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Inleiding

Op 27 mei 2013 heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over voorgenomen benoeming van
een bestuurslid van de Stichting Studiefinanciering Curacao (SSC).
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 SSC e.e.a. in aansluiten op de eerder uitgebrachte
advies.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
•
•
•
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Besluit van de Raad van Ministers d.d. 17 juli 2013, no 2013/42741/42740.
C.V.’s van de voorgedragen kandidaten.
Statuten van de SSC d.d. 29 juni 1999.
Toetsing voornemen tot benoeming bestuurders

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaten ter benoeming als leden van het bestuur van de
SSC 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 het schijven van de Minister is geen nader motivering aangegeven
waarom de voorgedragen kandidaten geschikt geacht worden ter vervulling van de functie noch
ter vervulling van welk profiel de kandidaten worden voorgedragen.
Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de kandidaten de heer R.A.J. Booi en J.A.
Nahar kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de kandidaten beschikken over de minimaal
vereiste HBO-werk en denkniveau. De heer Booi beschikt over een financieel/administratieve
opleiding en werkervaring en de heer J.A. Nahar heeft een HBO-opleiding Bedrijfskunde,
Hogere Bedrijfsinformatica alsmede een opleiding MBA-IT en ruime werkervaring op dit gebied
in diverse functies bij een bancaire instelling.
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Uit de CV van beide kandidaten valt echter niet op te maken dat zij enige ervaring hebben in
een toezichthoudende functie dan wel bestuursfunctie van een rechtspersoon zijnde een
stichting of vennootschap. Doch gezien het feit dat de opleiding en werkervaring van
betrokkene in voldoende mate op de profielschets en aard en werkzaamheden van de
vennootschap aansluiten heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen benoemingen.
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Conclusie en advies

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de
voorgedragen kandidaten de heer R.A.J. Booi en J.A. Nahar als bestuursleden van de SSC.
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