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Advertentie

‘Handen af van
overheids-nv’s’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Advocaat Karel Frielink heeft scherpe kritiek op het streven van de rege-
ring om onder meer met recent opgestelde modelstatuten voor overheidsvennoot-
schappen meer invloed op overheids-nv’s te krijgen.

Het onderbrengen van acti-
viteiten in nv’s was nu juist be-
doeld om de politiek op afstand
te plaatsen. Als de nv’s straks
nieuwe statuten hebben, moe-
ten bestuurders instructies van
de regering uitvoeren. De rege-
ring kan dan bijvoorbeeld bepa-
len wie er in dienst moeten wor-
den genomen. Volgens Frielink,
in zijn opiniebijdrage in deze
editie, moet de politiek ‘met zijn
handen afblijven’ van de be-
drijfsvoering bij overheidsven-
nootschappen.

Frielink is managing partner
bij Spigthoff Advocaten en Be-
lastingadviseurs, deken van de

Orde van Advocaten van Cura-
çao en tevens bestuurslid van de
Kamer van Koophandel (KvK).

In de modelstatuten worden
aan de aandeelhouders en aan
de Raad van Commissarissen
(RvC) vergaande bevoegdheden
verleend. De belangrijkste be-
voegdheid is die van de aandeel-
houders om specifieke instruc-
ties aan het bestuur (directie) te
mogen geven, die het bestuur in
beginsel moet opvolgen. Vol-
gens de toelichting komt dat er
in de praktijk met name op neer
dat het bestuur op instructie van
de aandeelhouder wordt ver-
plicht om bepaalde rechtshande-

lingen aan te gaan (lees: contrac-
ten te sluiten).

Op basis van de modelstatu-
ten kan het bestuur van een
overheids-nv worden verplicht
om bepaalde mensen in dienst
te nemen, bepaalde activa te
kopen of te verkopen, een be-
paalde samenwerking aan te
gaan of te verbreken. ,,De in-
vloed van het Land Curaçao als
aandeelhouder op de dagelijkse
gang van zaken binnen de over-
heidsvennootschappen wordt al-
dus aanzienlijk vergroot.”

‘Visie Land Curaçao verkeerd’
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Begroting SXM sluitend
Van een onzer verslaggeefsters 
Willemstad - De Rijksminister-
raad vergadert vanochtend over
het laatste begrotingvoorstel
2011 van Sint Maarten. Dat laat
het College financieel toezicht
(Cft) desgevraagd weten.

Eerder deze week gaf het Cft
haar goedkeuring aan het laatste
begrotingvoorstel, na hierover
diverse malen een negatief ad-
vies te hebben gegeven. The Dai-

ly Herald meldde gisteren dat
door de regering van Sint Maar-
ten over de gehele linie danig is
geschrapt om de begroting slui-
tend te krijgen. Zo zijn kosten in
verband met het aantrekken van
consultants, dienstreizen en in-
vesteringen in het toerisme ver-
laagd. 

De begroting is met
23.526.328 gulden terugge-
bracht tot 420.916.578.

Helga Prince-Prins overleden
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Helga Prince-
Prins is gisteren overleden. Zij is
vooral bekend van het feit dat zij
jarenlang voorzitter was van de
stichting Sint Elisabeth Hospi-
taal (Sehos). Sinds februari 1993
vervulde zij deze voor de Curaça-
ose samenleving belangrijke
voorzittersfunctie. Dit deed zij
tot circa 2005, toen het zieken-
huis overstapte op een Raad van
Toezicht-model. Prince-Prins

werd geboren op 26 oktober
1941 en is dus 69 jaar geworden.
Ze was getrouwd met de beken-
de ondernemer Jacobo ‘Cocochi’
Prince, die samen met zijn za-
kenpartner Rudy Pichollo diver-
se bedrijven had en leidde, waar-
onder het Holiday Beach Resort
dat enkele jaren geleden werd
verkocht. Prince-Prins was te-
vens de schoonmoeder van Sta-
tenvoorzitter Ivar Asjes (Pueblo
Soberano).


