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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 twee omslagen met zaaknummers 2021/000015 en 2021/000016 ontvangen op 12 mei
2021 heeft de Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) het voornemen
inhoudende de benoeming van de heer K. Mendez en mevrouw T.Garmers-Daal als lid van de
raad van commissarissen van Curaçao Tourism Development Foundation (hierna: CTDF)
opnieuw aan de adviseur gemeld, onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur
om had verzocht in zijn brief van 3 februari 2021 (nummer: 03022021.02) naar aanleiding van
de eerdere, op 11 januari 2021 ontvangen, melding dienaangaande middels besluiten van de
Raad van Ministers d.d. 6 januari 2021 met zaaknummers 2021/000015 en 2021/000016.
Op onder andere 4 november 2020 (nummer 04112020.01) en 12 oktober 2020 (nummer:
12102020.01) heeft de adviseur eerder advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het
(her)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 thans voorgedragen kandidaten 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 op 23 september 2020 (nummer
23092020.01) advies uitgebracht. De adviseur had in voornoemd advies gesteld geen
zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de aangeboden concept
profielschets met in inachtneming van het gestelde in dat advies.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Besluiten Raad van Ministers van 6 januari 2021 (zaaknummers: 2021/000015 en
2021/000016);
Brieven van 4 januari 2021 (zaaknummers 2021/000015 en 2021/000016) van de Minister
aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoemingen;
Nadere informatie betreffende de voorgenomen benoeming d.d. 2 mei 2021;
CV’s van de voorgedragen kandidaten;
Eigen verklaring uitsluiting belangenverstrengeling van een kandidaat;
Statuten Curaçao Tourisim Development Foundation, laatstelijk gewijzigd op 27 april 2012;
Profielschets raad van commissarissen CTDF op 9 november 2020 vastgesteld bij
Ministeriele Beschikking no. 2018/046361; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
CTDF van 24 mei 2021.
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Melding voornemen benoeming leden raad van commissarissen

Middels twee omslagen met zaaknummers 2021/000015 en 2021/000016, ontvangen op 12
mei 2021, heeft de Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) het voornemen
inhoudende de benoeming van de heer K. Mendez en mevrouw T.Garmers-Daal als lid van de
raad van commissarissen van Curaçao Tourism Development Foundation (hierna: CTDF)
opnieuw aan de adviseur gemeld, onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur
om had verzocht in zijn brief van 3 februari 2021 (nummer: 03022021.02) naar aanleiding van
de eerdere, op 11 januari 2021 ontvangen, melding dienaangaande middels besluiten van de
Raad van Ministers d.d. 6 januari 2021 met zaaknummers 2021/000015 en 2021/000016.
Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige
informatie dan wel motivering ontbreekt. De adviseur heeft naar aanleiding hiervan middels
schrijven d.d. 19 oktober 2020 de Minister om nadere informatie verzocht. De adviseur had het
volgende gesteld en verzocht in zijn verzoek:
“(…)
De adviseur heeft op 23 september 2020 no. 23092020.01 advies uitgebracht met betrekking tot de
vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen CTDF.
De adviseur had in dat advies het volgende gesteld:
– Onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de omvang van de raad van commissarissen in het
oplegstuk behorende bij de profielschets expliciet wordt vastgesteld op vijf leden - bestaande uit
een lid als Financieel expert, een lid als Juridisch expert, een lid als Commercieel Toeristisch
expert, een lid als Commercieel expert en een lid als HR expert - en dat de profielschets wordt
voorzien van een aangepaste oplegstuk, heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen
de vaststelling van de profielschets voor de raad van commissarissen van CTDF.
– De Minister wordt geadviseerd om de profielschets CTDF conform het gestelde in dit advies aan
te (laten) passen en vast te stellen en (een kopie) aan de adviseur te doen toekomen.
De adviseur heeft in de stukken de aangepaste en vastgestelde profielschets raad van commissarissen
CTDF niet mogen ontvangen.
In het schrijven van de Minister d.d. 4 januari 2021 wordt gesteld dat in de raad van commissarissen
CTDF er thans slechts 1 lid van de raad van commissarissen zitting heeft zijnde de heer Angelo Tyrol. Uit
het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curacao van CTDF van
29 januari 2021 heeft de adviseur echter kunnen vernemen dat ook de heer Pinedo staat ingeschreven
als lid van de raad van commissarissen. De heer Pinedo was voorgedragen ter benoeming in het in het
profiel van (commercieel) toeristische expert. Indien de heer Pinedo nog lid is van de raad van
commissarissen is het profiel van (commercieel) toeristische expert niet vacant en kan de heer Kurt
Mendez niet in dit profiel worden benoemd.
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Middels advies van 4 november 2020 no. 04112020.01 had de adviseur gesteld geen zwaarwegende
bezwaren te hebben tegen de voorgenomen herbenoeming van de heer E. Fa Si Oen als lid van de raad
van commissarissen in het profiel van Juridisch deskundige.
Uit het CV van beide kandidaten en de motivering van de Minister blijkt niet afdoende dat zij beschikken
over de vereiste ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare
bestuursfunctie.
Gezien het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de
adviseur gaarne de volgende nadere informatie:
• of de heer Pinedo benoemd is als lid van de raad van commissarissen CTDF zoals blijkt uit het
register van de KvK?;
• of de heer E. Fa Si Oen is herbenoemd als lid van de raad van commissarissen CTDF?;
• de aangepaste en vastgesteld profielschets voor de raad van commissarissen CTDF;
• nadere motivering betreffende de bestuurservaring in een toezichthoudende functie van de twee
voorgedragen kandidaten;
Indien de Minister de voorgenomen benoemingen wenst door te zetten kan ter wille van een snellere
afhandeling de verzochte informatie eveneens per e-mail (donalddepalm@sbtno.org) aan de adviseur
worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn waarin de adviseur na ontvangst van een
melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de verzochte informatie zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk op 8 februari 2021.
(…)”

Aangezien zijdens de Minister aan de adviseur is bericht dat meer tijd nodig zou zijn om de
gevraagde nadere informatie aan te leveren, zijn de omslagen (zaaknummers: 2021/000015 en
2021/000016) aan de Minister, op diens verzoek, geretourneerd. Zoals gesteld heeft de
adviseur de melding betreffende de voorgenomen benoemingen opnieuw van de Minister
ontvangen op 12 mei 2021 onder overlegging van nadere informatie daaromtrent.
Met betrekking tot de vraag of de heer Pinedo is benoemd als lid van de raad van
commissarissen van CTDF en de vraag of de heer Fa Si Oen is herbenoemd als lid van de
raad van commissarissen van CTDF, blijkt uit de nader ontvangen stukken dat:
“(…)
Het landsbesluit [betreffende de benoeming] van de heer Pinedo is reeds uitgegeven.
Het landsbesluit van [de herbenoeming van] de heer Fa Si Oen is in behandeling bij de Directie
Wetgeving & Juridische Zaken
(…)”

De nadere motivering zijdens de Minister betreffende de bestuurservaring in een
toezichthoudende functie van mevrouw Garmers-Daal, zoals aangetroffen in de omslag met
zaaknummer 2021/000015 is als volgt:
“(...)
Mevrouw Garmers - Daal is een deskundige op het gebied van Human Resources zoals ook blijkt uit
haar cv. Zij is ook voorgedragen en akkoord bevonden voor de RvC van de Fnadashon Kuido Ambulans.
Gezien de ervaring t.a.v. toezichthoudende functie bij de overige 3 commissarissen (Pinedo, Tyrol en Fa
Si Oen) lijkt het gebrek aan ervaring geen beletsel vooral omdat er nu een werving en selectie voor een
nieuwe directeur en transformatie van de Stichting moet plaatsvinden
(...)”
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De door de Minister overlegde nadere motivering betreffende de bestuurservaring in een
toezichthoudende functie van de heer Kurt Mendes, zoals aangetroffen in de omslag met
zaaknummer 2021/000016 is als volgt door de heer Kurt Mendes zelf verwoord:
“(...)
Al van jongs af aan hebben bestuursfuncties en toezicht mijn interesse gewekt. Op 16-jarige leeftijd was
ik penningmeester van de Student Council Governing Body aan de International School of Curagao. Op
de leeftijd van 17 nam ik deel aan de Model United Nations waar ik naar Chicago reisde om het land
Belize te vertegenwoordigen op deze jaarlijkse conferentie. Deze vroeg in mijn leven opgedane ervaring
motiveerde mij om ook later in mijn leven open te staan voor en waar mogelijk deel te nemen in besturen
toezichthoudende functies teneinde mijn opgedane kennis en ervaring toe te kunnen passen en verder te
verruimen.
Zo heb ik In de hoedanigheid van director of operations de restaurantgroepen Brillco, Luna Asian
Enterprise en Global Eatery vertegenwoordigd in de Las Olas Association of Ft. Lauderdale, Florida. Dit
betrof een bestuursfunctie waarin ik toezicht hield op de naleving van de bedrijfsbelangen van de
restaurantsector. Dit hield onder meer in dat op geïdentificeerde bedreigingen voor de sector gereageerd
werd met het in gang zetten van gepaste, corrigerende maatregelen en eventuele wetgeving. De
bestuursleden van Las Olas Association of Ft. Lauderdale betreffen ondernemers, bedrijfsdirecteuren en
ambtenaren van de stad FT Lauderdale. Maandelijks werden er bijeenkomsten gehouden ter
waarborging van een accurate en actuele visie op en begrip van veranderingen. Deze internationale
ervaring heeft mijn kennis van en inzicht in toezichthoudende bestuursfuncties verder verruimd.
(...)”

Op 6 mei 2021 heeft de adviseur per email de op 9 november 2020 bij Ministeriele Beschikking
no. 2018/046361 de vastgestelde profielschets CTDF ontvangen. In voornoemde profielschets
wordt uitgegaan van een raad van commissarissen bestaande uit 5 leden met de volgende
profielen:
• één lid als van financieel expert
• één lid als juridisch expert
• één lid als HR development / personeel en organisatie expert
• twee leden in het profiel van commercieel expert (van wie één commercieel-toeristisch)
4

Toetsing voornemen benoeming commissarissen

De Minister draagt mevrouw T. Garmers-Daal voor als lid van de raad van commissarissen van
CTDF in het profiel van HR development / personeel en organisatie expert.
In de brief van 4 januari 2021 aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2021/000015) geeft de
Minister de volgende onderbouwing voor de voordracht van mevrouw Garmers-Daal:
“(...)
In algemene zin voldoet mevrouw Garmes aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad
van Commissarissen.
Mevrouw Garmes heeft een bachelor degree in International Hotel management en heeft ruime ervaring
in het Human Resources vak in de hotel sector. Bovendien heeft zij een aantal jaren ervaring als Human
Resources consultant opgedaan bij een lokale consultant bedrijf.
Uit het cv van Mevrouw Garmes kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zijj voldoet aan het profiel
van een Human Resources expert. Gezien het profiel, haar betrokkenheid bij de sector, uitgebreide
kennis van het Human Resources vak, alsmede haar vermogen om tot onafhankelijk oordeelvorming, ligt
in de lijn der verwachting dat de Mevrouw Garmes een essentiële bijdrage aan de realisering van de
doelstellingen van de Stichting kan leveren.
(...)”
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Uit het CV van mevrouw Garmers-Daal blijkt onder meer dat zij B.S. heeft in Hotel
Administration.
Sinds juli 2020 is mevrouw Garmers-Daal werkzaam als Chief Operations Officer bij Forensys
Caribbean, Struqtive. Daarvoor was zij o.a. werkzaam als Director of Human Resources bij
Curaçao Marriott Beach Resort (april 2019 - juni 2020) , Senior Manager Consulting, Human
Capital Learning & Assessment bij Deloitte Dutch Caribbean (januari 2016 - april 2019) en als
Managing Director bij Empowered HR Solutions (september 2015 - december 2015).
Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Garmers-Daal alsmede de (nadere) motivering van
de Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat mevrouw Garmers-Daal - zij het nipt voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CTDF in
het profiel van HR development / personeel en organisatie expert.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen benoeming mevrouw T. Garmers-Daal als lid van de raad van commissarissen
van CTDF in het profiel van HR development / personeel en organisatie expert.
De Minister draagt de heer Kurt Mendes voor als commissarissen van CTDF met
commercieel/toeristische kennis.
In de brief van 4 januari 2021 aan de Raad van Ministers (zaaknummer: 2021/000016) geeft de
Minister de volgende onderbouwing voor de voordracht van de heer Kurt Mendes:
“(...)
In algemene zin voldoet de heer Mendes aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad
van Commissarissen. De heer Mendes heeft meer dan 12 jaar ervaring en kennis in de hospitality
industrie als senior business administrator en operator. Zie CV.
Als commissaris van het CTDB kan de heer Mendes bijdragen de initiatieven van de organisatie verder
vorm te geven en de doelen te realiseren zodat het huidig toeristisch bereik vergroot wordt in andere
delen van de wereld, zoals de Amerikaanse markt. Zijn professionele ervaring in het creëren van een
merkstrategie in gastvrijheid en toerisme in de Verenigde Staten heeft hem het bijzondere vermogen
gegeven om proces gestuurd en strategisch maar tegelijkertijd ook flexibel en innovatief te zijn. Door
deze ervaringen heeft hij prestaties kunnen leveren in meerdere leiderschapsrollen op het gebied van
bedrijfsontwikkeling en projectmanagement.
Ook zijn vaardigheden in een aantal wereldtalen maken hem een zeer geschikte kandidaat ben voor
deze functie. Hij beheerst Engels, Nederlands, Spaans en Papiaments uitstekend. De heer Mendes heeft
in Europa, de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en het Caribisch gebied gewoond en heeft hierdoor
een netwerk in meerdere delen van de wereld kunnen opbouwen. De noodzaak om het toeristisch bereik
van Curaçao uit te breiden is ongekend hoog.
(...)”

Uit het CV van de heer Kurt Mendes blijkt onder meer dat hij de studie International Business
and Management Studies heeft afgerond aan de HES Universiy Rotterdam.
Tussen november 2019 en novemeber 2020 was de heer Kurt Mendes werkzaam als Outlet
Manager bij Marriott Beach Resort, Curaçao. Daarvoor was de heer Mendes Director of
Operations bij Brillco LLC, Ft Lauderdale, Florida (september 2011 - juli 2019) en General
Manager bij Morena Resort.
Uit de beoordeling van het CV van de heer Kurt Mendes alsmede de (nadere) motiverng van de
Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de heer Kurt Mendes - zij het nipt - voldoet
aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van CTDF in het
profiel van commercieel expert.
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Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen benoeming van de heer Kurt Mendes als lid van de raad van commissarissen
van CTDF in het profiel van commercieel expert.
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Conclusie en Advies
–

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming
mevrouw T. Garmers-Daal als lid van de raad van commissarissen van CTDF in het
profiel van HR development / personeel en organisatie expert.

–

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming
van de heer Kurt Mendes als lid van de raad van commissarissen van CTDF in het
profiel van commercieel expert.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
Minister van Financiën
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