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SBTNO inzake voorgenomen
benoeming

van mevrouw

als commissaris
Tourism

T.Prins

van Curacao

Development

Foundation

Naar aanleiding van uw advies d.d. 16 mei 2013 met zaaknummer 16052013.03 inzake de voorgenomen
benoeming van mevrouw T. Prins als commissaris van de Curacao Tourism Development Foundation
bericht ik u hierbij namens de Raad van Ministers het volgende.
In uw advies met betrekking tot de voordracht van mevrouw 1. Prins geeft u aan geen zwaarwegende
bezwaren tegen de benoeming te hebben onder voorbehoud van het gestelde in uw advies. Het
voorbehoud wordt als voigt vervat: 'Conform de Code dient de commissaris die benoemd wordt op basis
van een specifieke voordracht zijn taak te vervullen zonder mandaat van degenen die hem hebben
voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen verwezen wordt naar
art. 2.9 van de Code. Tevens dient elke schijn van belangenverstrengeling te worden vermeden zoals
vervat in art. 2.12 van de Code. In het licht van het voorgaande is de benoeming van een ambtenaar dan
wel een aan hem gelijkgesteld functionaris bij de overheid in beginsel onverenigbaar met de Code.
Slechts in bijzondere gevallen kan van deze bepaling van de Code worden afgeweken dit dient echter
deugdelijk gemotiveerd te geschieden.'
Echter, gezien het werk- en denkniveau van mevrouw T. Prins mag worden aangenomen dat betrokkene
zich voldoende professioneel opstelt en in staat is haar beide functies goed gescheiden te houden en als
zodanig naar eer en geweten zal functioneren zoals de door haar ondertekende verklaring van
commissaris aangeeft.
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Op grond van het bovenstaande zal van uw advies worden afgeweken. De Raad van Ministers handhaaft
derhalve de onderhavige benoeming van mevrouw T. Prins als commissaris van de Curacao Tourism
Development Foundation.
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