3januari 2018 brengt mee dat aan die ontslagbesluiten met
terugwerkende kracht hun werking wordt ontnomen. Dat betekent dat de benoeming van
de nieuwe eden op 10 januari 2018 is gesohied op een moment dat in de raad van
toezicht het maximaal aantal van vijf loden reeds was benoemd. Daarmee is in deze
procedure komen vast te staan dat de benoeming van de nieuwe leclen cm die reden in
strijd is met artikel 8 lid 1 van de Statuten. Bovendien ontbeerde deze
benoemingsbesluiten een rechtsgevolg, omdat er geen vacatures waren in de raad van
toezicht waarin moest worden voorzien. Het gerecht zal de vordering tot vernietiging van
de benoemingsbesluiten hierna dan ook toewijzen.
4.26 Als de voornamelijk in hot ongelijk gestelde partij zal het Land in de proceskosten
worden veroordeeld. Deze worden aan de zijde van FLPD cs. begroot op AfI. 2.700,00
aan griffierechten, op AfI. 244,37 aan explootkosten en op Afl. 3.125,00 aan salaris
gemachtigde.
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5. DE UITSPRAAK
[let Gerecht:
vernietigt de op 3 januari 2018 door de Minister ten aanzien van SM. Janga, B.M. de
Sousa, A.A. Kamperveen, FE. Faneyte en E.J.F. Kock genomen besluiten tot ontslag als
lid van de raad van toezicht van FLPD;
vernietigt de op 10 januari 2018 door de Minister ten aanzien van R.I. Kook, E.R.
Zeppenfeldt, M.F.E. Figaroa, RE. Franken en RN. Bernadina genornen besluiten tot
benoeming als lid van de raad van toezicht van FLPD;
veroordeelt het Land in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan
de kant van FLPD en de Leden worden begroot op Afi. 2.700,- aan griffierecht, AfI. 244,37
aan explootkosten en AfI. 2.000,- aan salaris van de gemachtigde;
verkaart de veroordelingen in dii vonnis uitvoerbaar bu voorraad;
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Verhoeven, rechter, en werd uitgesprokeri ter
openbare terechtzitting van woensdag 24 juN 2019 in aanwezigheid van de griffier.
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