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Inleiding

De openbare rechtspersoon het Land Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de
Verordening corporate governance (P.B. 2014 no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst
aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen
deskundige organisatie zijnde de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten
(SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Verordening corporate
governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de
werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op
verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van
Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in de Code Corporate Governance en
in de Verordening opgenomen bepalingen.
De Minister van Onderwijs, wetenschap, Cultuur en Sport (hierna: de Minister) heeft kennelijk
met in achtneming van het voorgaande de adviseur benaderd met het verzoek om advies
inzake de benoeming van twee leden van de Raad van Toezicht van de Universiteit van
Curaçao (hierna UoC). Volledigheidshalve zij gesteld de benoeming van de leden van de Raad
van Toezicht van UoC niet verplicht aan de adviseur gemeld hoeven te worden daar de UoC
geen entiteit is vallende onder de Landsverordening Corporate Governance.
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Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten
Brief van 29 maart 2019 (zaaknummer: 2019/011583) van de Minister betreffende de
voorgenomen benoemingen;
CV’s van de voorgedragen kandidaten; en
Landsverordening University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez; P.B. 1985, no. 43.
Toetsing voornemen tot benoeming leden van de Raad van Toezicht

Conform artikel 9a P.B. 1985, no. 43 bestaat de raad van toezicht uit ten minste drie en ten
hoogste vijf leden, die allen een universitaire of daaraan gelijkwaardige opleiding met succes
hebben afgerond en van wie tenminste één lid een juridische opleiding en één lid een financiële
of economische opleiding heeft genoten.
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De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoemingen gemotiveerd aan de adviseur
gemeld middels een schijven van 29 maart 2019 met zaaknummer 2019/011583.
In voornoemd schrijven heeft de Minister onder andere het volgende gesteld:
“(…)
Op basis van het bovenstaande profiel draagt de minister twee kandidaten voor:
1. Mevrouw Sueena Francisco als voorzitter
2. Mevr. Suzy M. Martina-Giskus als lid
Onderbouwing voordracht van mevrouw S. Francisco:
Mevrouw S. Francisco is een welkome versterking van de raad van toezicht vanwege haar uitgebreide
educatie op het gebied van rechten. Volgens het landsbesluit P.B. 1985, no. 43, titel Ila De raad van
toezicht, artikel 9a dat zegt dat tenminste één lid een juridische opleiding heeft genoten. Gezien de
opleidingsachtergrond en de expertise van mevrouw S. Francisco in de juridische sector kan de raad van
toezicht voldoen aan dit artikel. Bovendien heeft mevrouw S. Francisco op internationaal niveau diverse
certificaten behaald op internationaal recht. Bovendien heeft mevrouw S. Francisco het certificaat voor de
Leergang Board Potentials behaald waardoor mevrouw S.
Francisco naast de praktische ervaring als bestuurslid ook het theoretisch kader van de rol als raad van
toezicht kent. Mevrouw S. Francisco heeft een brede talenkennis en publiceert op haar vakgebied.
Vanwege haar talenten en expertise is mevrouw S. Francisco aanvullend aan de huidige samenstelling
van de raad van toezicht.
Onderbouwing voordracht van mevrouw S. Martina-Giskus:
Mevrouw S. Martina-Giskus is aanvullend aan de raad van toezicht gezien haar expertise op het gebied
van research & planning en de managementrollen die mevrouw heeft gehad op verschillende domeinen
in het onderwijsveld. Mevrouw S. Martina-Giskus voldoet aan de eisen voor een lid van de Raad van
Toezicht aangezien zij academisch geschoold en aanvullende studies heeft genoten op internationaal
niveau extra. Daarnaast heeft mevrouw S. Martina-Giskus bestuurlijke ervaring bij zeven verschillende
stichtingen waarbij ze verschillende functies (voorzitter, secretaris of lid) heeft bekleed. Met deze ervaring
heeft mevrouw S. Martina-Giskus een brede blik in het onderwijsveld ontwikkeld om de rector magnificus
met raad en daad bij te staan en bijdrage te kunnen leveren in de geschillenbeslechting in de University
of Curaçao door de Raad van Toezicht
Volledigheidshalve vindt u hieronder de datum van beëindiging van het lidmaatschap van de leden van
de Raad van Toezicht van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez:
31 januari 2019
mr. Wilfred R. Flocker (datum aftreden reeds verlopen)
31 januari 2019
Dennis A. Dambruck, CPA MBA CAMS CFE (datum aftreden reeds verlopen)
01 augustus 2019
mr. Edith E. Martina-Davelaar
24 februari 2020
José-Luis P. Jorge CPA
(…)”

In de Landsverordening P.B. 1985 no. 43 heeft de adviseur echter niet kunnen vernemen dat
de Minister de voorzitter van de Raad van Toezicht benoemd.
Uit de motivering van de Minister alsmede de CV van de kandidaten kan redelijkerwijs worden
aangenomen dat beide kandidaten, gelet op hun opleiding en werkervaring alsmede het feit dat
zij bestuurservaring hebben, genoegzaam voldoen aan de vereisten ter benoeming als leden
van de Raad van Toezicht van UoC.
Beide kandidaten beschikken over een afgeronde academische opleiding.
Met de benoeming van mr. S. Francisco wordt ook gewaarborgd dat tenminste één lid van de
Raad van Toezicht een juridische opleiding moet hebben genoten.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen bezwaar tegen de benoeming van mevrouw S.
Francisco en mevrouw S. Giskus als leden van de Raad van Toezicht van UoC.
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Conclusie en Advies


De adviseur heeft geen bezwaar tegen de voorgenomen benoeming van de
voorgedragen kandidaten mevrouw S. Francisco en S.M. Martina-Giskus als leden van
de Raad van Toezicht van UoC.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
Minister van Financiën
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