Aan
dtkv

Uw nummers
(letters):
Onderwerp:

2015/001037
2015/011066

Uw brief van:

14 januari 2015

De Raad van Ministers
De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning a.i.
De heer José M.N. Jardim
Alhier

Ons nummer:

26032015.01

Willemstad,

26 maart 2015

Voornemen goedkeuring benoeming van een
kandidaat als bestuurder van Stichting
Monumentenfonds Curaçao

Bijlage(n):

1

Grondslag

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de
Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), 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.
Op 30 december 2013 heeft de adviseur een advies met nummer 30122013.01 uitgebracht met
betrekking tot de werving- en selectieprocedure van een bestuurder (directeur) bij Stichting
Monumentenfonds Curaçao. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien
van dit advies. In vervolg op het eerder advies heeft de Minister van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning op 19 februari 2015, ontvangen op 27 februari 2015, om advies verzocht.
De adviseur veronderstelt dat de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning het
voornemen tot goedkeuring van de benoeming van een kandidaat als bestuurder van Stichting
Monumentenfonds Curaçao aan de adviseur heeft gemeld (zaaknummer 2015/001037) aan de
adviseur heeft gemeld. Dat voornemen is in de Raad van Ministers op 14 januari 2015
behandeld.
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 en of vennootschap aan de toepasselijke regels, waaronder de
procedureregels 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 14 januari 2015 (zaaknummer 2015/001037);
Brief van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (hierna: de Minister)
van 9 januari 2015 aan de voorzitter van de raad van commissarissen van Stichting
Monumentenfonds Curaçao betreffende het voornemen;
Brief van 2 januari 2015 van de voorzitter en secretaris van de raad van commissarissen
van Stichting Monumentenfonds Curaçao aan de Minister;
Verslag en advies wervingscommissie Stichting Monumentenfonds Curaçao van 25
augustus 2014;
Brief van de Minister van 19 maart 2015 met de door de adviseur verzochte informatie
(zaaknummer 2015/011066);
De sollicitatiebrieven inclusief de bijbehorende CV’s;
De wervingsadvertentie voor de functie van bestuurder (directeur) bij Stichting
Monumentenfonds Curaçao;
De gehanteerde profielschets voor de functie van bestuurder (directeur) bij Stichting
Monumentenfonds Curaçao;
De interviewvragen van het eerste en tweede selectiegesprek;
De uitgebreide scoringsheets met de resultaten van de briefselectie en de twee
selectiegesprekken;
Het assessmentrapport van de laatste twee kandidaten;
Statuten van Stichting Monumentenfonds Curaçao, laatstelijk gewijzigd op 27 juni 2013; en
Online Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao d.d. 26
maart 2015 inzake Stichting Monumentenfonds Curaçao.
Melding aan de adviseur

Op 27 februari 2015 heeft de adviseur corporate governance van de Minister een omslag
betreffende de benoeming van een bestuurder (directeur) bij Stichting Monumentenfonds
Curaçao (zaaknummer 2015/001037) ontvangen met daarbij het verzoek voor het nodige.
Kennelijk met de bedoeling een melding conform artikel 9 Landsverordening corporate
governance aan de adviseur corporate governance te doen toekomen. De voornoemde omslag
is in de Raad van Ministers op 14 januari 2015 behandeld.
Uit de informatie in de omslag bleek dat bepaalde informatie ontbrak. Naar aanleiding daarvan
heeft de adviseur op 11 maart 2015 aan de Minister verzocht om nadere informatie aan de
adviseur te doen toekomen op uiterlijk op 17 maart 2015 een en ander rekening houdende met
de termijn waarbinnen de adviseur advies dient uit te brengen.
De Minister heeft alle verzochte informatie aan de adviseur doen toekomen middels omslag van
19 maart 2015 met zaaknummer 2015/011066, ontvangen op 23 maart 2015.
4

Toetsing profielschets en procedureregels bestuurder (directeur)

4.1

Gehanteerde procedureregels

Volgens het Verslag en advies wervingscommissie Stichting Monumentenfonds Curaçao van
25 augustus 2014 (hierna: het Verslag en Advies Wervingscommissie) kan de door de
wervingscommissie doorlopen procedure als volgt worden samengevat:
· Op de advertentie die in de lokale dagbladen is geplaatst, hebben zes (6) kandidaten
gereageerd;
· Aan de hand van de briefselectie zijn twee (2) kandidaten uitgenodigd voor een eerste
selectiegesprek;
· Met diezelfde twee kandidaten is een tweede selectiegesprek gevoerd;
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Beide kandidaten hebben deelgenomen aan een assessmentonderzoek, dat door een
extern deskundig bureau Balance was verricht;
Voor beide kandidaten is door Balance tot een positief eindadvies over hun geschiktheid
voor de functie gekomen.

Om de doorlopen procedure inzichtelijk te maken voor de adviseur zijn de volgende
documenten overgelegd:
- De wervingsadvertentie;
- De profielschets;
- De interviewvragen van het eerste en tweede selectiegesprek;
- De scoringsheet met de resultaten van de briefselectie van alle sollicitanten, waaruit
eveneens de scoring per onderdeel blijkt;
- De scoringsheet met de resultaten van het eerste selectiegesprek, waaruit eveneens de
scoring per kandidaat per onderdeel blijkt;
- De scoringsheet met de resultaten van het tweede selectiegesprek, waaruit eveneens
de scoring per kandidaat per onderdeel blijkt; en
- Een assessmentrapport van de laatste twee kandidaten.
Uit het voorgaande volgt dat de raad van commissarissen van Stichting Monumentenfonds
Curaçao de werving- en selectie in de lijn van de vastgestelde Terms of Reference
Ondersteuning Werving en Selectie Statutair Directeur heeft laten geschieden.
Aan de hand van de ontvangen informatie samen met de onderliggende documenten kan
worden betoogd, dat is voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid, transparantie en
deugdelijkheid.
4.2

Gehanteerde profielschets

Zoals reeds gesteld, heeft de adviseur op 30 december 2013 een advies met nummer
30122013.01 uitgebracht. Uit de ontvangen profielschets van de bestuurder (directeur) van
Stichting Monumentenfonds Curaçao blijkt dat er rekening is gehouden met de eerdere
aanbevelingen van de adviseur.
De vereiste achtergrond/competenties conform de gehanteerde profielschets/advertentie voor
de onderhavige functie zijn onder andere:
Ø Academische opleiding dan wel gelijkwaardige werk- en denkniveau op
financieel/bedrijfseconomisch gebied;
Ø Relevante kennis en ervaring in cq. de bouwsector, bij voorkeur op het gebied van
restauratie van monumenten;
Ø Minimaal 10 jaar leidinggevende ervaring;
Ø Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in een eindpositie;
Ø Personeel organisatorische kennis en ervaring;
Ø Visie en strategisch inzicht; en
Ø Ondernemend en resultaatgericht.
Overige criteria waarop onder andere ook is geselecteerd:
Ø Ervaring op financieel/bedrijfseconomisch gebied;
Ø Ervaring met contacten banken en financierders;
Ø Ervaring met overheid en politiek bestuur;
Ø Ervaring met cost control; en
Ø Kennis van economische en sociale omstandigheden op Curaçao.
Op grond van het bovenstaande heeft de adviseur voor wat betreft de gehanteerde
profielschets geen nadere opmerkingen.
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Toetsing voornemen tot benoeming bestuurder

In overeenstemming met artikel 6 lid 3 van de statuten van Stichting Monumentenfonds
Curaçao worden de leden van het bestuur van Stichting Monumentenfonds Curaçao door de
raad van commissarissen benoemt, na goedkeuring van de Minister.
Op 2 januari 2015 heeft de raad van commissarissen van Stichting Monumentenfonds Curaçao,
middels een brief van de voorzitter en de secretaris van de raad van commissarissen Stichting
Monumentenfonds Curaçao, aan de Minister verzocht het goedkeurings- en benoemingsproces
voor bestuurder (directeur) van Stichting Monumentenfonds Curaçao met de nodige spoed te
continueren. De strekking van de voornoemde brief is kennelijk om de goedkeuring van de
Minister te verkrijgen voor de benoeming van een kandidaat tot bestuurder (directeur) van
Stichting Monumentenfonds Curaçao conform artikel 6 lid 3 van de statuten van Stichting
Monumentenfonds Curaçao.
Zoals reeds gesteld, is in het Verslag en Advies Wervingscommissie de sollicitatieprocedure
voor de directeur (bestuurder) voor Stichting Monumentenfonds Curaçao omschreven. De
wervingscommissie heeft ook een aanbeveling gedaan aan de raad van commissarissen van
Stichting Monumentenfonds Curaçao. De voornoemde aanbeveling is onderbouwd aan de hand
van een vijftal punten. De voorkeur voor de voorgedragen kandidaat berust onder andere op
zijn sterkere affiniteit met het financieel management in zijn carrière. Ook scoorde hij op
bepaalde onderdelen van het selectieproces beter dan de andere kandidaat.
Kennelijk heeft de raad van commissarissen van Stichting Monumentenfonds Curaçao
ingestemd met de aanbeveling van de wervingscommissie. Aannemende dat het voornemen
van de Minister in lijn daarmee is, gaat de adviseur ervan uit dat de Minister voornemens is om
de benoeming van de heer Jonathan Jukema als directeur (bestuurder) van Stichting
Monumentenfonds Curaçao goed te keuren.
Uit het CV van de kandidaat blijkt het volgende:
•

De heer Jonathan Jukema heeft aan de Universiteit Wageningen een academische
opleiding afgerond, waar hij vervolgens ook fungeerde als wetenschappelijk
staflid/universitair docent. Hij heeft in diverse directeursfuncties werkervaring opgedaan.
Op dit moment is hij directeur van een overheidsinstelling in Caribisch Nederland.

Aan de hand van de aangeleverde informatie kan worden betoogd, dat de door de raad van
commissarissen van Stichting Monumentenfonds Curaçao aan de Minister voorgedragen
kandidaat voor de functie van bestuurder (directeur) van Stichting Monumentenfonds Curaçao
die functie en de daarbij behorende taken en werkzaamheden conform artikel 3 van de Code
naar behoren zou kunnen vervullen.
Uit de aangeleverde documenten is niet gebleken dat er een integriteitsonderzoek,
veiligheidsonderzoek, referentieonderzoek, politioneel onderzoek en een medische keuring met
betrekking tot de kandidaat zijn verricht. De adviseur raadt dan ook stellig aan om alvorens over
te gaan tot het verlenen van de goedkeuring aan de benoeming van de kandidaat de
voornoemde onderzoeken te laten verrichten.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen het verlenen
van goedkeuring aan de benoeming van de heer Jonathan Jukema als bestuurder (directeur)
van Stichting Monumentenfonds Curaçao.
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Conclusie en Advies
-

De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij verzocht om
bij het verstrekken van nadere informatie rekening te houden met de gestelde
termijn van de adviseur in verband met de wettelijke termijn waarbinnen de adviseur
advies dient uit te brengen.

-

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen
benoeming van de heer Jonathan Jukema als bestuurder (directeur) van Stichting
Monumentenfonds Curaçao.

-

De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij geadviseerd
om alvorens tot goedkeuring van de benoeming van de betreffende kandidaat over
te gaan te bewerkstelligen dat van de betreffende kandidaat een veiligheids- en
integriteitonderzoek, referentieonderzoek, politioneel onderzoek en medische
keuring is verricht.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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