Aan
dtkv

Uw nummers
(letters):
Onderwerp:

2016/012505
2016/022159

Uw brieven van:

31 maart 2016
15 juni 2016

De Raad van Ministers
De Minister van Economische
Ontwikkeling
De heer E. Rhuggenaath
AmiDos Building,
Pletterijweg 43
Curaçao

Ons nummer:

04072016.01

Willemstad,

4 juli 2016

Voornemen benoeming commissarissen CTDF
(art. 9 P.B. 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

1

Inleiding

Middels besluiten van 15 juni 2016 (zaaknummer: 2016/022159) en 31 maart 2016
(zaaknummer: 2016/012505) van de Raad van Ministers, ontvangen op respectievelijk 16 en 17
juni 2016, is het voornemen inhoudende de benoeming van twee kandidaten als leden van de
raad van commissarissen van Curaçao Tourism Development Foundation (hierna: CTDF) aan
de adviseur gemeld.
Op onder andere 7 oktober 2015 (nummer: 07102015.01), 2 maart 2015 (nummer
02032015.01), 3 november 2014 (nummer 03112014.02), 27 januari 2014 (nummer
27012014.01) en 16 mei 2013 (nummer 16052013.03) heeft de adviseur reeds advies
uitgebracht over de voorgenomen benoeming van leden van de raad van commissarissen van
CTDF. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De
adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaten ter
benoeming als leden van de raad van commissarissen van CTDF e.e.a. aansluitend op de
eerder uitgebrachte adviezen.
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Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten
Brief van 29 juni 2016 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister)
aan de adviseur (zaaknummer: 2016/012505);
Vastgestelde profielschets CTDF;
Brief van de Minister aan de Raad van Ministers van 6 juni 2016 (2016/022159);
Brief van de Minister van 7 juni 2016 aan de adviseur betreffende (zaaknummer:
2016/012505);
Besluit van de Raad van Ministers van 31 maart 2016 (zaaknummer: 2016/012505);
Besluit van de Raad van Ministers van 15 juni 2016 (zaaknummer: 2016/022159);
Brief van de Minister aan de Raad van Ministers van 23 maart 2016 (2016/012505);
CV en onafhankelijkheidsverklaring van de voorgedragen kandidaten;
Statuten van CTDF, laatstelijk gewijzigd op 27 april 2012; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
CTDF van 4 juli 2016.
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Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

Conform artikel 9 tweede lid van de statuten van CTDF worden de leden van de raad van
commissarissen benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister
voor ieder lid vastgestelde profielschets.
Bij het raadplegen van de aangeleverde informatie was gebleken dat de specifieke profielschets
van CTDF nog niet was vastgesteld. In lijn met het eerder advies van de adviseur van 7 oktober
2015 (adviesnummer: 07102015.01) heeft de adviseur in een schrijven van 29 juni 2016 met
adviesnummer: 29062016.01 aan de Minister (wederom) de gevolgen van het niet hebben van
een vastgestelde specifieke profielschets uitgelegd. Daarin was ook het volgende gesteld:
“(…) Bij het uitbrengen van het eerder advies inzake CTDF had de adviseur een concept profielschets ten behoeve
van CTDF ontvangen. Dat concept –overigens hetzelfde wat nu in het kader van de huidige meldingen als bijlage is
aangeleverd- was toen ook door de adviseur getoetst. Destijds was geadviseerd om de aangeleverde concept
specifieke profielschets aan te passen conform het gestelde in het advies van 7 oktober 2015 en vast te stellen
alvorens over te gaan tot de benoeming van mevrouw Gibbs als commissaris van CTDF. Uit de brieven van 6 juni
2016 en 23 maart 2016 aan de adviseur kan worden geconcludeerd dat de specifieke profielschets nog niet is
vastgesteld. Alvorens over te kunnen gaan tot het toetsen van de kandidaten, dient de adviseur een vastgestelde
specifieke profielschets te ontvangen. (…) ”

Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur verzocht om de vastgestelde specifieke
profielschets van CTDF te ontvangen. Nadat de Minister het verzoek om nadere informatie had
ontvangen, heeft hij de specifieke profielschets vastgesteld en aan de adviseur doen toekomen.
In de vastgestelde specifieke profielschets van CTDF zijn echter niet alle opmerkingen van de
adviseur, zoals gesteld in het advies van 7 oktober 2015 met adviesnummer 07102015.01
correct opgenomen. Gelezen echter de brief van de Minister aan de adviseur van 29 juni 2016
kan worden geconcludeerd dat het wel de bedoeling was van de Minister om alle opmerkingen
van de adviseur mee te nemen. Naar aanleiding daarvan zal de adviseur de specifieke
profielschets zodanig lezen als ware alle opmerkingen van de adviseur correct zijn
meegenomen, met het verzoek om de nodige correcties zo spoedig mogelijk in de vastgestelde
profielschets van CTDF aan te brengen.
De voorgedragen kandidaten zijn gemotiveerd aan de adviseur gemeld. In de motivering is
eveneens aangegeven het profiel waarin het voornemen bestaat de kandidaten te benoemen.
De Minister heeft overigens ook gesteld dat –vanwege het feit dat er momenteel slechts een
vacature is- zal één van de kandidaten pas worden benoemd op het moment dat er voor hem
een passend vacature is.
De heer Eleonora is door de Minister als volgt voorgedragen:
“(…) De heer Eleonora heeft HBO opleiding afgerond op het gebied van human resource management en
arbeidsmarktbeleid.
Op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet de heer Eleonora aan het (algemene) profiel van expert op het
gebied van personeel en organisatie. (…) de heer Eleonora kan geacht worden managementervaring vanuit een
functie in het bedrijfsleven te hebben en draagt eindverantwoordelijkheid voor zijn eigen onderneming. Daarnaast
heeft hij jarenlang gefunctioneerd als bestuurslid van diverse publieke en private instellingen. Tijdens zijn carrière in
het hotelwezen heeft hij bovendien in diverse commissies voor de toeristensector geparticipeerd zodat hij affiniteit
heeft met de hospitality industry. (…)”

Uit het CV van de heer Rudolph J. Eleonora volgt het volgende:
-

De
heer
Eleonora
heeft
onder
meer
een
HBO
opleiding
Arbeidsmarktpolitiek/Personeelsbeleid. Hij heeft in verschillende functies werkervaring
opgedaan, waaronder als Director of Human Resources bij een hotel op Curaçao. Ook
beschikt hij over bestuurservaring en heeft hij affiniteit met het gebied waarop CTDF
actief is. Op dit moment is hij als consultant werkzaam als adviseur organisatie- en
personeelsbeleid voor diverse bedrijven.
2

04072016.01

Uit de beoordeling van het CV van de kandidaat kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij
gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij zowel bestuurservaring als
affiniteit met het werkgebied van CTDF heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de
specifieke profielschets van CTDF. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen
zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Eleonora als lid van de raad van
commissarissen van CTDF voor zo ver ten tijde van zijn benoeming een passende vacature is
bij CTDF.
De heer Fa Si Oen is door de Minister als volgt voorgedragen:
“(…) Hij is sinds 2002 werkzaam als advocaat en sinds 2005 als partner of eigenaar van een advocatenkantoor.
Daarnaast heeft hij een uitgebreide ervaring als lid van de raad van commissarissen van diverse publieke en private
organisaties. De heer Fa Si Oen is momenteel werkzaam als zelfstandig gevestigd advocaat. (…)
Op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet de heer Fa Si Oen aan het (algemene) profiel van juridisch
expert. (…) Veel van die bestuursfuncties waren bovendien bij luchtvaartmaatschappijen zodat hij affiniteit heeft met
de hospitality industry. (…)”

Uit het CV van de heer Errol Fa Si Oen volgt het volgende:
-

De heer Fa Si Oen heeft onder meer een WO opleiding Rechten. Hij heeft onder meer
ervaring opgedaan als advocaat. Ook beschikt hij over bestuurservaring. Tevens heeft
hij affiniteit met het gebied waarop CTDF actief is. Hij heeft zijn eigen advocatenkantoor.

Uit de beoordeling van het CV van de kandidaat kan, redelijkerwijs worden aangenomen dat hij
gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij zowel bestuurservaring als
affiniteit met het werkgebied van CTDF heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de
specifieke profielschets van CTDF. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen
zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Fa Si Oen als lid van de raad van
commissarissen van CTDF voor zo ver ten tijde van zijn benoeming een passende vacature is
bij CTDF.
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Conclusie en Advies
-

De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom
geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de
Code.

-

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer
Rudolph J. Eleonora en de heer Errol Fa Si Oen als leden van de raad van
commissarissen van CTDF voor zo ver ten tijde van hun benoeming een passende
vacature is bij CTDF.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
Minister van Financiën
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