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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.
Kennelijk met inachtneming van het voorgaande heeft de Minister van Onderwijs, wetenschap,
Cultuur en Sport (hierna: de Minister) middels besluit van de Raad van Ministers van 11 maart
2020 (zaaknummer: 2020/009927), ontvangen op 12 maart 2020, de adviseur benaderd met
het verzoek om advies inzake de benoeming van een lid 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.
Op 9 april 2019 (nummer: 09042019.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht
betreffende het voornemen tot het benoemen van leden van de raad van toezicht van UoC.
Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.
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Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

● Besluit van de Raad van Ministers van 11 maart 2020 (zaaknummer: 2020/009927)
● Brief van 11 maart 2020 (zaaknummer: 2020/009927) van de Minister aan SBTNO
betreffende de voorgenomen benoeming;
● CV’s van de voorgedragen kandidaat;
● Eigen verklaring uitsluiting belangenverstrengeling (ongedateerd en niet ondertekend);
● Concept Ministeriële Beschikking inzake de voorgenomen benoeming;
● Landsverordening University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez; P.B. 1985, no. 43
(hierna: de LUoC).
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Toetsing voornemen tot benoeming leden van de Raad van Toezicht

Ingevolge artikel 9a lid 1 van de LUoC 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 en worden conform artikel 9a lid 2 bij ministeriële
beschikking benoemd. Conform artikel 9a lid 4 kan een lid van de raad van toezicht niet tevens
zijn:
a. personeelslid van de Universiteit;
b. werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs;
c. (vervallen);
d. lid van de Raad van Ministers of van de Staten;
e. student van de Universiteit.
De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoeming summierlijk gemotiveerd aan de
adviseur gemeld middels brief van 11 maart 2020 met zaaknummer 2020/009927.
In voornoemd schrijven heeft de Minister onder andere het volgende gesteld:
“(…)
De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, de heer Eugene Rhuggenaath is voornemens
om de heer Darick Paul Jonis te benoemen in de Raad van Toezicht (RvT) van University of Curaçao Dr.
Moises da Costa Gomez (UoC) in het profiel van Technisch deskundige.
Voor wat betreft de profielschets van de RvT schrijft artikel 9a lid 1 van de LUoC (Landsverordening
University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez) voor: De raad van toezicht bestaat 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.
De RvT van VoC bestaat thans uit :
1. Mevrouw Sueena Francisco als juridisch deskundige en voorzitter vanaf 25 april 2019 voor 4 jaren.
2. Mevr. Suzy M. Martina-Giskus als lid vanaf 25 april 2019 voor 4 jaren.
Onderbouwing voordracht van dhr. Darick Paul Jonis:
De heer Jonis heeft ruime ervaring op het gebied van techniek en beschikt over een WO opleiding zoals
vereist. Verder heeft de heer Jonis in verschillende Stichtingen gefungeerd als bestuurslid.
Als verantwoordelijke persoon van een groot utiliteitsbedrijf kan gesteld worden dat hij uitermate geschikt
geacht kan worden als lid van de Raad van Toezicht van UoC.
Voor meer informatie over het profiel van dhr. Jonis verwijst de Minister u naar bijgesloten curriculum
vitae.
(…)”

De Minister draagt de heer Jonis voor als lid van de raad van toezicht van de UoC in het profiel
van technische expert. Conform artikel 9A lid 1 van LUoC dienen alle leden van de raad van
toezicht een universitaire of daaraan gelijkwaardige opleiding met succes te hebben afgerond,
van wie tenminste één lid een juridische opleiding en één lid een financiële of economische
opleiding heeft genoten. Een lid met een technische opleiding / achtergrond is geen vereiste op
grond van de LUoC.
Uit het CV van de voorgedragen kandidaat, de heer Jonis, blijkt onder meer dat hij een Master
in Business Administration heeft behaald aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen /
Curises alsmede een Master of Science in Electrical Engineering aan de Florida Institute of
Technology. Sinds 2018 is de heer Jonis Chief Executive Officer van Integrated Utility Holding,
waar hij van 2011 tot 2018 Executive Director Technical Operations / Acting Chief Executive
Officer was.
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De heer Jonis is sinds 2016 ook Guest Lecturer PURC (Affiliate of University of Florida).
Ook heeft de heer Jonis ervaring als lid van de raad van commissarissen bij onder meer bij
CORE N.V. en Vida Nova Pension Fund.
De voorgedragen kandidaat beschikt, zoals vereist, over een afgeronde academische opleiding.
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 bestuurservaring heeft, voldoet
aan de vereisten ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht van UoC.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen bezwaar tegen de benoeming van de heer
Darick Paul Jonis als lid 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 kandidaat, de heer Darick Paul Jonis, als lid van de Raad van Toezicht
van UoC.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc:

Minister van Financiën
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