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Inleiding

Middels besluit van 11 mei 2016 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2016/17826,
ontvangen op 16 mei 2016, is het voornemen inhoudende de benoeming van een kandidaat als
lid van de raad van commissarissen van Selikor N.V. (hierna: Selikor) aan de adviseur gemeld.
Op onder andere 9 maart 2015 (nummer: 09032015.01) en 4 juni 2015 (nummer: 04062015.01)
heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot het benoemen van
een aantal leden van de raad van commissarissen van Selikor. Voornoemde 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 Selikor e.e.a. aansluitend op de eerder uitgebrachte adviezen.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
Besluit Raad van Ministers van 11 mei 2016 (zaaknummer: 2016/17826);
Brief van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) van 6 mei
2016 aan de Raad van Ministers met het voornemen (zaaknummer: 2016/17826);
CV van de kandidaat;
Ongetekende onafhankelijkheidsverklaring van de kandidaat;
Statuten van Selikor, laatstelijk gewijzigd op 11 juli 2012; en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
Selikor van 1 juni 2016.
Toetsing voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen

Bij het raadplegen van de informatie in de omslag is gebleken dat bepaalde informatie ontbrak.
Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 19 mei 2016 aan de Minister verzocht om nadere
informatie (adviesnummer 19052016.01). Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:
“(…)
De kandidaat is als volgt aan de adviseur gemeld:
“(…)
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Bij de naamloze vennootschap Selikor, die onder mij als Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur ressorteert, is er
een commissarisfunctie vacant als gevolg van het ontslag van de heer (…).
Ter vervulling hiervan draag ik hierbij de heer XXXXXXXX, geboren op (…) te Curaçao, voor.
Bijgesloten treft u zijn curriculum vitae (cv) aan.
Daaruit valt op te maken dat betrokkene ruime ervaring heeft op het technische gebied.
Het ligt in de lijn der verwachting dat hij op grond daarvan een nuttige bijdrage kan leveren aan de doelstelling van
de vennootschap.
(…).”
Deze voordracht omvat soortgelijke bewoordingen als een aantal meldingen uit het recent verleden voor de
benoeming van commissarissen bij Selikor, waaronder die met zaaknummers 2015/018388, 2015/018391 en
2015/018392, die aan de adviseur zijn voorgelegd ter toetsing. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op onder
meer 4 juni 2015 (nummer: 04062015.01) advies uitgebracht. In die eerdere adviezen inzake Selikor heeft de
adviseur het volgende gesteld:
“(…) Reeds in eerdere adviezen, waaronder het advies betreffende een benoeming bij Caribbean Research &
Management of Biodiversity (Carmabi) Foundation met nummer 12082014.01 is gesteld dat, vooruitlopend op de
strikte naleving van de bepalingen in de Landsverordening corporate governance, wordt geadviseerd om de
voordrachten voldoende te motiveren waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter invulling van welke functie dan
wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij worden
voorgedragen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het niet voldoende is om louter het gestelde in het CV van de
betreffende kandidaat aan te halen en/of alleen te stellen dat de betreffende kandidaat een HBO werk- en
denkniveau heeft en aan een profielschets voldoet dan wel over een bepaalde ervaring beschikt zonder dat nader
met (additionele) feiten te onderbouwen dan wel moet dat genoegzaam blijken uit het CV van de betreffende
kandidaat.
In lijn met die eerdere adviezen had het op de weg van de Minister gelegen om bij de voorgedragen kandidaten aan
te geven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden
ter invulling van welke profiel zij worden voorgedragen. Desondanks is dat niet geschied. Volledigheidshalve wordt
hierbij gesteld dat het melden dat een kandidaat als voorzitter van de raad van commissarissen wordt voorgedragen,
is niet voldoende, immers ieder lid moet ook aan een specifiek profiel voldoen. (…)
De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd om in het vervolg
volledigheidshalve ook bij meldingen omtrent het voornemen tot benoeming van kandidaten te vermelden uit hoeveel
personen de raad van toezicht dan wel de raad van commissarissen dan wel het bestuur van de betreffende stichting
dan wel vennootschap bestaat en aan welk profielschets die leden voldoen. ”
Desondanks is de onderhavige melding wederom summierlijk gemotiveerd.
Na een voorlopige toetsing van het voornemen betreffende de benoeming van de kandidaat aan de hand van zijn CV
aan de algemene profielschets blijkt vooralsnog niet dat hij een toezichthoudende functie heeft bekleed dan wel over
een daaraan vergelijkbare bestuurservaring beschikt.
Hierbij wordt ook verwezen naar de eerdere adviezen, waarin is 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 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 tenminste HBO-niveau, impliceert niet automatisch dat die persoon
ook bekwaam is om een toezichthoudende functie bij een naamloze vennootschap 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 vennootschap. Op grond daarvan dient ook te zijn
voldaan aan de vereiste bestuurservaring.
Uit de aangeleverde documenten blijkt, vooralsnog dat de heer XXXXX niet voldoet aan de gestelde eisen.
Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de adviseur alsnog gaarne een
deugdelijke motivering, waaruit de geschiktheid van deze kandidaat voor de functie van commissaris bij Selikor blijkt,
inhoudende onder meer:
·
De mededeling ter invulling van welk profiel deze kandidaat wordt voorgedragen ter benoeming met de
onderbouwing daarvan;
·
De gronden waaruit blijkt dat de heer XXXXX voldoet aan de vereiste toezichthoudende ervaring dan wel
bestuurservaring; en
·
Informatie omtrent de huidige samenstelling van de raad van commissarissen van Selikor (aantal,
achtergrond en profiel van de commissarissen).
(…)”

2

06062016.01

De adviseur heeft op voornoemd schrijven geen reactie ontvangen.
Zoals reeds eerder gesteld, 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 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 tenminste HBO-niveau, impliceert niet automatisch dat die persoon
ook bekwaam is om een toezichthoudende functie bij een naamloze vennootschap 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
vennootschap. Op grond daarvan dient ook te zijn voldaan aan de vereiste bestuurservaring.
Uit de aangeleverde documenten is niet gebleken dat de heer Xxxxxx voldoet aan de vereiste
toezichthoudende ervaring dan wel bestuurservaring. Gelet op het voorgaande heeft de
adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de kandidaat als
commissaris van Selikor.
Geadviseerd wordt tot slot om zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de
voorgeschreven procedure een profielschets voor de raad van commissarissen van Selikor,
zoals voorgeschreven door de statuten van Selikor en de Code vast te stellen, zodat de te
benoemen kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.
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Conclusie en Advies
-

De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom
geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepaling 4.2 van de
Code.

-

De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd
te bewerkstelligen dat zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de
voorgeschreven procedure een profielschets voor de raad van commissarissen van
Selikor, zoals voorgeschreven door de statuten van Selikor en de Code wordt
vastgesteld, zodat de kandidaten daaraan kunnen worden getoetst.

-

De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt wederom
geadviseerd om bij de voordrachten van kandidaten de bepalingen in de
Landsverordening corporate governance na te leven, zodat de voordrachten
genoegzaam worden gemotiveerd.
Bij de nieuwe meldingen dient expliciet te worden aangegeven de samenstelling van
de raad van commissarissen en ter invulling van welk profiel de kandidaten worden
voorgedragen.

-

De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer
xxxxxxxxx als commissaris van Selikor.

SBTNO
De adviseur corporate governance
cc.

Minister-President
Minister van Financiën
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