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Inleiding

Middels besluit van de Raad van Minister van 20 januari 2021 met zaaknummer 2021/000977
ontvangen op 22 januari 2021, is het voornemen inhoudende de benoeming van een lid van de
raad van commissarissen van Woningbouw Curaçao N.V. (hierna: Woningbouw) aan de
adviseur gemeld.
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.
Op 4 juni 2020 (nummer 04062020.01) en 9 november 2017 (09112017.01) heeft de adviseur
eerder advies uitgebracht met betrekking tot de voorgenomen benoeming van een lid van de
raad van commissarissen van Woningbouw. 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 kandidaat ter benoeming als lid van de raad van
commissarissen van Woningbouw Curaçao e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebrachte
adviezen.
Met betrekking tot de profielschets van Woningbouw heeft de adviseur op 28 augustus 2020
(nummer: 28082020.01) advies uitgebracht. Met inachtneming van het gestelde in voornoemd
advies had de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de vaststelling van de
profielschets.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten

● Besluit van de Raad van Minister van 20 januari 2021 met zaaknummer 2021/00097;
● Brief van 13 januari 2021 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
(hierna: de Minister) met zaaknummer 2021/00097 aan de Raad van Ministers betreffende
de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij Woningbouw;
● Brief van 13 januari 2021 van de Minister met zaaknummer 2021/00097 aan SBTNO
betreffende de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van commissarissen bij
Woningbouw;
● CV van de voorgedragen kandidaat;
● Profielschets raad van commissarissen Woningbouw;
● Statuten N.V. Woningbouw zoals laatstelijk gewijzigd op 29 april 2019;
● Online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Curaçao van
Woningbouw van 12 februari 2021.
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Toetsing voornemen benoeming commissaris

In de brief van 13 januari 2021 (zaaknummer: 2021/00097) aan de SBTNO heeft de Minister de
voorgenomen benoeming van de heer Johannes de Wiljes als lid van de raad van
commissarissen van Woningbouw aan de adviseur gemeld.
Bij het raadplegen van de aangeleverde documenten is gebleken dat enige informatie dan wel
motivering ten aanzien van de voordracht van de kandidaat ontbrak. Naar aanleiding daarvan
heeft de adviseur middels brief d.d. 12 februari 2021 (nummer: 12022021.01) de Minister
verzocht om nadere informatie.
Daarin is het volgende gesteld dan wel verzocht:
“(...)
Conform artikel 16 lid 1 van de statuten van Woningbouw bestaat de raad van commissarissen uit
maximaal drie (3) natuurlijke personen, welke ingevolge lid 3 worden benoemd door de algemene
vergadering. Volgens lid 4 van artikel 16 van de statuten stelt de raad van commissarissen een
profielschets voor zijn omvang en samenstelling.
In de Profielschets Woningbouw van 2020 is de samenstelling van de raad van commissarissen als volgt
bepaald:
 1 lid als financieel - economisch expert
 1 lid als juridisch expert
 1 lid als bouwkundig expert
Op grond van eerdere adviezen en het online uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel van Curaçao van 12 februari 2021 kan de adviseur opmaken dat de raad van
commissarissen van Woningbouw thans als volgt is samengesteld:
Naam
Dhr. Kenneth Isidora
Dhr. Curt Belfor
--------

Profiel
Financieel Management
Juridisch expert
Bouwkundig expert

De Minister is voornemens om de heer Johannes de Wiljes in de raad van commissarissen van
Woningbouw te benoemen in het profiel van Bouwkundig expert. Voor de toestsing van de voorgedragen
kandidaat zal de adviseur de Profielschets Woningbouw van 2020 hanteren.

2

19022021.01

De Minister heeft de voordracht van de kandidaat als volgt gemotiveerd:
“(…)
Uit het cv van de heer De Wiljes kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij voldoet aan het profiel van lid van de
raad van commissarissen WBC in het profiel vanbouwkundig expert. In de profielschets WBC zijn de opleiding- en
ervaringsvereisten ende specifieke competenties van de leden van de raad van commissarissen opgenomen. Van
het hebben van affiniteit met de bouwsector en kennis van onroerende zaken in het bijzonder tot het vermogen om
zich een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur voorgelegde aangelegenheden, het interpreteren van
plannen of tekeningen aan gaande onroerende zaken en om het beleid van de vennootschap te kunnen toetsen.
Daarnaast verwachten wij dat in de raad van commissarissen een aantal specifieke deskundigheden aanwezig zijn.
De heer De Wiljes heeft de HTS in Groningen doorlopen en heeft het niet afgerond en heeft dus geen HTS diploma.
Hij heeft hierna verschillende managementcursus gevolgd en cursussen op het gebied van bouwmanagement en
bouwrecht op zijn kennis op professioneel niveau te houden gedurende zijn carrière. Hij heeft in 33 jaar tijd
verschillende leidinggevende functies bekleedt met succes waaronder directeur, projectleider en senior projectleider
bij internationale gerenommeerde organisatie op het gebied van bouwen in Nederland, Sint-Maarten en de Cariben.
Hij heeft gedurende de 33 jaar kennis en kunde opgebouwd op het gebied van bouw management bij verschillende
ondernemingen o.a 5 jaar werkzaam als uitvoerder bij Koninklijke Woudenberg, 5 jaar als bedrijfsleider bij
Betonbouw Bovenwinden, 4 jaar als projectleider bij Balast Nedam International, 4 jaar bij Balast Nedam Grote
projecten waarbij hij verantwoordelijk was als senior pojectleider voor grote projecten van meer dan Euro 100 mio, 5
jaar als directeur bij BAM- Schakel & Schrale, 3 jaar als directeur bij MNO Vervat Caribbean, meer dan 2 jaar als
eigenaar/ directeur bij Wemax BV. Hij is momenteel werkzaam sinds 2014 voor zijn eigen aannemingsbedrijf en is
veratwoordelijk voor de complete bedrijfsvoering.
Gezien zijn bestuurservaring zowel op lokaal als internationaal niveau, kan gesteld worden dat de heer De Wiljes
voldoende aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring heeft. De heer De Wiljes is ook bereid om de vereiste
cursus corporate governance te volgen in de nabije toekomst. Hij heeft nooit voorheen in een raad van
commissarissen gezeten maar kan gesteld worden dat hij leergierig is en hierdoor ook deze kennis tot zich zal
nemen op korte termijn.
Gezien zijn profiel, de onderlinge diversiteit van de deskundigheid van de huidige samenstelling van de raad van
commissarissen, alsmede het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming en de uitdagingen die WBC nu
doormaakt wegens het moeten afbouwen van haar activiteiten, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de heer De
Wiljes een nuttige bijdrage aan deze doelstellingen van WBC kan leveren.
(…)”

In de profielschets Woningbouw is bij het profiel Bouwkundig expert bij ‘opleiding en ervaring’ onder meer
de volgende harde opleidingsvereiste opgenomen:
 HBO- of WO-opleiding op bouwkundig gebied ...
Uit het CV van de heer De Wiljes blijkt dat hij een MTS diploma heeft. Zijn HTS opleiding heeft hij niet
afgemaakt, zoals de Minister ook aangeeft in de motivering van de voordracht van de kandidaat. Aldus
voldoet de heer de Wiljes niet aan de in de profielschets opgenomen harde opleidingsvereiste.
Doorgaans leidt het niet voldoen aan een harde vereiste tot zwaarwegende bezwaren zijdens de
adviseur tegen een voorgenomen benoeming.
Daarnaast volgt uit het CV niet dat de heer De Wiljes ervaring heeft in een toezichthoudende functie dan
wel in een vergelijkbare bestuursfunctie. In de motivering van de voordracht van de kandidaat stelt de
Minister dat de heer De Wiljes voorheen nooit in een raad van commissarissen heeft gezeten.
Alhoewel de Minister zelf opmerkt dat de heer Wijes niet voldoet aan de opleidingsvereiste en geen
ervaring in een toezichthoudende functie heeft, motiveert de Minister niet waarom zij hem desalniettemin
toch voordraagt als lid van de raad van commissarissen van Woningbouw.
Gezien het voorgaande en conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance ontvangt de
adviseur gaarne alsnog het volgende:
●

Nadere motivering waarom de Minister ondanks dat zij zelf opmerkt dat de heer Wiljes niet
voldoet aan de opleidingsvereiste en geen ervaring in een toezichthoudende functie heeft, hem
desalniettemin toch voordraagt als lid van de raad van commissarissen van Woningbouw.

●

Nadere motivering in hoeverre de heer De Wiljes de HTS opleiding heeft doorlopen en voldoet
aan de in de profielschets gestelde opleidingsvereiste van minimaal een HBO opleiding op
bouwkundig gebied.
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●

Nadere motivering waaruit blijkt dat de heer De Wiljes voldoet aan de vereiste ervaring in een
toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie.

Ter wille van een snellere afhandeling kan de verzochte informatie eveneens per e-mail
(donalddepalm@sbtno.org) aan de adviseur worden verstuurd. In het kader van de wettelijke termijn
waarin de adviseur na ontvangst van een melding een advies moet uitbrengen, ontvangt de adviseur de
verzochte informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 18 februari 2021. Mocht u aan de hand van het
bovenvermelde vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur.
(...)”

Op vorenstaand verzoek om nadere informatie, betreffende de voordracht van de heer De
Wiljes als lid van de raad van commissarissen van Woningbouw, heeft de adviseur op 17
februari 2021 de volgende reactie namens de Minister mogen ontvangen.
“(...)
Refererend aan uw verzoek om te motiveren of de voorgedragen kandidaat voldoet aan de vereiste
ervaring in een toezichthoudende functie dan wel ervaring in een vergelijkbare bestuursfunctie en de
opleidingsvereiste, motiveer ik het als volgt:
Kandidaat heeft bewezen dat hij ervaring heeft met het bouwen en bouwmanagement bij o.a Ballast
Nedam International en is bekend met de lokale bouwwereld. Kandidaat heeft ook verschillende lokale
grote projecten geleid. In Nederland heeft hij omvangrijke projecten van circa euro 230 miljoen succesvol
geleid in al haar facetten, waaruit zijn leiderschap/bestuurservaring blijkt. Hij heeft zich ook rijkelijk
bewezen als vestigingsdirecteur bij een van de grootste bouwbedrijven in Nederland, BAM utiliteitsbouw
N.V. Hij is een vakman, talentvol, energiek, doortastend en is bereid om cursussen te volgen op het
gebied van corporate governance. Hij heeft door de jaren heen ook verschillende managementcursussen
gevolgd aansluitend.
Verder heeft hij de HTS opleiding wel doorlopen maar heeft gezien omstandigheden deze niet kunnen
afmaken. Zijn passie/ambitie voor techniek/ bouw heeft hij op een andere manier ingevuld middels hard
werken in de bouwsector en op deze manier middels training-on-the job zijn HBO/WO werk- en
denkniveau kunnen bereiken op bouwkundig gebied. Dit verklaart deels zijn goed functioneren als senior
projectleider/ directeur, een echte bouwkundig expert, zie bijlagen. Verder heeft hij ook verschillende
assessment rapportages waaruit bleek dat hij op een HBO/WO werk- en denkniveau functioneert.
Ondanks het feit dat de kandidaat geen directe ervaring heeft in een toezichthoudende functie en niet
aan de opleidingsvereiste voldoet, heeft de kandidaat op basis van zijn ervaring wel de nodige kennis en
kwaliteiten om een toezichthoudende rol naar behoren te kunnen vervullen. En zo een bijdrage te kunnen
leveren aan de doelstellingen en de toekomstige uitdagingen van het WBC. De toekomstige uitdagingen
houden in o.a. het uiteindelijke bewerkstelligen van de liquidatie van Woningbouw N.V. conform het RvM
besluit uit 1996.
Rekening houdende met bovenstaande informatie vertrouw ik dat deze aanvulling zal leiden tot een
positief advies.
(...)”

Gelezen de nadere motivering van de Minister en overwegende het feit dat de kandidaat
deugdelijke ervaring heeft op het gebied van Bouwkunde, kan redelijkerwijs worden
aangenomen dat de heer De Wiljes goeddeels voldoet aan het profiel van Bouwkundig expert
raad van commissarissen Woningbouw.
Gelet op het voorgaande en gezien de aanwezige bestuurservaring binnen de huidige
samenstelling van de raad van commissarissen alsmede in aanmerking nemende de beperkte
c.q. aflopende omvang van de bedrijfsactiviteiten van Woningbouw heeft de adviseur geen
zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Johannes de Wiljes
als lid van de raad van commissarissen van Woningbouw in het profiel van Bouwkundig expert.
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Mocht het een grotere overheidsentiteit dan Woningbouw betreffen dan was de adviseur
ongetwijfeld tot een ander oordeel gekomen, daar het niet voldoen van een kandidaat aan
harde benoemingsvereisten doorgaans tot zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen
benoeming zal leiden.
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Conclusie en Advies
-

De Minister wordt geadviseerd om bij meldingen betreffende voorgenomen
benoemingen van commissarissen een overzicht van de huidige samenstelling van de
raad van commissarissen te overleggen, inclusief het rooster van aftreden van de leden
van de raad van commissarissen.

-

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming
van de heer Johannes de Wiljes als lid in de raad van commissarissen van Woningbouw
in het profiel van Bouwkundig expert.

-

De Minister wordt erop gewezen dat het niet voldoen van een kandidaat aan harde
benoemingsvereisten doorgaans tot zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen
benoeming zal leiden.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc:

Minister van Financiën
Minister-President
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