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Inleiding

Op 13 juni 2013 heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over voorgenomen benoeming van
een bestuurslid van de Stichting KADASTER.
Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.
De adviseur zal in dit advies volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaat ter
benoeming als bestuurslid en voorzitter van de KADASTER e.e.a. in aansluiten op de eerder
uitgebrachte adviezen.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
•
•
•
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Schrijven van de Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning d.d. 8 november
2013.
C.V. van de voorgedragen kandidaat.
Statuten van de Stichting KADASTER d.d. 25 januari 2002.
Toetsing voornemen tot benoeming bestuurders

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaat ter benoeming als bestuurslid van KADASTER
heeft de adviseur als toetsingscriteria gehanteerd de in de algemene profielschets
geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen (bestuur) alsmede de
statutaire vereisten.
In voorgaande adviezen heeft de adviseur reeds aangegeven dat vooruitlopend op de
vaststelling van de specifieke profielschetsen en procedure regels de Regering dan wel de
Raad van Ministers bij de melding aan de adviseur minstens dient aan te geven aan welke in de
algemene profielschets vastgestelde kwalificatie een betreffende kandidaat voldoet, het een en
ander zoals reeds ook vastgelegd in het besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035. Bij het
ontbreken van een deugdelijke motivering dan wel het niet aangeven dan wel onderbouwen ter
vervulling van welke profiel een kandidaat zal worden benoemd kan de adviseur indien ook uit
de CV van de voorgedragen kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat een
bepaald profiel voldoet niet anders oordelen dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen
een voorgenomen benoeming. Gelet hierop wordt erop aangedrongen om ieder voornemen te
motiveren en daarbij te vermelden ter invulling van wel profiel hij wordt voorgedragen.
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Het voorgaande geldt des te meer indien er in de statuten ook nog specifieke eisen zijn t.a.v. de
benoeming.
Artikel 4 vierde lid van de statuten van KADSTER stelt het volgende:
In het bestuur dienen zitting te hebben een of meer geodeten, Juristen of economen benoemd op
voordracht van het bestuur door het Bestuurscollege.

De Minister heeft in zijn schrijven van 8 november 2013 niet gemotiveerd waarom hij
betrokkene heeft voorgedragen ter benoeming in de functie en waarom de kandidaat naar zijn
oordeel geschikt is voor de functie, noch heeft de Minister aangegeven ter vervulling van welk
profiel betrokkene is voorgedragen. Ook blijkt niet dat de voordracht afkomstig is van het
bestuur.
Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de kandidaat xxxxxxxxxxxxxxx kan
redelijkerwijs worden aangenomen dat de kandidaat over de minimale vereiste HBO werk- en
denkniveau beschikt. Betrokkene heeft een afgeronde HTS opleiding. Uit het C.V. van
betrokkene blijkt echter niet dat betrokkene over de nodige bestuurservaring beschikt.
De afstudeerrichting van betrokkene is Bouwkunde/Civil. Betrokkene is derhalve geen Geodeet,
Jurist of Econoom zoals statutair vereist, noch een financieel deskundige zoals voorgeschreven
in de Code.
Zoals gesteld heeft de Minister de voordracht niet gemotiveerd noch aangegeven ter invulling
van welk profiel betrokkene is voorgedragen. Nu deze motivering ontbreekt en betrokkene niet
over de nodige bestuurservaring beschikt noch voldoet aan de statutaire vereisten kan de
adviseur niet anders stellen dan dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen
benoeming.
De adviseur wijst er op dat benoeming in strijd met de statutaire bepalingen dan wel wet en
regelgeving nietig dan wel vernietigbaar zijn.
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Conclusie en advies

De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de
voorgedragen kandidaat als lid van het bestuur van KADASTER om de in dit advies genoemde
redenen.
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