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Inhoud

“Our environment, the world  
in which we live and work, is a mirror  
of our attitudes and expectations.”

Earl Nightingale 
American Radio personality, Writer, respected Speaker and Author



Bestuur en
management

Raad van Commissarissen 2011
Mevrouw C.F. Capriles Voorzitter per 1 december 2010

Mevrouw C.R. van der Dijs Lid per 2 februari 2011

De heer S.B. Betrian Lid per 2 februari 2011

De heer R.A. Garmes Lid per 2 februari 2011

De heer E.M.R. Quarton Lid per 18 maart 2011

De heer J.C. van den Wall-Arnemann  Lid per 18 maart 2011

De heer A.M. dos Santos Lid per 18 maart 2011

De heer R.A. Treurniet Lid per 27 april 2011

Management
De heer W.M. Kook Algemeen Directeur

De heer J.R. Cijntje Project Manager

Mevrouw A.B. Fredema-Wallé Financieel Manager

Mevrouw Y.C.M. Hofdam-Davelaar  Marketing Manager

De heer A.A.E. James Hoofd Operationele Afdelingen

Mevrouw G.R.A. Jukema-Celestina  Hoofd Bedrijfsbureau

De heer K.A.L. Tromp Kwaliteitscoördinator

De heer J.C. Zimmerman Human Resource Manager

Afgetreden leden
De heer R.E. Cuales Lid per 23 februari 2007 tot 2 februari 2011

De heer E.A. Eleonora Lid per 21 augustus 2007 tot 2 februari 2011

De heer E. F. Eustacia Lid per 21 augustus 2007 tot 2 februari 2011

De heer E.E. Franklin Lid per 23 februari 2007 tot 2 februari 2011

De heer S.J. Heerenveen  Lid per 1 september 2005 tot 2 februari 2011

De heer E.A. Leito Lid per 21 augustus 2007 tot 2 februari 2011

De heer D.O.G. Mac Donald  Lid per 14 april 2009 tot 2 februari 2011

De heer R.F.M. Thuis Lid per 7 juni 2006 tot 2 februari 2011

De heer S.J. Heerenveen Lid per 21 juli 2011 tot per 5 december 2011



Verslag van
de directie

Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de naamloze vennootschap ‘Servisio di Limpiesa 

Korsou’ (Selikor). Selikor NV heeft gekozen om zich in het jaar 2011 te focussen op het 

handhaven van de kwaliteit van haar dienstverlening. De dynamische bewegingen die 

hebben geleid tot de nieuwe constitutionele status van Curaçao liggen hieraan ten 

grondslag.

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd die de organisatie in het jaar 2011 heeft 

behaald. Dit verslag dient derhalve als verantwoording van het gevoerde beleid in het kader van 

het implementeren van een integraal afvalstoff enketenbeheer welke moet bijdragen aan een 

schone en milieuvriendelijke omgeving.

Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van diverse audits die de organisatie, gedurende 

de periode januari tot en met december, heeft doorlopen. Zowel interne audits, uitgevoerd 

door auditors die in dienst zijn van de organisatie als externe audits, uitgevoerd door 

onafhankelijk organisaties, hebben in 2011 plaatsgevonden. Naast de jaarlijkse fi nanciële 

audit, gericht op de betrouwbaarheid van de verslaglegging, de ISO audits, gericht op het 

kwaliteits- en milieumanagementsysteem, is bij Selikor NV in september/oktober van 2011 

ook een operationele audit verricht. Het doel van deze laatste audit was het verschaff en 

van additionele zekerheid aan de overheid met betrekking tot de opzet en werking van 

beheersmaatregelen binnen Selikor NV. Met grote genoegen kan de organisatie vermelden dat 

alle audits naar tevredenheid zijn verlopen en de resultaten hiervan positief zijn uitgevallen.

In 2011 is wederom in de bedrijfsvoering op een structurele manier aandacht besteed aan de 

aspecten van kwaliteit en milieu. Het beheersen en verbeteren van prestaties op het gebied 

van kwaliteit en milieu, vormen namelijk de basis voor het gangbare managementsysteem van 

Selikor NV. Dat het kwaliteit- en milieuzorg van eminent belang zijn voor Selikor NV, blijkt 

uit het feit dat de organisatie in 2011 zowel de kwaliteit- als de milieucertifi cering wist te 

behouden na een rigoureuze controle uitgevoerd door het internationale auditbureau BSI. Het 

behouden van de certifi ceringen, voor elf achtereenvolgende jaren, kan beschouwd worden 

als één van de belangrijkste mijlpalen voor de organisatie in 2011. Het ISO kwaliteits- en 

milieusysteem zijn compleet ingeburgerd in de organisatie.

Conform haar statutaire doelstellingen heeft de organisatie in 2011, 

net als de voorgaande jaren, diverse activiteiten ontplooid aangaande 

afvalpreventie, afvalinzameling, afvaltransport, afvalbewerking, 

afvalrecycling en afvalverwerking. Op operationeel gebied kan vermeld 

worden dat het afvalaanbod op het Malpais complex in 2011 ruim 

191.000 ton bedroeg, wat nagenoeg gelijk is aan het afvalaanbod in 

2010. Meer dan 92% van dit afval is op Malpais gestort, ongeveer 7% 

is bewerkt voor recyclingdoeleinden en iets minder dan 1% is verwerkt 

in de verbrandingsinstallatie.

In 2011 is verder extra aandacht besteed aan één van de hoofdtaken 

van de organisatie, zijnde het schoonmaken van woonwijken. De 

activiteiten in dit kader zijn uitgebreid en diverse woonwijken hebben 

een schoonmaakbeurt ondergaan.

Recycling, als onderdeel van het integraal afvalstoff enketenbeheer, 

heeft ook in 2011 de nodige aandacht gekregen. Om verdere 

invulling te geven aan het recyclingbeleid door het stimuleren van 

een duurzaam gedrag onder de gemeenschap heeft Selikor NV een 

partnership aangegaan met het bedrijf Fun Miles NV. Fun Miles-

kaarthouders die hun recyclebaar afval afvoeren naar Selikor’s 

Milieustraat bij Malpais ontvangen per keer 25 Fun Miles. Bezoekers 

van de Milieustraat worden op deze manier beloond voor hun positieve 

bijdrage aan een schoner milieu. Ook zijn in 2011 de voorbereidingen 

gestart om recycling te commercialisering door potentiële afnemers 

van recyclebare afvalstoff en te benaderen.

Het instrument voor het inzichtelijk maken en tijdig aansturen van 

behaalde resultaten, Performance Management, is tijdens 2011 verder 

ontwikkeld en werd hoofdzakelijk bij de operationele afdelingen 

procesmatig benut.



AFVALCATEGORIE
(in tonnen)

2014 2013

Accu’s 0 0

Aluminium 1 2

Autobanden 676 22

Autowrakken 590 1.194

Asfalt 1.548 1.690

Bouw- en sloopafval 8.606 13.913

Elektronisch apparatuur 72 32

Glas 229 456

Metaal 49 26

Plastic 40 8

Oud-ijzer/witgoed 987 1.045

Totaal 12.778 18.388

Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de naamloze vennootschap ‘Servisio di Limpiesa 

Korsou’ (Selikor). Selikor NV heeft gekozen om zich in het jaar 2011 te focussen op het 

handhaven van de kwaliteit van haar dienstverlening. De dynamische bewegingen die 

hebben geleid tot de nieuwe constitutionele status van Curaçao liggen hieraan ten 

grondslag.

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd die de organisatie in het jaar 2011 heeft 

behaald. Dit verslag dient derhalve als verantwoording van het gevoerde beleid in het kader van 

het implementeren van een integraal afvalstoff enketenbeheer welke moet bijdragen aan een 

Jaarlijks worden door Selikor NV, ter uitvoering 

van een integraal afvalstoff enketenbeheer, 

diverse kerntaken verricht. De uitvoering van 

deze kerntaken moet bijdragen aan een schone 

en milieuvriendelijke omgeving. Ook in 2011 heeft 

de organisatie derhalve werkzaamheden verricht 

op het gebied van: afvalpreventie en voorlichting, 

afvalinzameling, afvaltransport, afvalbewerking, 

afvalrecycling of hergebruik, afvalverwerking en 

nazorg op de stortplaats.

Van deze werkzaamheden worden de prestaties op 

een structurele basis en via het metinginstrument 

van Performance Management bewaakt. In dit 

onderdeel van het externe jaarverslag worden 

de operationele prestaties behaald in 2011 

gepresenteerd.

Resultaten afvalstoff en-
ketenbeheer 2011
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