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Inleiding

Middels besluit van 19 februari 2020 met zaaknummer 2020/006842 (vervolg op zaak
2019/027785) van de Raad van Ministers, ontvangen op 25 februari 2020, is het voornemen
inhoudende de benoeming van een nieuwe kandidaat als lid van de raad van commissarissen
bij SELIKOR N.V. (hierna: Selikor) aan de adviseur gemeld.
Op onder andere 24 september 2019 (nummer 24092019.01) en 14 mei 2018 (nummer:
14052018.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot de
benoeming van 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 thans voorgedragen kandidaten ter benoeming als
leden van de raad van commissarissen van Selikor e.e.a. aansluitend op de eerder
uitgebrachte adviezen.
Met betrekking tot de profielschets van Selikor heeft de adviseur op 14 mei 2018 (nummer:
14052018.01) advies uitgebracht.
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, de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht
schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance dient 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 vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de
procedureregels 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 van de Raad van Ministers van 19 februari 2020 met zaaknummers 2020/06842 en
2019/027785;
Brief van 14 februari 2020 met zaaknummer 2019/027785 van de Minister van Gezondheid,
Milieu en Natuur (hierna: de Minister) aan de Raad van Ministers;
Motivering betreffende de voordracht (ongetekend en ongedateerd);
De CV van de nieuw voorgedragen kandidaat;
Eigen verklaring uitsluiting belangenverstrengeling;
Conceptprofielschets raad van commissarissen Selikor (hierna: Conceptprofielschets
Selikor);
De statuten van Selikor, laatstelijk gewijzigd op 11 juli 2012 (hierna: de Statuten); en
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
Selikor van 10 maart 2020.
Toetsing voornemen benoeming commissaris

Middels besluit van 19 februari 2020 met zaaknummer 2020/006842 (vervolg op zaak
2019/027785) van de Raad van Ministers, ontvangen op 25 februari 2020, is het voornemen
inhoudende de benoeming van een kandidaat als lid de raad van commissarissen bij SELIKOR
N.V. (hierna: Selikor) aan de adviseur gemeld.
De Minister draagt de mevrouw Abigail Paula voor als commissaris in het profiel van
commercieel deskundige binnen de raad van commissarissen van Selikor.
Uit het besluit van de Raad van Ministers van 19 februari 2020 met zaaknummer 2020/006842
kan worden opgemaakt dat de Minister de “onderhavige kandidaat”, mevrouw Paula, tevens
voordraagt voor de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van Selikor.
Voornoemd besluit correspondeert niet met de strekking van de brief van 14 februari 2020
(zaaknummer 2019/027785) waarin een eerder voorgedragen kandidaat (wederom) wordt
voorgesteld voor de functie van voorzitter.
Een emailbericht van de Minister van 12 maart 2020 bevestigt echter dat de Minister
voornemens is mevrouw Paula te benoemen in de functie van voorzitter van de raad van
commissarissen van Selikor.
In het los in de stukken aangetroffen ongedateerde en niet ondertekende betreffende de
voordracht van mevrouw Paula wordt de volgende motivering gegeven:
“(...)
Voor het invullen van het profiel commercieel deskundige binnen de RvC van Selikor NV draag ik mw.
Abigail Paula voor.
De kandidate bekleedt sedert 2008 de positie van senior account executive, lid van het team belast met
de commerciële activiteiten van een vooraanstaand lokaal onshore bank. De middels ervaren opgedane
commerciële kennis, combineert ze met een masters business administration opleiding met specialisatie
in management en finance. Hieruit volgt dat de kandidate, anders dan een zuivere deskundige op
commercieel terrein, de directie en raad van commissarissen van Selikor kan bijstaan met commercieel
advies en inzichten vanuit een completer invalshoek.
Mw. Paula heeft verder ervaring als commissarissen van de overheidsbedrijven Curoil, Curaçao Port
Authority en Kompania di Tou Kòrsou. Daarnaast is zij vier jaar lid van de Staten van de Nederlandse
Antillen geweest. Als ministerieel adviseur binnen het Ministerie van Economische Zaken van het
voormalig Nederlandse Antillen heeft ze ook ruime ervaring opgedaan met het balanceren van
tegenstrijdige maatschappelijke wensen, met als doel het optimaal dienen van het algemeen belang. Om
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het bovengenoemde oordeel ik dat mw. Paula bijzonder geschikt is voor de positie van lid van de raad
van commissarissen van Selikor in het commercieel profiel.
Door de combinatie van ervaringen opgedaan als volksvertegenwoordiger en als bestuurder dan wel
toezichthouder op lokaal en internationaal niveau, ben ik dan ook voornemens om de kandidate te
benoemen in genoemd profiel in de desbetreffende raad.
(...)”

Volgens het online uittreksel van de Kamer van Koophandel van 10 maart 2020 staan er zes
personen als commissaris van Selikor ingeschreven. Op grond van eerdere adviezen kan de
adviseur evenwel opmaken dat de zittingstermijn van vier van deze zes commissarissen reeds
is verstreken. Voor zover de adviseur nagaan bestaat de raad van commissarissen thans
feitelijk uit twee sarissen, t.w. de heer Sedney, die is benoemd in het profiel van technisch
deskundige en de heer Helm, die is benoemd in het profiel van financieel deskundige.
In het advies van 14 mei 2018 (nummer: 14052018.01) stelde de adviseur gelet op de aard,
complexiteit en omvang van Selikor geen bezwaren te hebben tegen het vaststellen van de
omvang van de raad van commissarissen van Selikor van (minimaal 3 en) maximaal 5 leden.
Met betrekking tot de (deskundigheids)samenstelling werd aangeraden om bij een raad van
commissarissen bestaande uit vijf leden de te hanteren profielen als volgt aan te passen:
1.
2.
3.
4.
5.

Eén lid in het profiel van Financieel expert
Eén lid in het profiel van Juridisch expert
Twee leden in het profiel van Technisch expert (milieu, chemisch, mechanisch)
Eén lid in het profiel van Commercieel expert
Aanvullend profiel Voorzitter Raad van Commissarissen.

Voor de toetsing van de door de Minister voorgedragen kandidaat zal vorenstaande
(deskundigheids)samenstelling - met inachtneming van de door de adviseur in het advies van
14 mei 2018 (nummer: 14052018.01) gemaakte opmerkingen betreffende de profielen - als
toetsingskader dienen.
Uit het CV van mevrouw Paula blijkt onder meer dat zij een Master in Business Administration
heeft met specialisatie in Finance en Management. Sinds mei 2008 is mevrouw Paula
werkzaam bij Orcobank als sr. Account Excecutive en lis van het commerciële team. Daarvoor
was zij van 2002 tot 2006 statenlid van de Nederlandse Antillen en van 2006 tot 2008 adviseur
van de Minister van Economische Zaken. Uit het CV blijkt ook dat mevrouw Paula
bestuurservaring in een toezichthoudende functie heeft als commissaris van Curoil en
commissaris van Curaçao Ports Authority en Kompania di Tou Korsou.
Hoewel de Minister geen motivering heeft gegeven voor de voordracht van mevrouw Paula als
voorzitter van de raad van commissarissen, kan uit de beoordeling van het CV van mevrouw
Paula redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring
alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter
benoeming in de functie van voorzitter en lid van de raad van commissarissen van Selikor, in
het profiel van commercieel deskundige.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen benoeming van mevrouw A.R.A. Paula in de functie van voorzitter en als lid van
de raad van commissarissen van Selikor, in het profiel van commercieel
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Overig Corporate Governance

Zoals gesteld blijkt uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel van Curaçao dat er nog vier leden als commissaris staan ingeschreven van wie de
benoemingstermijn reeds lang is verstreken. Indien er een lid is afgetreden dan wel de
benoemingstermijn is verlopen dan dient deze te worden uitgeschreven. Het is de taak van de
bestuurder om ervoor zorg te dragen dat de leden tijdig worden ingeschreven en uitgeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de leden van de raad van
commissarissen zelf dienen hierop toe te zien gelet op hun toezichthoudende taak.
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Conclusie en advies


De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om
de Conceptprofielschets Selikor conform het gestelde in het advies van 14 mei 2018
(nummer: 14052018.01) aan te (laten) passen en deze alsdan (opnieuw) ter advisering
aan de adviseur aan te bieden.



De Minister, de regering dan wel de Raad van Ministers wordt wederom geadviseerd om
te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden van de raad van
commissarissen van Selikor in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo
spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.



De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming
van mevrouw A.R.A. Paula in de functie van voorzitter en als lid van de raad van
commissarissen van Selikor, in het profiel van commercieel deskundige.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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