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Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 10 juni 2020 met zaaknummer 2020/017686
ontvangen op 11 juni 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid voor de
raad van commissarissen Curaçao Television & Information and Communication Technology
Management N.V (hierna: CT&ICTM) aan de adviseur gemeld.
De adviseur heeft inmiddels kunnen vernemen dat de naam van de vennootschap gewijzigd zal
worden in Curaçao Television & Data Management N.V. (hierna: CTDM)
Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen voor CT&ICTM heeft de
adviseur laatstelijk op 15 mei 2020 (nummer: 15052020.01) advies uitgebracht, waarin de
adviseur te kennen gaf, met inachtneming van het gestelde in dat advies, zwaarwegende
bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets van CT&ICTM. De adviseur
heeft middels e-mail d.d. 25 mei 2020 een aangepast profielschets voor de raad van
commissarissen CTDM mogen ontvangen. De adviseur heeft in zijn advies van 28 mei 2020 no.
28052020.01
gesteld met in achtneming van het gestelde in dat advies er geen zwaarwegende bezwaren
tegen de vaststelling van de aangepaste profielschets voor de raad van commissarissen CTDM
(CT & ICTM) zijn.
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 dient de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of
voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance 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 10 juni 2020 met zaaknummer 2020/017686;
● Brief d.d. 10 juni 2020 met zaaknummer 2020/017686 van de Minister van Verkeer,
Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers met als
onderwerp “ Voordracht benoeming van de heer Vernon Huerta als lid van de raad van
commissarissen van Curaçao Data & Television N.V. in het profiel van voorzitter alsmede
technisch expert.”;
● Brief d.d. 10 juni 2020 met zaaknummer 2020/017686 van de Minister aan de SBTNO met
als onderwerp “Advies inzake de voordracht van de heer Vernon Huerta als commissaris
van Curacao Data & Television N.V.(art.8 en 9 Landsverordening Corporate Governance)”;
● CV van de voorgedragen kandidaat;
● Profielschets Raad van Commissarissen CTDM (CT& ICTM);
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Toetsing voornemen benoeming lid raad van commissarissen

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 vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de
procedureregels 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.
De Minister draagt middels brief d.d. 10 juni 2020 met zaaknummer 2020/017686 de heer
Vernon Huerta voor ter benoeming in het profiel van in het profiel van voorzitter alsmede
technisch expert in de raad van commissarissen van CT & ICTM. De Minister geeft in haar
schrijven de volgende onderbouwing voor de voordracht:
“(…)
Voordracht
Het voornemen is om de heer Vernon Huerta, met kennis en ervaring op IT / technisch gebied voor te
dragen als expert op technisch expert in de raad van commissarissen van CDT.
Onderbouwing voordracht van heer Huerta:
De heer Huerta heeft sinds 1996 bij verschillende gerenommeerde internationale accountantskantoren
(Deloitte & Touche, Arthur Andersen, Ernst & Young Dutch Caribbean) gewerkt. Gedurende meer dan 20
jaar heeft hij uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd in de consultancy wereld als risk consultant,
business consultant en heeft hij de consultancy tak van Ernst & Young Caribbean opgebouwd. Hij heeft
ook bijna 10 jaar ervaring als partner van Ernst & Young Caribbean en per 1 januari 2020 is hij benoemd
tot technology leader van Ernst & Young Caribbean.
De heer Huerta heeft verschillende diploma's behaald waaronder, post-graduate IT and operational
auditing aan de Vrije Universiteit, Amsterdam en een bachelor degree in Management and Control of
information systems aan de Haagse Hogeschool, Den Haag. Verder heeft hij verschillende professionele
trainingen gevolgd waaronder management consulting, IT strategy, project management, operational
auditing en verschillende andere trainingen.
Hij is ook lid van verschillende beroepsorganisaties waaronder, the Dutch Order of Charted IT auditors
(NOREA) en the Information System Audit and Control Association (ISACA).
Hij heeft ook bestuurservaring opgedaan als lid van het bestuur van de Curacao Golf and Squash Club,
voorzitter van het bestuur van de ontwikkelingsbank Korpodeko en lid van de raad van commissarissen
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van de ontwikkelingsbank OBNA N.V. Op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet de heer
Huerta aan het profiel van technisch expert.
De heer Huerta zal een belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van CDT en zal
uiteraard worden bijgestaan door de onderlinge diversiteit aan deskundigheid van de andere leden van
de RvC.
Conclusie:
Op basis van het bovenstaande en de profielen van de voorgestelde kandidaat mag verwacht worden dat
de heer Huerta op de juiste wijze invulling kan geven aan de wettelijke taken van de Raad van
Commissarissen en zodoende op adequate wijze toezicht kan houden op het bestuur en de algemene
gang van zaken binnen CDT en het bijstaan van de directie met raad en daad.
(…)”

Uit de beoordeling van het CV van de heer Vernon Huerta alsmede de uitgebreide motivering
van de Minister 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 CTDM in het profiel van Technisch
Expert. Tevens kan gesteld worden dat de heer Vernon Huerta voldoet aan de additionele
vereisten ter benoeming als voorzitter van de raad van commissarissen.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
benoeming van de heer Vernon Huerta als lid van de raad van commissarissen van CTDM in
het profiel van Technisch expert en als voorzitter van de raad van commissarissen.
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Conclusie en Advies
De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer
Vernon Huerta als lid van de raad van commissarissen van CTDM in het profiel van
Technische Expert alsmede als voorzitter van de raad van commissarissen.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc:

Minister-President
Minister van Financiën
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