Aan
dtkv

Uw nummer (letter):
Onderwerp:

2017/049624

Uw brief van:

27 december 2017

Voornemen tot benoeming lid raad van
commissarissen C-Post International N.V.

Ons
nummer:

De Raad van Ministers
De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
Mevr. Zita Jesus-Leito
Berg Arrarat Perceel C
Alhier

31012018.01

Willemstad,

31 januari 2018

Afd:

Bijlage:

1

Grondslag

Middels besluit van 27 december 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer
2017/049264, ontvangen op 3 januari 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van
een lid van de raad van commissarissen bij C-Post International N.V. (hierna: C-Post) aan de
adviseur gemeld.
Op onder andere 2 november 2017 (nummer: 02112017.02) heeft de adviseur reeds advies
uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een lid van de raad van
commissarissen van C-Post. Voornoemd advies moet 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 C-Post
e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.
Met betrekking tot de profielschets heeft de adviseur reeds op 4 januari 2018 (nummer:
04012018.01) advies uitgebracht.
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 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.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Besluit Raad van Ministers van 27 december 2017 (zaaknummer 2017/049264);
Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister)
d.d. 15 december 2017 aan de Raad van Ministers;
Brief van de Minister d.d. 15 december 2017 aan de SBTNO met betrekking tot de
voordracht van de kandidaat;
Het CV van de voorgedragen kandidaat;
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De statuten van C-Post, laatstelijk gewijzigd op 9 december 2013 (hierna: de Statuten); en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
C-Post van 17 januari 2018.
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Melding aan de adviseur

Middels besluit van 27 december 2017 van de Raad van Ministers met zaaknummer
2017/049264, ontvangen op 3 januari 2018, is het voornemen inhoudende de benoeming van
xxxxxxxxxxxxxxx als lid van de raad van commissarissen bij C-Post aan de adviseur gemeld.
Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten in de omslag (zaaknummer:
2017/049264) is gebleken dat bepaalde informatie dan wel documenten ontbraken. Naar
aanleiding daarvan heeft de adviseur middels brief d.d. 18 januari 2018 (nummer:
18012018.01) de Minister verzocht om nadere informatie.
Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:
“(…)
Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige
informatie dan wel motivering ten aanzien de voordracht van xxxxxxxxxxxxxxx ontbreekt.
Met betrekking tot de profielschets van C-Post heeft de adviseur reeds op 4 januari 2018 (nummer
04012018.01) advies uitgebracht. De adviseur had geen zwaarwegende bezwaren tegen de opgestelde
profielschets met inachtneming van het gestelde in voornoemd advies. In het bijzonder merkte de
adviseur in voornoemd advies op dat het onderdeel betreffende de samenstelling van raad van
commissarissen C-Post nader gespecificeerd moet worden, opdat uit de profielschets blijkt:




wat de exacte omvang van de raad van commissarissen is, inclusief een aan ieder lid van de raad
van commissarissen gekoppelde deskundigheidsdomein (zoals commercial, financial, logisitics,
legal);
welke specifieke taken en verantwoordelijkheden en de specifieke opleidings-, kennis- en
ervaringsvereisten zijn verbonden aan een bepaald deskundigheidsdomein.

Conform de Code behoort in iedere raad van commissarissen een financieel deskundige te zitten.
In het schrijven van de Minister van 15 december 2017 (zaaknummer 2017/049264) wordt
xxxxxxxxxxxxxxx als volgt voorgedragen:
“(…)
Het voornemen is om xxxxxxxxxxxxxxx te benoemen als lid alsmede financieel/commercieel deskundige in de
raad van commissarissen van CPost International N.V..
In algemene zin voldoet
Commissarissen.

xxxxxxxxxxxxxxx aan de vereisten die gesteld worden aan een lid van de Raad van

xxxxxxxxxxxxxxx heeft sinds het jaar 1987 diverse functies bij zowel internationaal als lokale organisaties
vervuld. Hij heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van financiële rapportages. Hij heeft gedurende de
afgelopen 20 jaar ruime ervaring opgebouwd met betrekking tot het organisatorisch, financieel en administratief
ondersteunen en begeleiden van complexe organisaties en heeft hierbij concrete resultaten behaald. Hierbij kan
worden gedacht aan de volgende kwaliteiten:





onderschrijft en bewaakt de visie en missie van de onderneming en de invulling daarvan;
handelt integer en heeft het vermogen om onafhankelijk en positief kritisch te opereren, ook ten opzichte van de
bestuurder en heeft zicht op en respect voor de onderscheiden rollen van de toezichthouders en de bestuurder;
heeft het vermogen strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien;
bereid zich voor op de benoeming als Commissaris teneinde zo snel mogelijk zich in te kunnen werken in de
sterk veranderde wereld van Cpost international N.V. en op de hoogte te blijven van de mondiale ontwikkelingen
hieromtrent;
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Heeft voldoende tijd beschikbaar om serieus invulling te kunnen geven aan de functie.

Op basis van zijn opleiding en werkervaring voldoet
expert.

xxxxxxxxxxxxxxx aan het profiel van financieel/commercieel

(…)”

Het is de adviseur op grond van voormelde voordracht niet duidelijk voor welk profiel de Minister
voornemens is xxxxxxxxxxxxxxx te benoemen als lid van de raad van commissarissen van C-Post.
Naar de mening de adviseur zijn de financieel deskundige en de commercieel deskundige twee op
zichzelf staande profielen.
Daarnaast is het profiel van financieel deskundige overigens reeds bezet, gezien het advies van 2
november 2017 (nummer: 02112017.02) met betrekking tot de voordracht van xxxxxxxxxxxxxxx als
financieel deskundige binnen de raad van commissarissen van C-Post, waarbij de adviseur heeft
aangegeven geen zwaarwegende bezwaren te hebben.
Uit de motivering van de Minister dan wel het beknopte CV van xxxxxxxxxxxxxxx kan de adviseur ook
niet direct concluderen dat hij past in het profiel van commercieel expert, waarbij als belangrijke taak
moet worden gedacht aan het op basis van de strategische uitgangspunten van C-Post toetsen van het
commercieel beleid op korte, middellange en lange termijn.
Uit het CV volgt evenmin xxxxxxxxxxxxxxx bestuurlijke ervaring heeft dan wel enige affiniteit heeft met
de postale en logistieke dienstverlening.
Gelet op het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt
de adviseur gaarne de volgende nadere informatie:






De melding van de Minister in welk specifieke profiel xxxxxxxxxxxxxxx wordt voorgedragen als lid
van de raad van commissarissen van C-Post;
De nadere motivering van de voordracht van de Minister alsmede hoe de voordracht van
xxxxxxxxxxxxxxx past binnen de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van CPost;
Een nadere toelichting op het CV van xxxxxxxxxxxxxxx voor wat betreft de vermelde opleidingen
die hij heeft genoten, inclusief de opleidingsduur en het opleidingsniveau;
Een nadere toelichting op het CV van xxxxxxxxxxxxxxx voor wat betreft de bedrijven/organisaties
waar hij werkzaam is geweest, inclusief de concreet behaalde resultaten waar de Minister in de
voordracht aan refereert.

Ter wille van een snellere afhandeling kan 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 binnen vijf werkdagen na dagtekening van dit schrijven
zijnde uiterlijk op 25 januari 2018.
Mocht u aan de hand van het bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de adviseur (tel. 434-3612).

(…)”
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Toetsing voornemen tot benoeming commissaris

Op vorenstaand verzoek om nadere informatie betreffende de voordracht van xxxxxxxxxxxxxxx
als lid van de raad van commissarissen bij C-Post heeft de adviseur geen reactie van de
Minister mogen ontvangen.
ln eerdere adviezen heeft de adviseur reeds gesteld, dat bij het ontbreken van enige motivering
dan wel een deugdelijke motivering, waaruit de geschiktheid van de kandidaat blijkt en indien
niet is aangegeven dan wel onderbouwd ter vervulling van welke profiel een kandidaat is
voorgedragen, kan de adviseur, indien ook uit het CV van de kandidaat niet afdoende blijkt of
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de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet, niet anders oordelen dan dat er
zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming.
Het feit dat de kandidaat voldoet aan de vereiste opleiding van ten minste HBO-niveau,
impliceert
niet automatisch dat die persoon ook bekwaam is om een toezichthoudende functie bij een
entiteit
te bekleden. De opleiding en ervaring van een voorgedragen kandidaat dienen immers ook aan
te sluiten bij de (algemene) profielschets in samenhang met de doelstelling en/of aard van de
betreffende entiteit. Op grond daarvan dient ook te zijn voldaan aan de vereiste
bestuurservaring,
zijnde dat er voldoende ervaring dient te zijn opgedaan als een bestuurslid dan wel als lid van
de
raad van commissarissen van een rechtspersoon.
Zoals gesteld in het verzoek tot nadere informatie is het de adviseur op grond van voormelde
voordracht niet duidelijk voor welk profiel de Minister voornemens is xxxxxxxxxxxxxxx te
benoemen als lid van de raad van commissarissen van C-Post. Indien het voornemen is om de
kandidaat te benoemen in het profiel van financieel deskundige zij gesteld dat dat profiel naar
het inziens van de adviseur reeds bezet is, gezien het advies van 2 november 2017 (nummer:
02112017.02) met betrekking tot de voordracht van xxxxxxxxxxxxxxx als financieel deskundige.
Ook kan de adviseur uit de motivering van de Minister dan wel het beknopte CV van
xxxxxxxxxxxxxxx niet direct concluderen dat hij past in het profiel van commercieel expert,
Evenmin blijkt uit het CV van de kandidaat dat hij de minimaal vereiste bestuurlijke ervaring
heeft en enige affiniteit heeft met de postale en logistieke dienstverlening.
Gelet op het voorgaande kan de adviseur niet anders stellen dan dat xxxxxxxxxxxxxxx niet
voldoet aan de profielschets van C-Post en dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de
benoeming van de voorgedragen kandidaat xxxxxxxxxxxxxxx als lid van de raad van
commissarissen bij C-Post.
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Conclusie en Advies


De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de
profielschets C-Post conform het gestelde in het advies van de adviseur van 4
januari 2018 en met in achtneming van artikel 16 lid 4 van de statuten van C-Post
door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld.



De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om
de voordrachten deugdelijk te motiveren waarbij expliciet wordt aangegeven ter
vervulling van welke functie zij worden voorgedragen dan wel te vermelden ter
invulling van welk profiel zij worden voorgedragen. Tevens dient bij iedere melding
te worden aangegeven wat de huidige samenstelling is van de raad van
commissarissen.



De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de
voorgedragen kandidaat xxxxxxxxxxxxxxx als lid van de raad van commissarissen
van C-Post.

SBTNO
De adviseur corporate governance
cc.

Minister-President
Minister van Financiën
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