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WILLEMSTAD — Karel Frielink, Deken van de Orde van Advocaten en partner bij advocatenkantoor Spigthoff, maakt zich 

zorgen over de uitgebreide bevoegdheden, die leden van het kabinet zich hebben toegeëigend bij overheids-nv’s. Volgens 

Frielink verhogen deze extra bevoegdheden de kans op ‘politieke beïnvloeding, vriendjespolitiek en andere vormen van 

misbruik’ bij overheidsinstellingen. 

Frielink reageert in een opiniestuk op de modelstatuten, die in opdracht van het land Curaçao recent zijn opgesteld voor 

overheidsvennootschappen. Volgens de toelichting wordt in de nieuwe modelstatuten met name stilgestaan bij de bijzondere positie van 

overheids-nv’s in de lokale gemeenschap. Een zaak die aan bod komt, is onder meer dat deze nv’s hun ontstaan en vermogen 

grotendeels aan de inbreng van geld of middelen door het land Curaçao of zijn voorgangers te danken hebben. Daarnaast wordt op de 

monopoliepositie van een aantal nv’s gewezen. Overheidsvennootschappen zijn veelal ook belast met de uitoefening van een publieke 

taak, en innen daartoe direct of indirect publieke gelden. Gesteld wordt dat deze vennootschappen in feite als bestuursorgaan optreden 

of optreden in een gedaante vergelijkbaar met een overheidslichaam. 

De conclusie van dit alles is volgens Frielink dat de overheidsvennootschap een bijzondere verantwoordelijkheid heeft naar de 

maatschappij toe. Een dergelijke vennootschap moet dus niet alleen een commercieel doel nastreven, maar ook een deugdelijke 

sociaal-economische ontwikkeling van Curaçao, en ook overigens het algemeen belang van Curaçao dienen. Volgens Frielink is dit in de 

modelstatuten vormgegeven door aan de aandeelhoudersvergadering en aan de Raad van Commissarissen van de betrokken bedrijven 

verregaande bevoegdheden te verlenen. De belangrijkste bevoegdheid is die van de aandeelhoudersvergadering om specifieke 

instructies aan het bestuur te mogen geven, die het bestuur in beginsel moet opvolgen. Volgens de toelichting komt dat er in de praktijk 

met name op neer, dat het bestuur op instructie van de aandeelhouder wordt verplicht om bepaalde rechtshandelingen aan te gaan. 

“Op basis van de modelstatuten kan het bestuur van een overheidsvennootschap worden verplicht om bepaalde mensen in dienst te 

nemen, bepaalde activa te kopen of te verkopen, een bepaalde samenwerking aan te gaan of te verbreken, enzovoort. De invloed van 

het land Curaçao als aandeelhouder op de dagelijkse gang van zaken binnen de overheidsvennootschappen wordt aldus aanzienlijk 

vergroot. Dat is een onwenselijke ontwikkeling. De kans op politieke beïnvloeding, vriendjespolitiek en (andere vormen van) misbruik 

neemt hierdoor toe”, aldus Frielink. Hij wijst erop dat overheidsvennootschappen bestuurd en aangestuurd dienen te worden vanuit het  

perspectief van zakelijkheid, dus vanuit het commercieel oogpunt. 
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