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Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 7 oktober 2020 met zaaknummer 2020/029400,
ontvangen op 9 oktober 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de
raad van commissarissen C-Post International N.V. (hierna: C-Post) aan de adviseur gemeld.
Op onder andere 5 mei 2020 (nummer: 15052020.01) en 13 februari 2019 (nummer:
13022019.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot
benoeming van een leden van de raad van commissarissen van C-Post. Voornoemd adviezen
moeten 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 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.
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.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten

● Besluit Raad van Ministers van 7 oktober 2020 (zaaknummer: 2020/029400);
● Brief van 6 oktober 2020 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
(hierna: De Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming
(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;
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● 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 23 oktober 2020.
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Toetsing voornemen benoeming commissaris

De Minister is voornemens de heer Pierre Bijl te benoemen als lid van de raad van
commissarissen van C-Post.
In de brief van 6 oktober 2020 (zaaknummer: 2020/029400) aan SBTNO heeft de Minister het
volgende overzicht van de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van C-Post
overlegd:
Nr

Naam

Functie

Datum benoeming
23 november 2016

Termijn
benoeming
4 jaar

1

Mr Imro Wilgen

2
3
4
5

Mevr Suzan Borrebach
Mevr Maritza Martis
-------------

Human
Resource/voorzitter
Commercieel
Financieel
Juridisch
Logistiek/ICT

Datum aftreden
23 november 2020

23 november 2016
28 november 2017

4 jaar
4 jaar

23 november 2020
28 november 2021

Uit het voorgaande overzicht - waarbij 2 commissarissen tegelijkertijd zullen aftreden - blijkt dat
voor C-Post geen deugdelijke rooster van aftreden voor de leden van de raad van
commissarissen is vastgesteld conform artikel 2.10 van de Code.
De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van
aftreden wordt opgesteld waarbij ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien verstande
dat er een periode van minstens 6 maanden zit tussen de aftredende commissarissen opdat de
continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd.
De Minister geeft in de brief van 6 oktober 2020 (zaaknummer: 2020/029400) aan voornemens
te zijn om de heer Bijl te benoemen als lid van de raad van commissarissen van C-Post in het
profiel van marketing expert, ter vervanging van mevrouw Susan Borrebach na afloop van haar
zittingsperiode. De adviseur wijst er op dat C-Post geen profiel marketing expert kent en dat
mevrouw Borrebach is benoemd in het profiel van commercieel expert.
De Minister heeft de voordracht van de kandidaat als volgt gemotiveerd:
“(...)
Uit het CV van de heer Pierre Bijl, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij past in het profiel van
marketing expert.
De heer Bijl is in het bezit van een HBO diploma, business administration. Hij heeft gedurende 19 jaar
verschillende leidinggevende posities bekleedt in de financiële sector bij gerenommeerde banken en
verzekeringsmaatschappijen zowel in Nederland als op Curacao, waaronder Fortis ASR, RBC Royal
Bank, Banco di Caribe en AON. Hij heeft verschillende leidinggevende functies bekleedt als commercial
manager bij AON Dutch Caribbean (2 jaar), relationship manager business bij RBC Royal Bank banking
(6 jaar en
9 maanden), accountmanager corporate credits Banco di Caribe (10 maanden), Senior business
consultant/ project manager (3 jaar) en operational manager bij Fortis ASR (2 jaar). Hij heeft gedurende
de jaren heen een groot netwerk van commerciële klanten en kennissen opgebouwd en heeft veel
ervaring met klantenbinding.
Hij heeft zijn eigen consultancy bedrijf genaamd Hermèn Vision, die gespecialiseerd is in het adviseren
van kleine en grote ondernemingen op het gebied van risk management, verzekeringen,
haalbaarheidsstudies, bedrijfsplannen.
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Verder heeft hij in het bestuur gezeten van Tafelronde Curagao als secretaris. Hij was in het verleden
ook keynote speaker van RBC Royal Bank geweest van “Marshe di Empresario”.
Gezien zijn bestuurservaring en kennis, kan gesteld worden dat de heer Bijl voldoende aantoonbare
leidinggevende kennis en ervaring heeft.
Gezien zijn profiel, de onderlinge diversiteit en de deskundigheid van de huidige samenstelling van de
raad van commissarissen, alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming, ligt het in de lijn
der verwachtingen dat de heer Pierre Bijl een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van C Post
International N.V. kan leveren.
(...)”

Uit het CV van de heer Bijl blijkt onder meer dat 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.
Uit de beoordeling van de CV van de voorgedragen kandidaat kan redelijkerwijs 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.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
benoeming van de heer Pierre Bijl als lid van de raad van commissarissen van C-Post in het
profiel van commercieel expert.
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Conclusie en Advies
−

De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat er een deugdelijke rooster van
aftreden wordt opgesteld waarbij ieder jaar 1 á 2 commissarissen aftreden met dien
verstande dat er een periode van minstens 6 maanden zit tussen de aftredende
commissarissen opdat de continuïteit en overdracht van kennis en informatie zo goed
mogelijk kan worden gewaarborgd.

−

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer
Pierre Bijl als lid van de raad van commissarissen van C-Post in het profiel van
commercieel expert.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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