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Inleiding

Op 22 juni 2016 heeft de adviseur een brief ontvangen, gedagtekend 9 juni 2016, van de
Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) in de omslag met nummer
2016/20175 met daarin een reactie op het verzoek om nadere informatie van de adviseur van
19 mei 2016 omtrent het voornemen tot benoeming van een kandidaat als commissaris bij
Selikor. Samen met de voornoemde omslag was ook de omslag met nummer 2016/17826 met
daarin het advies van de adviseur van 6 juni 2016 (nummer: 06062016.01) geretourneerd.
Kennelijk met de bedoeling om de voordracht van de kandidaat opnieuw voor te leggen ter
toetsing aan de hand van mede de nieuwe aangeleverde informatie.
Naar aanleiding van het voorgaande zal de adviseur wederom overgaan tot het toetsen van de
voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van Selikor
e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht advies van 6 juni 2016 nummer 06062016.01.
2
·
·
·
·
·
·
·

3

Ontvangen en geraadpleegde documenten
Brief van de Minister van 9 juni 2016 aan de adviseur (omslagnummer: 2016/20175);
Besluit Raad van Ministers van 11 mei 2016 (zaaknummer: 2016/17826);
Brief van 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 27 juni 2016.
Toetsing voornemen tot benoeming lid raad van commissarissen

Bij het raadplegen van de informatie in de omslag met zaaknummer 2016/17826 was gebleken
dat bepaalde informatie ontbrak met betrekking tot het voornemen tot benoeming van een
kandidaat als commissaris bij Selikor. Naar aanleiding daarvan heeft de adviseur op 19 mei
2016 aan de Minister verzocht om nadere informatie (adviesnummer: 19052016.01). In het
kader van de wettelijke termijn van vier weken, waarin de adviseur na ontvangst van een
melding een advies moet uitbrengen, had de adviseur destijds eveneens verzocht om de
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verzochte informatie uiterlijk op 26 mei 2016 te ontvangen. Bij het uitbrengen van het advies op
6 juni 2016 (nummer: 06062016.01) had de adviseur geen reactie ontvangen.
Zoals reeds gesteld, op 22 juni 2016 heeft de adviseur een brief gedagtekend 9 juni 2016 van
de Minister in de omslag met nummer 2016/20175 ontvangen met daarin de reactie op het
verzoek van de adviseur van 19 mei 2016 om nadere informatie. In die brief is onder meer het
volgende gesteld:
“(…)
Thans hebben er een viertal commissarissen, waaronder een voorzitter, zitting in de raad. Het gaat hierbij om
professionals waarvan hun achtergrond varieert van Financieel, Bouwkundig, Human Resources/Organisatie
Deskundige en een Voorzitter die een Technisch en Management achtergrond heeft. Er zijn twee vacatures binnen
de Raad van Commissarissen. Het is de bedoeling deze vacatures op te vullen met een toezichthouder die een
juridische achtergrond heeft en een toezichthouder die kennis en ervaring heeft op het gebied van chemie/milieu.
Deze profielen zullen ook officieel op termijn conform de corporate governance code worden vastgesteld.
De heer Sedney werd voorgedragen als vakdeskundige. Betrokkene heeft een hoge beroepsopleiding gevolgd op
het gebied van Techniek en Chemische Technologie en heeft ook ruime ervaring op genoemd gebied. De
hoofdvakken in genoemde opleiding waren chemische technologie, milieu technische methodes alsmede chemische
productieprocessen. Daar in het afvalketenbeheer een gedegen kennis van chemische en milieu technische
aspecten zeker een pre is, kan men verwachten dat betrokkene een belangrijke en positieve bijdrage kan leveren in
de functie van toezichthouder bij Selikor N.V.
Daarnaast heeft de heer Sedney tevens bestuurlijke ervaring opgedaan in organisaties die op sociaal en cultureel
gebied actief zijn.
Door kleinschaligheid zijn er ook geen of weinig organisaties op Curaçao die zich bezig houden met het verwijderen
en verwerken van afval zoals deze conform de internationale normen dient te geschieden. Tegen deze achtergrond
is de ervaring van de heer Sedney zeker als relevant te beschouwen.
Kortom, naar mijn mening, beschikt de heer Sedney, qua kennis en ervaring, over de kwaliteiten die vereist zijn om
lid te worden van de raad van commissarissen van Selikor N.V., in het profiel van vakdeskundige. Het is tegen deze
achtergrond dat ik de benoeming of kandidatuur van de heer Alwin Sedney ondersteun.
(…)”

Uit het CV van de voorgedragen kandidaat alsmede de motivering van de Minister volgt het
volgende:
-

De heer Alwin F. Sedney heeft onder andere een HTS opleiding. Hij heeft in
verschillende functies in de olieraffinage industrie werkervaring opgedaan. Ook beschikt
hij over bestuurservaring.

Uit de beoordeling van het CV van de heer Alwin F. Sedney samen met de aangeleverde extra
informatie van de Minister alsmede met inachtneming van het profiel waarin de Minister hem wil
plaatsen, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring
alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft in voldoende mate voldoet aan de algemene
profielschets. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande en in het bijzonder de
nieuwe aangeleverde informatie geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen
benoeming van de heer Sedney als lid van de raad van commissarissen van Selikor.
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Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij wederom uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van
de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstrengeling bij commissarissen
(bestuursleden) van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.1.2 van de Code.
Tevens dient iedere commissaris (bestuurslid) onafhankelijk te zijn conform het gestelde in
artikel 2.9 van de Code.
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Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts
brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om
een integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.
De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er
sprake is van belangenverstrengeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria
zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de
aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten
hiertoe een verklaring laten afleggen. In deze omslag heeft de adviseur zo’n verklaring
ongetekend aangetroffen. Het is aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene
vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op de voornoemde aspecten
te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.
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Overige opmerkingen

Specifieke profielschets
Geadviseerd wordt wederom 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.
Inschrijving Handelsregister
Volgens het online Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao inzake Selikor
van 27 juni 2016 staan er naast de bestuurder (directeur) zes (6) commissarissen
ingeschreven. Gezien de brief van de Minister aan de adviseur van 9 juni 2016 heeft Selikor nu
alleen vier (4) commissarissen.
Naar aanleiding van het voorgaande wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat zo spoedig
mogelijk de informatie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao
inzake Selikor wordt bijgewerkt.
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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.
In het geval van een verzoek om nadere informatie wordt verzocht om de informatie
binnen de door de adviseur aangegeven termijn aan te leveren.
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-

De Minister, de Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd
te bewerkstelligen dat de informatie in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel van Curaçao inzake Selikor wordt bijgewerkt.

-

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer
Alwin F. Sedney als commissaris van Selikor.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister-President
Minister van Financiën
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