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Op 13 februari heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over het voornemen tot benoeming
van een directeur bij Refineria die Korsou N.V. (RdK). In dit advies heeft de adviseur in het kort
het volgende gesteld:
−

−

De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om het gestelde in
artikel 9 van de verordening in acht te nemen en een voornemen tot benoeming deugdelijk
gemotiveerd en vergezeld van alle relevante stukken waaronder de CV’s van de kandidaten aan de
adviseur te melden.
De adviseur heeft gelet op het ontbreken van de nodige motivering en documenten van de
voorgenomen benoeming zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming.

Naar aanleiding van de brief van de Adviseur Corporate Governance d.d. 13 februari 2014 heeft
de Minister de adviseur de c.v.’s van de 2 kandidaten en de door de Raad van Ministers op 9
oktober 2013 goedgekeurde ‘Terms of Reference’ (T0R) en profielschets voor de werving en
selectieprocedure voor de positie van statutair directeur van RdK doen toekomen.
In het schrijven van de Minister d.d. 17 februari 2014 aan de Raad van Ministers motiveert de
Minister de voordracht van de te benoemen kandidaat als volgt:
lngevolge de beraadslaging tijdens genoemde vergadering van de Raad van Ministers berust de
motivering van het voornemen van de Raad van Ministers om de heer Van den Wall-Arnemann te
benoemen tot statutair directeur van RdK op de conclusie van de Voordracht Rapportage d.d. januari
2014 van Balance. Zoals bekend, geeft Balance in haar conclusie aan dat er op basis van het gehele
selectieproces drie kandidaten zijn die in meer of mindere mate aansluiten hij het gewenste profiel en dat
zowel de vookeurskandidaat als de overige twee kandidaten waaronder voorgedragen kandidaat de heer
Van den Wall-Arnemann aan de gestelde eisen kunnen voldoen. Voor wat betreft de heer Van den WallArnemann geeft Balance zelfs aan dat de keuze om de heer Van den Wall-Arnemann te benoemen tot
statutair directeur van RdK geheel te rechtvaardigen is indien de aandeelhouder c.q. Raad van Ministers
de komende jaren meer verwacht op het gebied van daadkracht, snelheid in combinatie met
resultaatgerichte focus.
Tijdens de vergadering van de Raad van Ministers d.d. 12 februari j.l. heb ik ook aangegeven dat één
van de fundamentele overwegingen om de heer Van den Wall-Arnemann tot statutair directeur van RdK
te benoemen het feit is dat de heer Vanden Wall-Arnemann geen enkele (emotionele) verbondenheid
heeft met de onderneming die de raffinaderij van RdK huurt, te weten Refineria Isla (Curaçao) BV. (en/of
PDVSA).
Mijns inziens is genoemde (emotionele) verbondenheid van diverse voormalige directeuren van RdK
(waaronder mogelijke persoonlijke relaties met hun oude collega’s hij Refineria Isla B.V.) debet aan het
feit dat de laatste door RdK gelaste inspectie van de Curaçaose raffinaderij- installaties uit de jaren
negentig dateert. Bovendien lijkt dit ook de oorzaak van het feit dat er geen adequaat toezicht is geweest
op de naleving van de bepalingen van de ‘Lease Agreement’ c.q. bestaande overeenkomst met Refineria
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Isla (Curaçao) BV. (en/of PDVSA). Rekening houdend met het door de Raad van Ministers ingezette
traject inzake de toekomst van de Curaçaose raffinaderij is het van eminent belang dat er zo spoedig
mogelijk ‘remaining life assessment’ (c.q. inspectie) van de raffinaderij-installaties wordt uitgevoerd door
onafhankelijke externe experts.
Het feit dat de heer Van den Wall-Arnemann geen enkele (emotionele) verbondenheid heeft met
Refineria Isla BV. garandeert een zakelijk (en zoals Balance in haar rapportage stelt: daadkrachtig en
resultaatgericht) optreden als directeur in het belang van RdK en het Land Curaçao tijdens genoemde
onderhandelingen en/of toezicht.
Verder is tijdens genoemde vergadering van de Raad van Ministers duidelijk naar voren gekomen dat het
een pré is dat de heer Van den Wall-Arnemann jarenlange algemene management ervaring heeft in de
private sector, gecombineerd met ervaring in de utiliteitssector, en is de overtuiging uitgesproken dat
RDM in dit stadium eerder een daadkrachtige en resultaatgerichte algemeen manager met technische
(utiliteit-gerelateerde) kennis en ervaring nodig heeft dan een technische manager met kennis en
ervaring op (raffinaderij-gerelateerde) operationele activiteiten. Dit mede omdat de dochteronderneming
van RDM, genaamd Curaçao Refinery Utilities BV. (CRU) een utiliteitscentrale (en geen raffinaderij)
exploiteert met behulp van haar eigen ‘plant manager’ en ondersteunend personeel. Zoals uit het
curriculum vitae van de heer Van den Wall-Arnemann blijkt beschikt hij naast zijn jarenlange algemeen
management ervaring over voldoende technische (utiliteit-gerelateerde) kennis en ervaring (als ‘plant
manager’). Er zijn dan ook meer dan voldoende indicaties dat de heer Van den Wall-Arnemann naast het
(algemeen) ‘managen’ van RDM in staat zal zijn om op daadkrachtige en resultaatgerichte wijze CRU (en
haar ‘plant manager’) aan te sturen. Bovendien blijkt uit het curriculum vitae van de heer Van den WallArnemann duidelijk dat de heer Van den Wall-Arnemann een WO werk- en denkniveau heeft, hetgeen
trouwens ook conform de door de Raad van Ministers goedgekeurde profielschets (zie bijlage 1, m.n.
bladzijde 11 van genoemde T0R) voor de werving en selectieprocedure voor de positie van statutair
directeur van RdK is.

Uit het rapport van de deskundige Balance is derhalve gebleken dat de voorgedragen
kandidaat geschikt wordt geacht om de functie te vervullen.
De minister heeft ook in zijn schrijven van 17 februari 2014 genoegzaam gemotiveerd waarom
de heer Van den Wall-Arnemann de voorkeur voor de benoeming geniet in de functie.
Benadrukt wordt dat de adviseur slechts gehouden is de voordrachten marginaal te toetsen. In
casu is er gebruik gemaakt van een deskundige die geoordeeld heeft dat de kandidaat geschikt
is. De Minister heeft de voordracht met in achtneming van de verordening genoegzaam
gemotiveerd. Gelet hierop heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen benoeming.
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