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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 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.
Middels besluit van 29 november 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer
2017/46132, ontvangen op 30 november 2017, 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 4 juli 2016 (nummer: 04072016.01) en 7 oktober 2015 (nummer:
07102015.01) 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 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 reeds op 7 maart 2017 (nummer
07032017.01) advies uitgebracht. De adviseur had in voornoemd advies gesteld zwaarwegende
bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de aangeboden concept profielschets.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Besluit Raad van Ministers van 29 november 2017 (zaaknummer: 2017/46132);
Brief van 29 november 2017 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Raad
van Ministers met de voordracht (zaaknummer: 2017/46132);
De profielschets voor de raad van commissarissen van CTDF;
Statuten Curaçao Tourisim Development Foundation, laatstelijk gewijzigd op 27 april 2012;
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Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
CTDF van 7 december 2017.

3

Toetsing voornemen benoeming commissarissen

De Minister heeft de melding van de voorgenomen benoeming gemotiveerd aan de adviseur
gemeld middels schrijven van 29 november 2017 (zaaknummer 2017/46132).
Met betrekking tot de samenstelling van de raad van commissarissen van CTDF meldt de
Minister dat conform artikel 9 lid 1 van de statuten van CTDF de raad van commissarissen dient
te bestaan uit een oneven aantal natuurlijke personen.
In het schrijven van de Minister is het volgend overzicht van de leden van de raad van
commissarissen CTDF overlegd.
Nr.

Naam

Datum van
benoeming

Termijn van
benoeming

Datum van
afreden

1.

Dhr. R. Eleonora

08 augustus 2016

4 jaar

08 augustus 2020

2.

Dhr. E. Fa Si Oen

09 augustus 2016

4 jaar

09 augustus 2020

3.

Mevr. G. Gibbs

22 oktober 2015

4 jaar

22 oktober 2019

Zoals reeds gesteld had de adviseur in zijn advies van 7 maart 2017 no. 07032017.01
zwaarwegende bezwaren tegen de profielschets CTDF. De adviseur heeft tot heden geen
aangepaste profielschets mogen ontvangen.
Bij schrijven d.d. 29 juni 2016 heeft de toenmalige Minister een tijdelijke profielschets
vastgesteld voor CTDF.
In de vastgestelde profielschets zijn er tijdelijk slechts 4 profielen vastgesteld zijnde die van:
 Financieel deskundige;
 Commercieel deskundige;
 HR-deskundige;
 Management deskundige;
 Aanvullend profiel voor de voorzitter.
In het advies van 4 juli 2016 no. 04072016.01 alsmede 7 oktober 2015 no. 07102015.01 heeft
de adviseur ten aan zien van de profielschets wederom advies uitgebracht en kanttekeningen
geplaatst met onder andere als voorstel om ook een juridische profiel toe te voegen.
De adviseur zal de voorgedragen kandidaat toetsen aan voornoemde profielschets en profielen
met in achtneming van het gestelde in de voorgaande adviezen van de adviseur.
De Minister dient echter met spoed te bewerkstellingen dat CTDF een nieuwe profielschets
opstelt met in achtneming van het gestelde in de voorgaande adviezen.
De Minister heeft bij zijn voornemen niet aangegeven wat de huidige samenstelling is van de
raad van commissarissen. Op grond van de uitgebrachte adviezen komt de adviseur tot de
volgende samenstelling:




De heer Gibs benoemd in het financieel profiel
De heer Eleonora benoemd in het HR-profiel
De heer Fa Si Oen benoemd in het Juridisch profiel

2

05122017.01

De Minister heeft de heer K. Jonckheer in zijn schrijven van 29 november 2017 als volgt
voorgedragen:
“(…)
Graag draag ik hierbij de heer Kevin Jonckheer, met kennis en ervaring als Commercieel expert, voor als lid van de
Raad van Commissarissen van CTDF en tevens als voorzitter van de raad. De Curaçao Tourist Board (CTB) kent
binnen haar bedrijf een tweetal belangrijke divisies": Marketing en Product Development". In dat licht en in het kader
van de uitvoering van de strategische doelstellingen van het Toeristisch Masterplan zijn de deskundige visies van
deze experts binnen de RvC onontbeerlijk.
In algemene zin voldoet de heer Jonckheer aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van
Commissarissen (zie bijgevoegde profielen).
De heer Jonckheer heeft sinds het jaar 1994 verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies zowel lokaal als
internationaal vervuld. Hij heeft een uitgebreide kennis en ervaring als projectmanager, waarbij aangetekend dient te
worden dat betrokkene duidelijke affiniteit heeft met de toeristische sector, in het bijzonder het cruisetoerisme. Hierbij
dient ook in ogenschouw genomen te worden het werkterrein van betrokkene dat een belangrijk deel van het
Caribisch gebied en de VS beslaat.
Hij heeft gedurende de afgelopen 23 jaar ruime ervaring opgebouwd in het besturen van complexe organisaties en
het behalen van concrete resultaten. Hij heeft de studies van "Manufacturing Engineering, Bachelor of Science aan
Boston University School" en "Masters in Civil Engineering aan Delft University of Technology" afgerond. Op basis
van zijn opleiding en werkervaring voldoet de heer Jonckheer aan het profiel van commercieel expert en als
voorzitter, zoals aangegeven in het door CTDF overhandigde document.
De heer Jonckeer zal een belangrijke bijdrage leveren ten behoeve van de aansturing van CTDF en zal uiteraard
worden bijgestaan door andere leden van de RvC die over de nodige specialismen en deskundigheid ten behoeve
van de verschillende benodigde disciplines (zullen) beschikken. De bedoeling is dat bij de verdere invulling van de
leden van de RvC, personen zullen worden voorgedragen conform het profielschets.
(…)”

Uit de beoordeling van het CV van de heer Kevin Jonckheer en de gemotiveerde voordracht
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 CTDF in het profiel van commercieel
expert alsmede als voorzitter van de CTDF.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
benoeming van de heer Kevin Jonckheer als lid van de raad van commissarissen van CTDF in
het profiel van commercieel expert alsmede als voorzitter van de CTDF.
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Conclusie en Advies


De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom
geadviseerd te bewerkstelligen dat zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de
voorgeschreven procedure en de eerdere adviezen van de adviseur een profielschets
voor de raad van commissarissen CTDF wordt opgesteld.



De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming
van de voorgedragen kandidaat de heer Kevin Jonckheer als lid van de raad van
commissarissen van CTDF in het profiel van commercieel expert alsmede zijn
benoeming in de functie van voorzitter van de CTDF.

SBTNO
De adviseur corporate governance
cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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