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Inleiding

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de
Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)) (hierna: de
Landsverordening), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een
bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau
Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in
artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de
overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate
governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de
aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing
van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.))
(hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.
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 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.
Middels besluit van 6 mei 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummer 2020/013253,
ontvangen op 11 mei 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de
raad van commissarissen bij Woningbouw Curaçao N.V. (hierna: Woningbouw Curaçao) aan de
adviseur gemeld. Op 9 november 2017 heeft de adviseur eerder advies uitgebracht met
betrekking tot de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen van
Woningbouw Curaçao (nummer: 09112017.01). Voornoemd advies moet als integraal
onderdeel worden gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de
toetsing van de thans voorgedragen kandidaat ter benoeming als lid van de raad van
commissarissen van Woningbouw Curaçao e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte
advies.

04062020.01

2







3

Ontvangen en geraadpleegde documenten
Besluit Raad van Ministers van 6 mei 2020 (zaaknummer: 2020/013253);
Brief van 4 mei 2020 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning aan de
Raad van Ministers betreffende de voorgenomen voordracht (zaaknummer: 2020/013253);
Brief van 2 mei 2020 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning aan de
SBTNO met het voornemen (zaaknummer: 2020/013253);
CV van de voorgedragen kandidaat;
Statuten Woningbouw Curaçao (laatstelijk gewijzigd op 29 april 2020);
Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
Woningbouw Curaçao van 2 juni 2020.
Toetsing voornemen benoeming commissaris

Uit het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao
van Woningbouw Curaçao van 2 juni 2020 blijkt dat de statuten van Woningbouw op 29 april
2020 zijn gewijzigd. Hoewel de adviseur nog geen kopie heeft ontvangen van de gewijzigde
statuten van Woningbouw, weet de adviseur op basis van zijn advies van 6 september 2018
(06092018.02) betreffende conceptstatuten Woningbouw, dat de gewijzigde statuten van
Woningbouw gelijkluidend zijn aan de Modelstatuten Deelnemingen van het Land Curaçao.
Ingevolge artikel 16 lid 3 van de statuten worden commissarissen door de algemene
vergadering benoemd en stelt de raad van commissarissen een profielschets voor zijn omvang
en samenstelling vast, rekening houdend met onder meer de aard van de onderneming van de
vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid, achtergrond en
onafhankelijkheid van de commissarissen. De raad van commissarissen legt de profielschets
en iedere wijziging daarvan aan de algemene vergadering voor ter goedkeuring.
De adviseur heeft nog geen specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van
Woningbouw ter toetsing mogen ontvangen.
De Minister stelt in de brief aan SBTNO van 4 mei 2020 (zaaknummer: 2020/013253) dat in het
jaar 2019 de zittingstermijn van twee van de drie commissarissen van Woningbouw is
verstreken en dat aangezien niet alle woningen in beheer van Woningbouw zijn verkocht, en
dus Woningbouw nog niet geliquideerd kan worden, de raad tot liquidatiemoment dient te
worden aangevuld met nog 2 commissarissen.
Blijkens het online uittreksel van de van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van
Curaçao van Woningbouw Curaçao van 2 juni 2020 zijn er evenwel drie personen als
commissaris van Woningbouw ingeschreven. 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 adviseur neemt aan dat het laatst benoemde lid nog zitting heeft in de raad van
commissarissen, zijnde de heer K. Isidora als financieel expert.
Naast het feit dat conform artikel 2 lid 3 van de Code minimaal één zogenoemde financieel
expert (‘financial literate’) als lid in de raad van commissarissen dient te zitten, pleit de adviseur
er in zijn adviezen ook voor dat er een juridisch expert als lid in de raad van commissarissen zit.
De Minister is voornemens de heer Curt Belfor te benoemen als lid van de raad van
commissarissen van Woningbouw als juridisch expert. De Minister geeft de volgend
onderbouwing voor de voordracht van de Curt Belfor:
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“(...)
Uit het cv van de heer Curt Belfor kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan het profiel
van “juridisch expert” van de WBC. Aangezien WBC geen specifieke profielschets heeft van juridisch
expert, is gebruik gemaakt van de algemene profielschets. In de algemene profielschets zijn de
opleiding- en ervaringsvereisten en de specifieke competenties van de juridisch expert van de raad van
commissarissen opgenomen. In het bijzonder wordt het hebben van een opleiding op HBO of WO niveau
en met minimaal S jaar werkervaring in een strategische positie v.w.b. juridisch expert nagestreefd.
Daarnaast verwachten wij dat in de raad van commissarissen een aantal specifieke deskundigheden
aanwezig zijn.
De heer C. Belfor heeft in 2001 zijn doctoraal diploma rechtsgeleerdheid en L.L.M variant behaald aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft meer dan 20 jaar expertise op juridisch gebied. Hij is momenteel
werkzaam bij Bureau Telecommunicatie en Post als senior legal regulatory advisor, namelijk het
adviseren inzake wetgevingsprocessen en toezichtstaken. Daarvoor heeft de heer Belfor verschillende
leidinggevende posities bekleed, onder meer general council & company secretary bij IUH N.V., director
legal, corporate & international affairs bij C-Post International N.V., wetgevingsjurist bij de (toenmalige)
directie wetgeving & juridische zaken, het Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
(Nederland).
De heer Belfor heeft voldoende bestuurservaring ter zake toezichtsfuncties zoals onder meer bij de
Stichting witgele kruis, pensioenfonds Vidanova en N.V. Autobusbedrijf Curaçao.
Gezien zijn bestuurservaring op nationaal en internationaal niveau, kan gesteld worden dat de heer C.
Belfor voldoende aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring heeft.
Gezien zijn profiel, de onderlinge diversiteit van 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 C. Belfor een nuttige bijdrage aan de doelstellingen van WBC kan
leveren.
(...)”

Daar er nog geen specifieke profielschets voor de raad van commissarissen van Woningbouw
is opgesteld, zal de adviseur de voorgedragen kandidaat toetsen aan het Modelprofiel Juridisch
expert RvC, zoals te vinden is op de website van SBTNO.
Uit de beoordeling van het CV van de heer Curt Belfor en de motivering van de Minister kan
redelijkerwijs worden aangenomen dat de voorgedragen kandidaat, de heer Curt Belfor, gelet
op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam
voldoet aan de vereisten ter benoeming als commissaris van Woningbouw in het profiel van
juridisch expert.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen benoeming van de heer Curt Belfor als lid in de raad van commissarissen van
Woningbouw Curaçao, in het profiel van juridisch expert.
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Conclusie en Advies
-

De adviseur ontvangt graag een kopie van de laatstelijk op 29 april 2020 gewijzigde
statuten van Woningbouw.

-

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

-

De Minister wordt geadviseerd om te bewerkstelligen dat de raad van commissarissen
zo spoedig mogelijk een specifieke profielschets voor de leden van de raad van
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commissarissen van Woningbouw Curaçao opstelt en dat deze vervolgens gemotiveerd
ter toetsing aan de adviseur wordt aangeboden.
-

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de heer Curt
Belfor als lid in de raad van commissarissen van Woningbouw Curaçao in het profiel van
juridisch expert.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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