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Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 4 november 2020 met zaaknummer
2020/029400, ontvangen op 5 november 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming
van een voorzitter van de raad van commissarissen C-Post International N.V. (hierna: C-Post)
aan de adviseur gemeld.
Op 26 oktober 2020 (nummer: 26102020.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht
betreffende het voornemen tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen van CPost. De thans voorgedragen kandidaat om benoemd te worden als voorzitter is dezelfde
kandidaat waarover de adviseur in zijn advies van 26 oktober 2020 heeft geadviseerd.
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 voorzitter van de raad van commissarissen van C-Post e.e.a. aansluitend op het eerder
uitgebrachte advies.
Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen voor C-Post heeft de
adviseur laatstelijk op 3 oktober 2018 (nummer: 03102018.01) advies uitgebracht, waarin de
adviseur te kennen gaf, met inachtneming van het gestelde in dat advies, geen zwaarwegende
bezwaren te hebben tegen de vaststelling van de profielschets van C-Post. De adviseur heeft
geen aangepast en vastgesteld profielschets in de stukken mogen aantreffen.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten

● Besluit Raad van Ministers van 4 november 2020 (zaaknummer: 2020/029400);
● Brief van 6 oktober 2020 van de Minister aan de SBTNO betreffende de voorgenomen
benoeming (zaaknummer: 2020/029400);
● CV van de voorgedragen kandidaat;
● Profielschets C-Post;
● Statuten C-Post, laatstelijk gewijzigd op 9 december 2013; en
● Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
C-Post van 9 november 2020.
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Toetsing voornemen benoeming voorzitter raad van commissaris

De Minister geeft in de brief van 2 november 2020 (zaaknummer: 2020/029400) ongemotiveerd
aan voornemens te zijn om de heer Bijl te benoemen als voorzitter van de raad van
commissarissen van C-Post.
In het advies van 26 oktober 2020 met betrekking tot het voornemen om de heer Bijl te
benoemen als lid van de raad van commissarissen C-Post had de adviseur gesteld dat uit het
CV van de heer Bijl onder meer blijkt dat hij een HBO-opleiding Business Administration heeft
afgerond. Hij heeft een eigen bedrijf die zich bezighoudt met commercial loan advisory,
business planning, feasability studies, insurance and risk management. Daarvoor was hij (sinds
juni 2016) Commercial manager bij AON als onderdeel van het management team. Tussen
september 2008 en mei 2016 was hij account manager bij respectievelijk RBC Royal Bank (tot
aug 2015) en Banco di Caribe, waarbij hij ook verantwoordelijk was voor verkoop en acquisitie
van zakelijke klanten. De heer Bijl heeft ook enige bestuurservaring als ‘board member’ en
secretaris van Tafelronde Curaçao.
De adviseur heeft in voornoemd advies gesteld dat uit de beoordeling van de CV van de heer
Bijl redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring
alsmede het feit dat hij enige bestuurservaring heeft in een toezichthoudend functie,
genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen
van C-Post in het profiel van commercieel expert.
In het verlengde van het voorgaande kan gesteld worden dat de heer Bijl ook enigszins voldoet
aan de additionele vereisten om benoemd te worden als voorzitter van de raad van
commissarissen. Uit het CV van betrokken blijkt niet dat de kandidaat ruime ervaring heeft in
een toezichthoudende functie bij rechtspersonen. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur
geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Pierre Bijl als voorzitter van
de raad van commissarissen van C-Post met dien verstande dat zoals gesteld in de
profielschets de kandidaat binnen 6 maanden een certificaat van de cursus Corporate
Governance behaald.
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Conclusie en Advies
−

−

De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de profielschets C-Post alsnog
met inachtneming van het gestelde in het advies van 3 oktober 2018 wordt aangepast
en vastgesteld.
De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer
Pierre Bijl als voorzitter van de raad van commissarissen van C-Post.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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