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Inleiding

Op 8 maart en 9 april jl. heeft de adviseur reeds advies uitgebracht over voorgenomen
ontslagen en benoemingen van bestuursleden van de BZV.
Deze adviezen moeten als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.
De adviseur zal in dit advies gelet op het spoedeisend karakter volstaan met de toetsing van de
voorgedragen kandidaten ter benoeming als bestuursleden e.e.a. in aansluiten op de eerder
uitgebrachte adviezen.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten
•
•
•
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Verzoek van de Minister d.d. 23 april 2013.
C.V.’s van de 3 voorgedragen kandidaten
Statuten van de BZV d.d. 11 februari 1993.
Toetsing voornemen tot benoeming bestuurders

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaten ter benoeming als bestuursleden van BZV 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.
Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de kandidaten, de heren T. Ignatia, F. Semper
en Q. Girigorie kan redelijkerwijs worden aangenomen dat alle kandidaten voldoen aan de
hiervoor aangegeven vastgestelde algemene profielschets en statutaire vereisten. Alle drie de
kandidaten beschikken immers over de minimale vereiste HBO werk- en denkniveau en hebben
voldoende ervaring om de functie te kunnen vervullen.
Uitgaande van de statuten en doelstellingen van de BZV alsook de in de algemene
profielschets geformuleerde eisen voor leden van de Raad van Commissarissen bij
overheidsentiteiten, 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 benoemingen van de
voorgedragen kandidaten als bestuursleden van de BZV.

De SBTNO
adviseur corporate governance
cc.

Minister van Financiën
Minister-President

2

