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Inleiding

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.
Middels besluit van 6 mei 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2020/012827,
ontvangen op 11 mei 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de
raad van commissarissen bij Curaçao Tourisim Development Foundation (hierna: CTDF) aan
de adviseur gemeld.
Op onder andere 8 december 2017 (nummer: 08122017.01) en 17 januari 2018 (nummer:
17012018.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het
benoemen van een lid 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 thans kandidaat ter benoeming als lid
van de raad van commissarissen van CTDF e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte
adviezen.
Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur laatstelijk op 8 november 2018 (nummer
08112018.01) advies uitgebracht. De adviseur had in voornoemd advies gesteld zwaarwegende
bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de aangeboden concept profielschets met name
vanwege de daarin voorgestelde omvang van de raad van commissarissen.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten

● Besluit Raad van Ministers van 6 mei 2020 (zaaknummer: 2020/012827);
● Brief van 4 mei 2020 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister)
aan de Raad van Ministers betreffende de voordracht (zaaknummer: 2020/012827);
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● Statuten Curaçao Tourisim Development Foundation, laatstelijk gewijzigd op 27 april 2012;
● Profielschets raad van commissarissen CTDF (profiel commercieel expert en additioneel
profiel voorzitter); en
● Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
CTDF van 28 mei 2020.
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Toetsing voornemen benoeming commissarissen

In de brief van 4 mei 2020 (zaaknummer: 2020/012827) draagt de Minister xxxxxxxx met diens
kennis en ervaring, voor ter benoeming in de functie van commissaris in het profiel van
commercieel expert en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van de stichting
Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF).
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 van de raad van commissarissen vastgestelde profielschets (zijnde: de specifieke
profielschets).
Zoals reeds gesteld had de adviseur in zijn advies van 8 november 2018 (nummer
08112018.01) aangegeven zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de profielschets CTDF.
De adviseur heeft tot heden geen aangepaste profielschets ter toetsing mogen ontvangen.
Het benoemen van een lid van de raad van commissarissen van CTDF met inachtneming van
de specifieke profielschets is in casu niet alleen een vereiste van de Code maar tevens van de
statuten van CTDF. Naar aanleiding daarvan kan worden betoogd dat het benoemen van een
kandidaat zonder inachtneming van een vastgestelde specifieke profielschets nietigheid dan
wel vernietigbaarheid van die benoeming met zich kan meebrengen op grond van artikel 21 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
De adviseur benadrukt wederom dat de profielschets - met inachtneming van de
voorgeschreven procedure en de eerdere adviezen van de adviseur - aangepast en vastgesteld
dient te worden alvorens tot enige benoeming kan worden overgegaan. Met dit voorbehoud zal
de adviseur in deze adviseren. De adviseur zal gelet hierop de voorgedragen kandidaat toetsen
aan het profiel van commercieel expert en het additionele profiel van voorzitter met
inachtneming van het gestelde in het advies van 8 november 2018 (nummer: 08112018.01). In
voornoemd advies stelde de adviseur de volgende samenstelling van de raad van
commissarissen CTDF met een omvang van 5 leden voor:
●
●
●
●
●

Een (commercieel) Marketing expert
Een HR-expert
Een Juridisch expert
Een Financieel expert
Een (commercieel) toeristische expert

De Minister heeft bij zijn voornemen niet aangegeven wat de huidige samenstelling is van de
raad van commissarissen. Op grond van het online uittreksel van het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel van Curaçao van CTDF van 28 mei 2020 en eerder uitgebrachte
adviezen kan de adviseur de volgende samenstelling van de huidige raad van commissarissen
CTDF afleiden:
●
●
●

De heer Tyrol, benoemd in het profiel van financieel deskundige
De heer Eleonora, benoemd in het profiel van HR-deskundige
De heer Fa Si Oen, benoemd in het profiel van juridisch deskundige
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In het schrijven van 4 mei 2020 geeft de Minister de volgende onderbouwing voor de voordracht
van xxxxxxxx als lid van de raad van commissarissen van CTDF:
“(…)
In algemene zin voldoet xxxxxxxx aan de vereisten die gesteld worden aan een lid tevens voorzitter van
de Raad van Commissarissen van voornoemde stichting (zie bijgevoegde cv).
xxxxxxxx heeft vele jaren ervaring met verschillende leidinggevende functies in marketing, communicatie
en bedrijfsontwikkelingsprocessen. Daarnaast heeft xxxxxxxx verschillende bestuursposten ingenomen
bij verschillende instellingen zowel binnen- als buiten de overheid. Hij heeft derhalve voldoende kennis
en ervaring als leidinggevende op hoog niveau. Op basis van de genoten opleidingen en opgebouwde
werkervaring voldoet xxxxxxxx aan het profiel van commercieel expert tevens voorzitter, zoals
aangegeven in de bijgevoegde cv.
xxxxxxxx onderschrijft het door de overheid goedgekeurde Tourism Master Plan “Curacao:
Building on the power of the past” (xxxxxxxx en zal een belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van de
aansturing van CTB, hierbij bijgestaan door andere leden van de RvC die over de nodige specialismen,
deskundigheid en ervaring ten behoeve van de verschillende benodigde disciplines beschikken.
xxxxxxxx heeft concreet aan de organisatie van vele grote, zowel lokale als internationale, evenementen
meegewerkt op het gebied van of aanverwant aan het toerisme en is zeer gemotiveerd om in het “nieuwe
normaal”, aan het “nieuwe toerisme” gestalte te helpen geven.
(...)”

Uit de beoordeling van het CV van xxxxxxxx kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij,
gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, voldoet
aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CTDF in het profiel
van (commercieel) toeristische expert en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van
CTDF. De adviseur merkt evenwel op dat bij de werkzaamheden die xxxxxxxx verricht voor de
xxxxxxxx - er mogelijk belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan.
Ingeval er een - met inachtneming van de voorgeschreven procedure en de eerdere adviezen
van de adviseur - aangepaste en vastgestelde profielschets zou zijn geweest, zou de adviseur
geen zwaarwegende bezwaren hebben tegen de benoeming van xxxxxxxx als lid van de raad
van commissarissen van CTDF in het profiel van (commercieel) toeristische expert en tevens
als voorzitter van de raad van commissarissen van CTDF, met dien verstande dat er afdoende
mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen tegen het ontstaan van mogelijke
belangenverstrengeling bij de werkzaamheden van xxxxxxxx voor de Fundashon Bon
Intenshon.
Nu een aangepaste profielschets CTDF nog niet aan de adviseur ter toetsing is aangeboden en
de profielschets CTDF derhalve nog niet is vastgesteld conform artikel 9 lid 2 van de statuten
van CTDF, heeft de adviseur vooralsnog zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen
benoeming van xxxxxxxx als lid en tevens voorzitter van de raad van commissarissen van
CTDF.
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Overig corporate governane

In het advies van 8 december 2017 (nummer: 08122017.01) betreffende de voorgenomen
benoeming van xxxxxxxx , heeft de adviseur de Minsteren ook gewezen op het feit dat het
benoemen van een lid van de raad van commissarissen van CTDF met inachtneming van de
specifieke profielschets niet alleen een vereiste is van de Code maar tevens van de statuten
van CTDF en dat de profielschets - met inachtneming van de voorgeschreven procedure en de
eerdere adviezen van de adviseur - vastgesteld dient te worden alvorens tot enige benoeming
kan worden overgegaan. Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel van Curaçao van CTDF van 28 mei 2020 blijkt dat xxxxxxxx desondanks is
benoemd als commissaris van CTDF. De adviseur wijst er nogmaals op dat het benoemen van
een kandidaat zonder inachtneming van een vastgestelde specifieke profielschets nietigheid
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dan wel vernietigbaarheid van die benoeming met zich kan meebrengen op grond van artikel 21
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
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Conclusie en Advies
−

−

−

De adviseur benadrukt dat de profielschets - met inachtneming van de voorgeschreven
procedure en de eerdere adviezen van de adviseur - aangepast en vastgesteld dient te
worden alvorens tot enige benoeming kan worden overgegaan. In het verlengde hiervan
wordt de Minister geadviseerd te bewerkstelligen dat een aangepaste profielschets
CTDF zo spoedig mogelijk ter toetsing aan de adviseur wordt aangeboden
Ingeval er een - met inachtneming van de voorgeschreven procedure en de eerdere
adviezen van de adviseur - aangepaste en vastgestelde profielschets zou zijn geweest,
zou de adviseur geen zwaarwegende bezwaren hebben tegen de benoeming van
xxxxxxxx
als lid van de raad van commissarissen van CTDF in het profiel van
(commercieel) toeristische expert en tevens als voorzitter van de raad van
commissarissen van CTDF, met dien verstande dat er afdoende mitigerende
maatregelen kunnen worden getroffen tegen het ontstaan van mogelijke
belangenverstrengeling bij de werkzaamheden van xxxxxxxx
Nu een aangepaste profielschets CTDF nog niet aan de adviseur ter toetsing is
aangeboden en de profielschets CTDF derhalve nog niet is vastgesteld conform artikel 9
lid 2 van de statuten van CTDF, heeft de adviseur vooralsnog zwaarwegende bezwaren
tegen de voorgenomen benoeming van xxxxxxxx als lid en tevens voorzitter van de
raad van commissarissen van CTDF.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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