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Inleiding

Op 8 juli 2013 heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over voorgenomen benoemingen van
een bestuursleden van de Fundashon Pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon
(FEFFIK).
Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.
De adviseur zal in dit advies volstaan met de toetsing van de voorgedragen kandidaten ter
benoeming als bestuursleden van de FEFFIK e.e.a. in aansluiten op de eerder uitgebrachte
advies.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
•
•
•
•
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Besluiten van de Raad van Ministers d.d. 17 juli 2013, no. 2013/042738/42739.
Brieven van de Minister van OWCS d.d. 16 juli 2013 met de voordrachten.
C.V.’s van de voorgedragen kandidaten.
Statuten van de FEFFIK d.d. 15 februari 1990.
Toetsing voornemen tot benoeming bestuurders

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaten ter benoeming als bestuursleden van FEFFIK
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.
De Minister heeft in zijn schrijven van 16 juli 2013 wederom niet gemotiveerd waarom zij
betrokkenen heeft voorgedragen ter benoeming in de functies en waarom de kandidaten naar
haar oordeel geschikt zijn voor de functies.
De Minister heeft de volgende kandidaten voorgedragen ter benoeming aan de adviseur
gemeld:
− De heer Elton P.R. Eisden, met een opleiding MO-boekhouden alsmede een NIMA –A&B
opleiding. Betrokkene is partime docent en directeur van een trust bedrijf. Betrokken heeft
tevens diverse bestuursfuncties vervuld in verschillende organisaties.
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− xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx met een afgeronde MBO opleiding Juridische medewerker als
mede een propedeuse HBO rechten. Betrokkene heeft geen voor de functie relevante
werkervaring noch bestuurservaring.
Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de kandidaat de heer Elton P.R. Eisden kan
onverlet het ontbrekende van enige motivering bij de voordrachten redelijkerwijs worden
aangenomen dat de kandidaat voldoet aan de hiervoor aangegeven en vastgestelde algemene
profielschets en statutaire vereisten. Betrokkenen heeft een HBO opleiding en beschikt
derhalve over de minimale vereiste HBO werk- en denkniveau. Betrokkene heeft tevens
voldoende relevante bestuurservaring dan wel vergelijkbare ervaring om de functies afdoende
te kunnen vervullen.
Uitgaande van de statuten en doelstellingen van de FEFFIK als ook de in de algemene
profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen bij
overheidsentiteiten, heeft de adviseur gelet op het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren
tegen de voorgenomen benoeming van de heer Elton P.R. Eisden als bestuurslid van de
FEFFIK.
Zoals reeds gesteld ontbreekt bij de voordrachten enige motivering en is ook niet aangegeven
ter invulling van welke profiel de kandidaten zijn voorgedragen. Met name indien uit het CV’s
van een kandidaat niet kan worden afgeleid ter mogelijke invulling van welke profiel een
kandidaat wordt voorgedragen is de motivering noodzakelijk.
Uit de CV van de kandidaat xxxxxxxxxxxxx kan niet worden afgeleid of zij beschikt over de
minimaal vereiste HBO werk- en denkniveau. Ook valt niet op te maken dat zij enige dan wel in
voldoende mate ervaring heeft in een toezichthoudende functie dan wel bestuursfunctie van
een rechtspersoon zijnde een stichting of vennootschap. Ook blijkt uit haar CV niet dat zij op
deze gebieden de nodige kennis en ervaring heeft opgedaan al dan niet in haar loopbaan.
Uit de C.V van de aangemelde kandidaat xxxxxxxxxxxxxx is derhalve onvoldoende gebleken
dat hun kwalificaties aansluiten bij de in de algemene profielschets vervatte vereisten dan wel
de statutaire vereisten.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen
benoemingen van xxxxxxxxxxxxxxxxx
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Conclusie en advies

− De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van
de voorgedragen kandidaat de heer Elton P.R. Eisden als bestuurslid van de FEFFIK.
− De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx als bestuurslid van de FEFFIK.
− De Regering dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om de
voordrachten voldoende gemotiveerd aan de adviseur te melden.
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