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Inleiding

Middels besluit van 19 juli van de Raad van Ministers met zaaknummer 2017/023485
ontvangen op 20 juli 2017, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de
raad van commissaris bij Refineria di Korsou N.V. (hierna: RdK) aan de adviseur gemeld. Bij
het verzoek is ook een Profielschets Raad van Commissarissen ten behoeve van Refineria di
Korsou N.V en Curaçao Refinery Utilities B.V. overlegd.
Op onder andere 3 juli 2017 (nummer: 03072017.01) heeft de adviseur reeds advies
uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van een aantal leden van de raad van
commissarissen van RdK alsmede de toen overlegde profielschets. 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 RdK e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Besluit Raad van Ministers van 19 juli 2017 (zaaknummer: 2017/023485);
Brief van 14 juli 2017 van de Minister van Algemene Zaken (hierna: de Minister) aan de
Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2017/023485);
CV van de voorgedragen kandidaat;
Onafhankelijkheidsverklaring van de kandidaat;
Profielschets Raad van Commissarissen ten behoeve van Refineria di Korsou N.V en
Curaçao Refinery Utilities B.V. 2015 (hierna: profielschets RdK);
Statuten van RdK, laatstelijk gewijzigd op 8 mei 2012; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
RdK van 24 juli 2017.
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Toetsing voornemen benoeming commissaris

De heer Alwin Argimiro Keli is door de Minister gemotiveerd voordragen als lid van de raad van
commissarissen van RdK met de nodige juridische kennis.
De Minister stelt dat de heer Keli in algemene zin voldoet aan de vereisten die gesteld worden
aan een lid van een RvC. De heer Keli heeft zijn doctoraal in Antilliaans recht behaald in 1997
en heeft sinds 1975 verschillende leidinggevende functies vervuld binnen verschillende
organisaties. Door zijn jarenlange ervaring binnen de overheid dan wel aan overheid gelieerde
organisaties is de heer Keli dan ook bekend met het politieke krachtenveld en algemene
bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
De Minister stelt eveneens dat de heer Keli op basis van zijn opleiding, Antilliaans Recht, en
werkervaring voldoet aan het (algemene) profiel van juridische expert. De heer Keli wordt
geacht door zijn ruime bestuurservaring in verschillende organisatie en juridische achtergrond
een juiste aanvulling te geven aan de RvC van RdK.
Bovendien wordt naar het inziens van de Minister door de aanstelling van de heer Keli voldaan
aan de profielschets ten behoeve van het aantrekken van een lid met de nodige juridische
kennis. Immers, de RvC van RdK beschikt thans nog niet over een lid met de nodige juridische
achtergrond.
Uit de beoordeling van het CV van de heer Keli 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, dat hij voldoet aan de algemene profielschets alsmede de
profielschets van de RdK. Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende
bezwaren tegen de benoeming van de heer Alwin Argimiro Keli als lid van de raad van
commissarissen van RdK in het profiel van Juridisch Expert.
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Conclusie en Advies


De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom
geadviseerd om met in achtneming van artikel 2.10 van de Code te bewerkstelligen dat
de RdK een deugdelijke rooster van aftreden vaststelt.



De Minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de
profielschets RdK conform het gestelde in het advies van de adviseur van 3 juli 2017
wordt aangepast en met in achtneming van artikel 16 lid 4 van de statuten van RdK
wordt vastgesteld.



De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming
van de voorgedragen kandidaat de heer Alwin Argimiro Keli als lid van de raad van
commissarissen van RdK in het profiel van Juridische Expert.
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