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Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 15 april 2020 met zaaknummer 2020/012714,
ontvangen op 21 april 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de
raad van commissarissen C-Post International N.V. (hierna: C-Post) opnieuw aan de adviseur
gemeld onder overlegging van nadere informatie waar de adviseur om had verzocht in zijn brief
van 6 mei 2019 (nummer: 06052019.01) naar aanleiding van de eerdere, op 11 april 2019
ontvangen, melding dienaangaande middels besluit van de Raad van Ministers d.d. 10 april
2019 met zaaknummer 2019/013231.
Op onder andere 13 februari 2019 (nummer: 13022019.01) en 25 juli 2018 (nummer:
25072018.02) heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende het voornemen tot
benoeming van 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 15 april 2020 (zaaknummer: 2020/012714);
● Brief van 30 maart 2020 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
(hierna: De Minister) betreffende de voorgenomen benoeming (zaaknummer:
2020/012714);
● Brief van 30 maart 2020 van de Minister aan de SBTNO betreffende de voorgenomen
benoeming (zaaknummer: 2020/012714);
● CV van de voorgedragen kandidaat;
● Nadere toelichting CV voorgedragen kandidaat d.d. 8 september 2019
● 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 14 mei 2020.
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Melding aan de adviseur

Het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij CPost is middels besluit van de Raad van Ministers van 15 april 2020 met zaaknummer
2020/012714 opnieuw aan de adviseur gemeld, onder overlegging van nadere informatie waar
de adviseur om had verzocht in zijn brief van 6 mei 2019 (nummer: 06052019.01) naar
aanleiding van de eerdere, op 11 april 2019 ontvangen, melding dienaangaande middels besluit
van de Raad van Ministers d.d. 10 april 2019 met zaaknummer 2019/013231.
In voornoemde brief van de adviseur d.d. 6 mei 2019 is het volgende gesteld dan wel verzocht:
“(…)
Middels besluit van 10 april 2019 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2019/013231 ontvangen
op 11 april 2019, is het voornemen inhoudende de benoeming van de heer J.M.G. Allee als lid van de
raad van commissarissen bij C-Post International N.V. (hierna: C-Post) aan de adviseur gemeld.
Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten heeft de adviseur geconstateerd dat enige
informatie dan wel motivering ten aanzien de voordracht van de heer Allee ontbreekt.
Met betrekking tot de profielschets van C-Post heeft de adviseur laatstelijk op 3 oktober 2018 (nummer
03102018.01) advies uitgebracht. De adviseur had geen zwaarwegende bezwaren tegen de opgestelde
profielschets met inachtneming van het gestelde in voornoemd advies.
De Minister heeft in de brief van 8 april (zaaknummer: 2019/013231) het volgende overzicht van de
huidige samenstelling van de raad van commissarissen van C-Post overlegd:
Nr

Naam

Functie

Datum benoeming

1

Mr Imro Wilgen

2

Mevr
Suzan
Borrebach
Mevr Maritza Martis
-------------

Human
Resource/voorzitter
Commercieel

3
4
5

Financieel
Juridisch
Logistiek/ICT

Datum aftreden

23 november 2016

Termijn
benoeming
4 jaar

23 november 2016

4 jaar

23 november 2020

28 november 2017

4 jaar

28 november 2021

23 november 2020

Blijkens het overzicht zijn er momenteel 2 vacatures bij de raad van commissarissen van C-Post, t.w.
voor het profiel van Juridisch expert en het profiel van Logistiek/ICT.
In het door de raad van commissarissen van C-Post aangeleverde profiel van logistics/ICT expert zijn de
volgende vereisten gesteld:
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Competence Supervisory Director — Logistics/ ICT
The Supervisory Director with Logistics/ICT expertise is expected to specifically support the Supervisory Board with
the assessment of the company’s distribution network and transportation strategy and its effectiveness to sustain
business development and innovation.
In addition, this Director should be able to evaluate and advise the Board as to the integrity of the Corporate's
Information Technology environment and design and implementation of new ICT projects.
He/she must have the ability in addition to:
Evaluate the company's distribution network and advice the Board of Managing Directors in identification of
opportunities and elimination of redundancies;
Assess the company's supply chain technology and business process design and provide related advice to
the Board of Managing Directors;
Evaluate the company’s business requirements for IT systems and current stand of ICT infrastructure;
Assess Board of Managing Directors' ICT security program and appropriate mitigation of security
vulnerabilities of data security;
Evaluate and as necessary provide advice to Board of Managing Directors of its strategy in the
implementation of new software and hardware solutions;
Provide advice and assess quality of the company's computer systems, networking and internet
infrastructures.
The supervisory director in this area of expertise should have at least a Bachelor's degree in transportation. supply
chain management, programming, computer science or related field, in addition to 5 or more years in a management
function in a Logistics and/or ICT environment.

In het schrijven van de Minister van 8 april 2019 wordt de heer Allee als volgt voorgedragen:
“(…)
Het voornemen is om de heer Jossy M.G. Allee, te benoemen in het profiel van logistieke deskundige in de raad van
commissarissen van C Post International N.V. Blijkens zijn bijgevoegde Curriculum Vitae (CV) heeft de heer Allee het
gewenste Hbo-niveau met afgeronde HBO-opleidingen, Middle /Hoger Management en Legal assistant. Verder heeft
hij zich ook gespecialiseerd in Logistics management (HBO) en een getuigschrift behaald in 2001. Hij beschikt over
geruime werkervaring op management niveau binnen de logistieke sector.
Gelet op het feit dat C-Post International N.V. een postverwerkingsbedrijf is waarbij doorstroming van goederen
geschiedt die in eigendom zijn van derden past het profiel van de heer Allee bij de toezichthoudende functie die de
Raad binnen C-Post International heeft. Voorts geeft de heer Allee aan dat hij beschikt over de nodige bestuurlijke
ervaring op basis van bestuursfuncties bij verschillende aan overheid gelieerde organisaties en anderen. Hierdoor is
de heer Allee dan ook bekend met het politieke krachtenveld en algemene bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
Zijn kennis op het gebied van corporate governance heeft hij ook bijgespijkerd door het behalen van het certificaat
van de masterclass Corporate governance.
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 Jossy Allee een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van C Post International N.V. kan leveren.
(…)”

Uit het CV van de heer Allee volgt onder meer dat hij een diploma middel/hoger management en een
legal assistent diploma op HBO niveau alsmede dat hij een getuigschrift Logistics management heeft
behaald (waarbij overigens niet is aangegeven bij welk opleidingsinstituten). Verder blijkt uit zijn CV dat
hij de laatste 7 jaren van zijn actieve loopbaan van 2007 tot medio 2014 de functie van Legal &
Regulatory Assistent bij UTS N.V. heeft bekleed en daarvoor bij dezelfde organisatie de functies van
Operations Manager Trainings & Development Center (2004-2006), Manager Warehouse (2002-2004) en
Chef Magazijnen (1990-2002) heeft vervuld. Ook heeft hij enige bestuurservaring in een
toezichthoudende functie (momenteel voorzitter raad van commissarissen SEFBA).
Hoewel uit het CV van de heer Allee volgt dat hij affiniteit heeft met logistiek, blijkt uit zijn CV in het
geheel niet dat hij beschikt over kennis en ervaring op het gebied van ICT-systemen en -infrastructuur,
ICT beveiliging, de implementatie van nieuwe soft- en hardware oplossingen en het beoordelen van
netwerk- en computersystemen.
Uitgaande van de statuten en doelstellingen van de C-Post alsook de in het profiel van logistics/ICT
expert vervatte vereisten zoals hierboven aangegeven kan niet gesteld worden dat betrokkene voldoet
aan de gestelde vereisten. Gezien de aard en doelstellingen van de vennootschap dient de opleiding en
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ervaring van een voorgedragen kandidaat zeker wat betreft het profiel Logistiek/ICT genoegzaam aan te
sluiten.
Gelet op het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt
de adviseur gaarne de volgende nadere informatie:


Nadere motivering hoe de heer Allee voldoet aan het profiel Logistiek/ICT, bijzonderlijk voor wat
betreft het essentiële onderdeel ICT.

(…)”
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Toetsing voornemen benoeming commissaris

Aangezien zijdens de Minister aan de adviseur is bericht dat meer tijd nodig zou zijn om de
gevraagde nadere informatie aan te leveren, is de omslag (zaaknummer: 2019/013231) aan de
Minister, op diens verzoek, geretourneerd. Zoals gesteld is de voorgenomen benoeming
opnieuw aan de adviseur gemeld middels besluit van de Raad van Ministers van 15 april 2020
met zaaknummer 2020/012714 opnieuw aan de adviseur gemeld onder overlegging van de
volgende nadere informatie door de Minister bij brief van 30 maart 2020 (zaaknummer:
2020/012714):
“(…)
Met referte aan het onderhavige onderwerp, wordt u hierbij benaderd voor het toetsen conform art 8 en 9
P.B. 2014 no. 3 (GT) van het voornemen ter benoeming van de heer Jossy M.G. Allee, als lid van de
raad van commissarissen van C-Post International N.V., hetgeen hierna wordt voorgesteld.
Het voornemen is om de heer Jossy M.G. Allee, te benoemen in het vacante profiel van logistics/ICT
deskundige in de raad van commissarissen van C-Post International N.V. In 2019 werd de heer Allee al
voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen van C-Post International N.V., wegens
tijdsgebrek kon toen niet tijdig worden voldaan aan het verzoek van SBTNO d.d. 6 mei 2019 om
additionele informatie aan te leveren.
Uit het CV van de heer Allee, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij past in het profiel van
logistics/ ICT.
De heer Allee is in het bezit van een HBO diploma richting logistics management. Hij heeft gedurende 14
jaar verschillende leidinggevende posities bekleedt als chef magazijnen, manager warehouse
(waarnemend logistics manager) bij United telecommunication Services N.V. Verder heeft hij in
verschillende besturen gezeten als lid waaronder Fundashon Kas Popular, Fundashon Fiansa Popular,
president commissaris van SEFBA, sentro di bario Stanta. Maria en Fesebako. Hij heeft ook zijn
certificaat master class corporate governance behaald wat aangeeft dat hij zijn rol als een bestuurslid
serieus neemt. Gezien zijn bestuurservaring en kennis, kan gesteld worden dat de heer Allee voldoende
aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring heeft.
Er is een verschuiving in de wereld van de posterijen door mondiale technologische ontwikkelingen
waarbij het transporteren en afhandelen van inkoop en postpakketten de boventoon geniet boven het
bestellen van brieven en kaarten. Dit brengt met zich mee een hoop lokale en internationale logistieke
uitdagingen. De heer Allee heeft ervaring met deze logistieke uitdagingen van organiseren, besturen en
uitvoeren van een stroom van goederen vanaf de eerste tot de laatste fase, Ook heeft de heer Allee
kennis en ervaring met het omzetten van een magazijn van analoog/ handmatig naar een digitale
omgeving (SAP)met gebruik van ICT tools (systemen/ oplossingen). Hieruit kan gesteld worden dat de
heer Allee kennis heeft op het gebied van logistics en ICT.
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 Jossy Allee een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van C Post
International N.V. kan leveren.
(…)”
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In een nadere toelichting op zijn CV heeft de voorgedragen kandidaat het volgende gesteld:
“(...)
Uit mijn CV blijkt dat ik vanaf 1990 t/m 2004 de functie van Chef Magazijnen en Manager Warehouse heb
bekleed. Toen der tijd dat ik deze functie accepteerde was een van de belangrijkste taken en uitdaging
om het magazijn/warehouse die analoog/handmatig geadministreerd werd te moderniseren/digitaliseren
naar en conform moderne ICT begrippen.
In dit kader heb ik verschillende ICT upgrade sessies bijgewoond voor wat betreft het moderniseren van
de magazijnen en gingen we aan de slag met als doel ontine and realtime informatie systemen te creëren
gekoppeld aan de financiële administratie van het bedrijf.
Met de nodige ICT kennis hebben wij ons magazijn van handmatig, gedigitaliseerd, waarbij het TELCO
ICT systeem is geïmplementeerd. Enige jaren daarna is het systeem van TELCO overgezet in Grote
Beer, daarna van Grote Beer naar SAP. Allen ICT systemen/oplossingen.
In al deze trajecten had ik een belangrijke inbreng bij de implementatie voor wat betreft het ICT
gebeuren.
Daar deze succes volle trajecten bij het Magazijn/Warehouse en vanwege mijn kennis en ervaring met
ICT systemen, werd ik een functie aangeboden bij het Training & Development Center van het bedrijf in
de functie van Operations Manager met als taak onder andere het helpen ontwikkelen en de aankoop
van ICT oplossingen/cursussen voor zowel ons interne cursisten en lokale geïnteresseerden, die ook
cursussen bij het bedrijf konden volgen. (2004-2006)
Het Training en Development Center had ook een ICT test omgeving, die ook door mij beheerd werd
(...)”

De adviseur benadrukt wederom dat het doel van een specifieke profielschets onder meer juist
is om tot een evenwichtige samenstelling van een raad van commissarissen te komen, waarbij
de leden beschikken over de in de specifieke profielen gestelde kennis, werkervaring en
competentie. Het is dan ook de bedoeling dat er personen voorgedragen en benoemd worden
die bij uitstek voldoen aan de in de specifieke profielschets gestelde vereisten.
Dat een kandidaat voldoet aan de gestelde vereisten in het specifieke profiel waarvoor deze
wordt voorgedragen, moet in beginsel reeds onomstotelijk blijken uit de CV van de kandidaat
(en waar nodig aangevuld met de motivering van de Minister).
Gezien het feit dat uit het CV van de voorgedragen kandidaat onder andere niet is gebleken dat
de kennis, ervaring en competenties van de kandidaat genoegzaam aansluiten bij de in het
profiel van Logistic/ICT expert gestelde vereisten, heeft de adviseur de Minister om nader
informatie gevraagd, bijzonderlijk een nadere motivering hoe de voorgedragen kandidaat
voldoet aan het profiel Logistiek/ICT, bijzonderlijk voor wat betreft het essentiële onderdeel ICT.
Uit het CV van kandidaat (inclusief de nadere toelichting daarop) en de nadere motivering van
de Minister blijkt niet dat de voorgedragen kandidaat afgetekend voldoet aan de
opleidingsvereisten (at least Bachelor's degree in transportation, supply chain management,
programming, computer science or related field) en de ervaringsvereisten (5 jaar of meer
ervaring in een management functie op logistiek en/of ICT gebied). Desalniettemin volgt uit het
CV en de nader verkregen informatie dat de heer Allee naast een zekere kennis van en affiniteit
met logistiek ook algemeen inzicht heeft in ICT-systemen en -infrastructuur (gerelateerd aan
logistiek).
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Alles overwegende en met name gezien het feit dat de voorgedragen kandidaat de nodige
bestuurservaring heeft als commissaris van FKP en SEFBA (tevens voozitter), kan
redelijkerwijs worden aangenomen dat de voorgedragen kandidaat - zij het zeer nipt - voldoet
aan de vereisten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van C-Post in het
profiel van Logistics/ICT.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen benoeming van de heer Jossy M.G. Allee als commissaris van C-Post in het
profiel van Logistcs/ICT.
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Conclusie en Advies
−

−

De adviseur benadrukt wederom dat het doel van een specifieke profielschets onder
meer juist is om tot een evenwichtige samenstelling van een raad van commissarissen
te komen, waarbij de leden beschikken over de in de specifieke profielen gestelde
kennis, werkervaring en competentie. Het is dan ook de bedoeling dat er personen
voorgedragen en benoemd worden die bij uitstek voldoen aan de in de specifieke
profielschets gestelde vereisten. Dat een kandidaat voldoet aan de gestelde vereisten in
het specifieke profiel waarvoor deze wordt voorgedragen, moet in beginsel reeds
onomstotelijk blijken uit de CV van de kandidaat en daarnaast aangevuld met wettelijk
verplichte motivering van de Minister.
De adviseur heeft met in achtneming van het gestelde in dit advies geen zwaarwegende
bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Jossy M.G. Allee als
commissaris van C-Post in het profiel van Logistcs/ICT.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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