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Inleiding

Op o.a. 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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Besluit van de Raad van Ministers d.d. 7 augustus 2013, no 2013/46607.
Brief van de Minister van OWCS d.d. 31 juli 2013 met de voordracht.
C.V. van de voorgedragen kandidaat.
Statuten van de FEFFIK d.d. 15 februari 1990.
Toetsing voornemen tot benoeming bestuurders

Bij de toetsing van de aangemelde kandidaat ter benoeming als bestuurslid van in het bestuur
van de 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 31 juli 2013 wederom niet gemotiveerd waarom zij
betrokkene heeft voorgedragen ter benoeming in de functie en waarom de kandidaat naar haar
oordeel geschikt is voor het bekleden van de functie.
De Minister heeft de volgende kandidaat voorgedragen ter benoeming aan de adviseur gemeld:
− Mevrouw Emelyn. H.A. Solomon, met een afgeronde HEAO-Bedrijfseconomie opleiding.
Betrokkene is tevens doende haar Master-opleiding in Accountancy aan het afronden.
Gelet op haar opleiding en ervaring kan betrokkene als financieel deskundige worden
aangemerkt.
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Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de kandidaat mevrouw Emelyn. H.A. Solomon
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. Betrokkene beschikt over de minimale vereiste relevante
HBO werk- en denkniveau 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 mevrouw Emelyn. H.A. Solomon als bestuurslid van de
FEFFIK.
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Conclusie en advies

− De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van
de voorgedragen kandidaat mevrouw Emelyn. H.A. Solomon 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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