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Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 17 augustus 2022 met zaaknummer
2022/28007, ontvangen op 19 augustus 2022 is het voornemen inhoudende de benoeming van
een lid van de raad van commissarissen van Stichting “Fundashon Desaroyo Deportivo Korsou”
(hierna: FDDK) aan de adviseur gemeld.
Op onder andere 3 december (nummer 03122020.01) en 8 oktober 2020 (nummer:
08102020.02) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het
benoemen van een lid van de raad van commissarissen van FDDK. Voornoemde adviezen
moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies
daarom volstaan met de toetsing van de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid
van de raad van commissarissen van FDDK e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte
advies.
Met betrekking tot de profielschets van FDDK heeft de adviseur op 8 januari 2019 (nummer
08122019.02 advies uitgebracht. De Minister heeft met inachtneming van het gestelde in dat
advies de “Profielschets Raad van Commissarissen FDDK” d.d. 11 januari 2019 bij Ministeriële
Beschikking van 25 januari 2019 vastgesteld.
Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens
een Minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van
een bestuurder, de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of voordracht
schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient te melden. In
overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de
adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet
aan de statuten van de stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de
procedureregels en profielschets zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate
governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of
er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.
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•
•

Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten
Besluit van de Raad van Ministers van 17 augustus 2022 met zaaknummer 2022/28007;
Brief met zaaknummer 2022/28007 van de Minister van Onderwijs, Wetenschappen,
Cultuur en Sport (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de
voorgenomen benoeming;

30082022.01

•
•
•
•

Vastgestelde profielschets raad van commissarissen FDDK;
CV van de voorgedragen kandidaat;
Statuten van FDDK, laatstelijk gewijzigd op 16 juli 2014; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
FDDK van 19 augustus 2022.
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Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

Middels besluit van de Raad van Ministers van 17 augustus 2022 met zaaknummer
2022/28007, ontvangen op 19 augustus 2022 is het voornemen inhoudende de benoeming van
een lid van de raad van commissarissen van FDDK aan de adviseur gemeld.
Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten is gebleken dat enige informatie dan wel
motivering ten aanzien van de voordracht van de kandidaat ontbrak. Naar aanleiding daarvan
heeft de adviseur middels brief d.d. 23 augustus 2022 (nummer: 23082022.01) de Minister
verzocht om nadere informatie.
Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:
“(...)
In de brief van met zaaknummer 2022/28007 van de Minister aan de Raad van Ministers heeft de
Minister het volgende overzicht overlegd met betrekking tot de huidige samenstelling van de raad van
commissarissen FDDK:
Naam
1.
2.
3.

Hubert Braam

4.

Aichel Magdalena

5.

Jaime Francisca

Profiel
Lid met kennis en ervaring van de
sport- of educatieve sector
Lid met kennis en ervaring op het
financieel gebied
Lid met juridische kennis en
ervaring bij/met (semi-) publieke
organisaties
Lid
met
ervaring
in
het
bedrijfsleven
Lid met kennis van en ervaring
met ICT

Datum van
benoeming

Termijn van
benoeming

Datum van
aftreden
Vacant
Vacant

14 mrt. 2019

4 jaar

14 mrt. 2023

16 febr. 2021

4 jaar

16 dec. 2025

10 febr. 2020

4 jaar

10 febr. 2024

Ter invulling van de opengevallen vacature van lid met kennis en ervaring van de sport- of educatieve
sector is de Minister voornemens om mevrouw Hassnah Z.S. Elhage voor te dragen om benoemd te
worden als lid en tevens voorzitter van de RvC van FDDK.
Conform de bij Ministeriële Beschikking van 25 januari 2019 vastgestelde profielschets FDDK, bestaat de
raad van commissarissen uit maximaal 5 personen en is kort samengevat als volgt samengesteld:
•
•
•
•
•

Eén lid met brede kennis van de sport- of educatieve sector met een afgeronde opleiding op het
gebied van sport en educatie;
Eén lid met inhoudelijke brede kennis en ervaring op het vlak van financiën ("financial literate")
met een afgeronde financiële opleiding;
Eén lid met ervaring in het bedrijfsleven met een afgeronde opleiding op het gebied van
Bedrijfskunde of Marketing;
Eén lid met juridische kennis en ervaring bij/met (semi-) publieke organisaties met een afgeronde
opleiding op juridisch gebied;
Eén lid met kennis van en ervaring met ICT zodat hij/zij ICT-landschappen op een juiste waarde
kan in schatten met een afgeronde ICT opleiding.

Met betrekking tot de algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring van de leden van de raad van
commissarissen is onder meer in de profielschets opgenomen dat zij dienen:
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•

Te voldoen aan de vereiste bestuurservaringseisen, zijnde dat er voldoende ervaring dient te zijn
opgedaan als bestuurslid dan wel als lid van een raad van commissarissen van een
rechtspersoon, dan wel toezichthoudende functie moeten hebben bekleed of over een daaraan
vergelijkbare bestuurservaring moeten beschikken.

Voor wat betreft de aanvullende vereisten voor de voorzitter van de raad van commissarissen is onder
meer de volgende vereiste opgenomen:
•

Minimaal 5 jaar managementervaring.

De Minister heeft de voordracht van mevrouw Elhage (als lid en tevens voorzitter van de raad van
commissarissen van FDDK) als volgt gemotiveerd:
“(…)
In het jaar 2012 heeft mevrouw Elhage de diploma’s ”LL.B Dutch Law” en “Minor in Business Development &
Strategy” bij respectievelijk de “University of Leiden Law School” en de “University of Amsterdam Business School”
behaald. Vervolgens heeft zij in het jaar 2016 de opleidingen “Master in Sports Management” bij de “Johan Cruyff
Institute” en “LL.M International & European Labor Law” bij de “University of Amsterdam Law School” met succes
afgerond.
Van beroep is mevrouw Elhage een ervaren sport consultant, advocaat en strateeg met passie voor gendergelijkheid
in het sport en passie voor innovatie in het sport. Zij is gespecialiseerd in sport- en arbeidsrecht, good governance in
sport, sportmarketing en -beheer. Betrokkene staat bekend als strategisch adviseur voor onder andere stakeholders
en (sport)federaties op het gebied van sport/arbeidsrecht.
Met betrekking tot sport weet zij heel goed het veld c.q. het sportwereld te verkennen, de juiste positie te kiezen en
de goede verdedigende actie te bedenken of de juiste wissel toe te passen. Zo werd hier te lande recentelijk gebruik
gemaakt van haar kennis en ervaring t.a.v. het opstellen van de COVID-sportvrijstellingen in verband met de “FIFA
World Cup Qualifiers”.
Door middel van operations en consultancy ontwikkelt en leidt zij projecten met een 360 graden aanpak.
Mevrouw Elhage is eigenaar van het bedrijf genaamd ESI B.V. dat in het jaar 2015 werd opgericht en bekleedt zij
aldaar de functie van directeur. ESI B.V. is een full service management- en adviesbureau dat gericht is op het
innoveren van de voetbalindustrie en professionalisering van de sportindustrie. Uit hoofde van de functie van
Directeur Soccer Operatons die zij bij de Curacaose voetbalbond bekleedde, trad zij op in de periode van 2020 tot
februari 2022 als staflid van het nationale herenteam.
Gezien de door betrokkene opgedane kennis en ervaring in de sport sector en haar enorme betrokkenheid in de
sportwereld is betrokkene zeer goed in staat om als lid tevens voorzitter van de RvC een positieve bijdrage te
leveren aan de positionering van de stichting naar beste weten en vermogen, op basis van good corporate
governance en tot tevredenheid van alle stakeholders.
Met haar brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring en grote netwerk in de sport sector is zij een aanwinst voor
de RvC.
Op grond van het vorenstaande kan mevrouw Elhage worden beschouwd als een kandidaat die benoemd kan
worden als lid met kennis en ervaring van de sport- of educatieve sector tevens voorzitter van de RvC van de
stichting FDDK. Een kopie van haar cv wordt als bijlage aan deze brief aangehecht.
(…)”

Hoewel de adviseur uit het CV van de voorgedragen kandidaat niet kan opmaken dat zij ervaring in een
toezichthoudende functie als lid van een raad van commissarissen dan wel daarmee vergelijkbare
bestuurservaring heeft, kan uit de verdere beoordeling van de het CV van de voorgedragen kandidaat, de
motivering van de Minister en gelet op het feit dat de voorgedragen kandidaat een juridische opleiding op
WO niveau heeft afgerond, redelijkerwijs worden aangenomen dat mevrouw Hassnah Z.S. Elhage
genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van FDDK
in het profiel van lid met kennis en ervaring van de sport- of educatieve sector.
Met betrekking tot de voorgenomen benoeming van mevrouw Elhage in de functie van voorzitter van de
raad van commissarissen van FDDK merk de adviseur op dat de vereiste van het hebben van ervaring in
een toezichthoudende functie als lid van een raad van commissarissen dan wel daarmee vergelijkbare
bestuurservaring zwaarder meeweegt, hetgeen evenzo geldt voor de additionele vereiste van minimaal
vijf jaar managementervaring.
Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur gaarne alsnog
het volgende:
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•
•

Nadere motivering waaruit blijkt dat de voorgedragen kandidaat ervaring in een
toezichthoudende functie als lid van een raad van commissarissen dan wel daarmee
vergelijkbare bestuurservaring heeft.
Nadere motivering waaruit blijkt dat de voorgedragen kandidaat minimaal vijf jaar
managementervaring heeft;

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail
(donalddepalm@sbtno.org) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn
waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de
verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven,
doch uiterlijk op 30 augustus 2022.
(...)”

Op vorenstaand verzoek om nadere informatie, betreffende de voordracht van mevrouw
Hassnah Z.S. Elhage als voorzitter van de raad van commissarissen van FDDK, heeft de
adviseur middels brief van 29 augustus 2022 met zaaknummer 2022/28007-1 de volgende
nadere informatie van de Minister ontvangen:
“(...)
In het schrijven van 23 augustus jl., no. 23082021.01, heeft de adviseur corporate governance nadere
motivering verzocht waaruit blijkt dat:
• de voorgedragen kandidaat ervaring heeft in een toezichthoudende functie als lid van een raad
van commissarissen dan wel daarmee vergelijkbare bestuurservaring heeft;
• de voorgedragen kandidaat minimaal vijf jaar managementervaring heeft.
Nadere motivering
Zoals reeds in mijn schrijven 8 augustus 2022 staat te lezen, is mevrouw Elhage eigenaar van het Bedrijf
genaamd ESI B.V. dat in het jaar 2015 werd opgericht en bekleedt zij sindsdien de functie van directeur.
Evenzo staat in de bewuste brief te lezen dat zij uit hoofde van de functie van Directeur Soccer
Operations die zij bij de Curaçaose voetbalbond bekleedde, in de periode van 2020 tot februari 2022
optrad als staflid van het nationale herenteam.
In het verlengde van uw bovenvermelde brief zijn er wederom gesprekken gevoerd met mevrouw Elhage.
Tijdens deze gesprekken heeft zij aangegeven dat zij verschillende leidinggevende/toezichthoudende
rollen heeft dan wel heeft gehad binnen verschillende bedrijven en organisaties. In deze rollen varieerden
de teams waar zij leiding aan gaf van 4 tot 52 personen. Evenzo gaf zij aan dat zij als “Director of
Football Operations” voor het Curaçaose voetbalelftal ook leiding gaf aan een team van 44-48 personen.
Volledigheidshalve bericht ik u dat betrokkene van januari 2010 tot januari 2012 de functie van vicevoorzitter heeft bekleed bij Kiva Curaçao en heeft zij vervolgens de functie van voorzitter bekleed van
januari 2012 tot oktober 2015.
Betrokkene is mede-eigenaar van ESC Sports Group en heeft zij aldaar van december 2015 tot augustus
2021 de functie van directeur bekleed. Mw. Elhage is verder mede-eigenaar/directeur van de sedert
december 2016 op Curaçao opgerichte en gevestigde vastgoed- en adviesbureau Tripoint N.V.
Daarnaast is zij eigenaar van HECS B.V. die in oktober 2021 is opgericht en fungeert zij sindsdien als
Regisseur.
Tot slot bericht ik u dat betrokkene sedert oktober 2021 tot op heden de functie van Regisseur bij Sta.
Rosa Medical Imaging N.V. bekleedt.
Op grond van het vorenstaande kan worden gesteld dat mevrouw Elhage ruime ervaring heeft in een
toezichthoudende functie en alsook in een daarmee vergelijkbare bestuurservaring. Eveneens kan
worden gesteld dat betrokkene minimaal vijf jaar managementervaring heeft om benoemd te kunnen
worden als voorzitter van de RvC van FDDK.
(...)”
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Op grond van de nadere informatie van de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat
de voorgedragen kandidaat genoegzaam voldoet aan de nadere vereisten om - naast als lid
van de raad van commissarissen in het profiel van lid met kennis en ervaring van de sport- of
educatieve sector – tevens te worden benoemd als voorzitter van de raad van commissarissen
van FDDK.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
benoeming van mevrouw Hassnah Z.S. Elhage als lid van de raad van commissarissen van
FDDK in het profiel van lid met kennis en ervaring van de sport- of educatieve sector en tevens
voorzitter van de raad van commissarissen van FDDK.
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Conclusie en Advies
–

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw
Hassnah Z.S. Elhage als lid van de raad van commissarissen van FDDK in het profiel
van lid met kennis en ervaring van de sport- of educatieve sector en tevens voorzitter
van de raad van commissarissen van FDDK.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc:

Minister President
Minister van Financiën
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