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Inleiding

Middels besluiten van de Raad van Ministers van 21 oktober 2020 en 4 november 2020 met
zaaknummers 2020/037067 en 2020/039688, ontvangen op respectievelijk 22 oktober 2020 en
5 november 2020 is het voornemen inhoudende de benoeming van leden van de raad van
commissarissen C-Post International N.V. (hierna: C-Post) aan de adviseur gemeld.
Op onder andere 26 oktober 2020 (nummer: 26102020.01) en 5 mei 2020 (nummer:
15052020.01) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot
benoeming van een leden van de raad van commissarissen van C-Post. 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 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 21 oktober 2020 (zaaknummer: 2020/037067);
● Besluit Raad van Ministers van 4 november 2020 (zaaknummer: 2020/039688);
● Brief van 13 oktober 2020 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
(hierna: De Minister) aan de Raad van Ministers betreffende de voorgenomen benoeming
van een lid van de raad van commissarissen van C-Post (zaaknummer: 2020/0037067);

16112020.01

● Brief van 2 november 2020 van de Minister aan de Raad van Ministers betreffende de
voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen van C-Post
(zaaknummer: 2020/039688);
● Brief van 13 oktober 2020 van de Minister aan de SBTNO betreffende de voorgenomen
benoeming van een lid van de raad van commissarissen van C-Post (zaaknummer:
2020/037067);
● Brief van 2 november 2020 van de Minister aan de SBTNO betreffende de voorgenomen
benoeming van een lid van de raad van commissarissen van C-Post (zaaknummer:
2020/039688);
● CV’s van de voorgedragen kandidaat;
● 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 13 november 2020.
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Toetsing voornemen benoeming commissarissen

De Minister is voornemens de mevrouw Suliviendra Hooi en de heer Roagelo Lodewijks te
benoemen als leden van de raad van commissarissen van C-Post.
In de brieven van 13 oktober en 2 november 2020 (zaaknummers: 2020/037067 en
2020/039688) aan SBTNO heeft de Minister het volgende overzicht van de huidige
samenstelling van 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 oktober 2020
28 november 2021

Uit bovenstaande samenstelling - die overeenstemt met het online uittreksel van het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel van 13 november 2020 - blijkt dat er nog een lid
staat ingeschreven van wie de zittingstermijn reeds is verstreken, t.w. mevrouw Borrebach. In
het advies van 26 oktober 2020 (nummer: 26102020.01) heeft de adviseur aangegeven geen
zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de voorgenomen benoeming van de heer Bijl als
vervanger van mevrouw Borrebach als lid in de raad van commissarissen van C-Post.
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.
De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de leden
van de raad van commissarissen van C-Post in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.
De Minister geeft in de brief van 13 oktober 2020 (zaaknummer: 2020/037067) aan
voornemens te zijn om de mevrouw Suliviendra Hooi te benoemen als lid van de raad van
commissarissen van C-Post in het profiel van human resource management expert, ter
vervanging van de heer Imro Wilgen na afloop van diens zittingsperiode.
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De Minister heeft de voordracht van de kandidaat als volgt gemotiveerd:
“(...)
Uit het CV van mevrouw Suliviendra Hooi, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij past in het
profiel van human resource management expert.
Mevrouw Suliviendra Hooi is in het bezit van een MBA diploma studierichting general management en
diverse HBO diploma’s, nl. human resource management, loonbelasting & premies en lichamelijke
opvoeding. Zij is werkzaam bij de Girobank N.V. sinds 2015 en heeft verschillende belangrijke
adviesfuncties bekleedt binnen de Bank voornamelijk op het gebied van human resource.
Mevrouw Suliviendra Hooi is een ambitieuze, integere en betrouwbare jong professional. Tijdens haar
dienstjaren bij de Girobank N.V. heeft mevrouw Hooi met een breed scala aan instrumenten binnen de
Human Resource afdeling ervaring opgedaan voor drie (3) volle jaren als HR assistant waarbij zij ook
betrokken was in de reorganisatie van de bank in 2018. Op dit moment is mevrouw Hooi de Payroll
Officer van de bank en daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor HR gerelateerde zaken van vijf (5)
afdelingen.
Verder is zij een professionele pitcher, trainer van een jongerenteam en lid van het bestuur van stichting
sòftbòl Soto sinds 2001, 19 jaar.
Ondanks haar beperkte bestuurlijke ervaring, is het belangrijk om ook jongeren te betrekken bij dit soort
organisaties zodat zij de nodige ervaring kunnen opdoen tussen de rest van de leden die allemaal een
behoorlijke bestuurservaring genieten.
Verder kan gesteld worden dat mevrouw Suliviendra Hooi voldoende aantoonbare leidinggevende kennis
en ervaring heeft op het gebied van human resource.
Gezien haar 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 Mevrouw Suliviendra Hooi een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van C Post
International N.V. kan leveren.
(...)”

Uit het CV van mevrouw Hooi blijkt onder meer dat een BBA Human Resource Management en
een MBA General Management heeft behaald. Mevrouw Hooi is momenteel werkzaam bij
Girobank N.V. waar zij sinds 2019 Payroll Officer is. Tussen 2016 en 2019 was zij bij dezelfde
instelling HR-assistent.
Hoewel uit het CV van mevrouw Hooi niet blijkt dat zij bestuurservaring heeft in een
toezichthoudende functie, kan m.n. op grond van haar opleiding en de motivering van de
Minister redelijkerwijs worden aangenomen dat zij over voldoende inzicht beschikt voor de
uitoefening van een toezichthoudende functie en aldus aanvaardbaar voldoet aan de vereisten
ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van C-Post in het profiel human
resource expert.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
benoeming van Suliviendra Hooi als lid van de raad van commissarissen van C-Post in het
profiel van human resource expert.
De Minister geeft in de brief van 2 november 2020 (zaaknummer: 2020/039688) aan
voornemens te zijn de heer Roangelo Lodewijks te benoeming als lid van de raad van
commissarissen van C-Post in het vacante profiel van juridisch expert.
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De Minister heeft de voordracht van de kandidaat als volgt gemotiveerd:
“(...)
Uit het CV van de heer Roangelo J.M. Lodewijks, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij past in
het profiel van juridisch expert.
De heer Lodewijks is in het bezit van een WO diploma, Master of Laws aan de Universiteit van Utrecht.
Hij heeft gedurende 12 jaar verschillende functies bekleedt met raakvlak met het juridische veld bij
gerenommeerde banken en verzekeringsmaatschappijen zowel in Nederland als op Curagao, waaronder
Rabobank Eindhoven-Veldhoven, VGZ- health insurance, ABN AMRO Bank N.V., Deutsche Bank
Nederland N.V., Murray Attorney at Law en Curagao Airport Holding N.V. Hij heeft verschillende
leidinggevende functies waaronder als advocaat bij Murray Attorney at Law (voormalige SMS Attorneys
at Law), 4+ jaar en credit risk management floor manager bij de Deutsche Bank Nederland N.V, 1 jaar.
Hij bekleedt sinds 2018 de functie van legal counsel/ attorney bij Curacao Airport Holding N.V.) en is ook
lid van het managementteam.
Verder is hij lid en secretaris van Jonge Balie Curacao Association en is vice- president van de Stichting
Kas di Kultura Korsou. Hij schrijft ook artikels over juridische onderwerpen in de krant “fapa” (Amigoe) en
draag ook bij aan televisieprogramma’s zoals “Sa bo derechi”en Bo tra’i merdia.
Gezien zijn bestuurservaring en kennis, kan gesteld worden dat de heer Lodewijks voldoende
aantoonbare leidinggevende en toezichthoudende 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 Lodewijks een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van C Post
International N.V. kan leveren.
(...)”

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
bestuurservaring heeft in een toezichthoudend functie, voldoet aan de vereisten ter benoeming
als lid van de raad van commissarissen van C-Post in het profiel van juridisch deskundige.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
benoeming van de heer Roangelo Lodewijks als lid van de raad van commissarissen van CPost in het profiel van juridisch expert.
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Conclusie en Advies
–

De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de informatie betreffende de
leden van de raad van commissarissen van C-Post in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel zo spoedig mogelijk wordt bijgewerkt.

−

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van mevrouw
Suliviendra Hooi als lid van de raad van commissarissen van C-Post in het profiel van
human resource expert.

−

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer
Roangelo Lodewijks als lid van de raad van commissarissen van C-Post in het profiel
van juridisch expert.

SBTNO
De adviseur corporate governance
cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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