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Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 5de juli 2016 ter uitvoering 
van artikel 2.4, tweede lid, van de Landsverordening inzake concurrentie 
(Landsbesluit procedureregels voordracht leden FTAC)  

 
____________ 

 
In naam van de Koning! 

______ 
 

De Gouverneur van Curaçao 
 

 
  In overweging genomen hebbende: 

 
dat het noodzakelijk is ter uitvoering van artikel 2.4, tweede lid, van de 
Landsverordening inzake concurrentie een procedure vast te stellen voor de 
voordracht van de leden van de Fair Trade Authority Curaçao; 
 
 

Gelet op: 
 

artikel 2.4, tweede lid, van de Landsverordening inzake concurrentie; 
 
 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 

 
Artikel 1 

 
1. Bij het ontstaan van een vacature voor een lid informeert de FTAC de minister. 
2. De benoemingscommissie draagt er zorg voor dat in de vacature uiterlijk binnen 5 

maanden nadat deze is opengevallen kan worden voorzien.  
3. De benoemingscommissie stelt een sollicitatieoproep op aan de hand van het vastgestelde 

profiel, zoals genoemd in artikel 2.5 van de Landsverordening inzake concurrentie. 
4. De benoemingscommissie plaatst de wervingsadvertentie meerdere keren in ten minste 

twee dagbladen en op internetsites.  
 

 
 
 
 



47 
 

 - 2 - 
 
 Artikel 2  

 
1. De benoemingscommissie bepaalt op grond van de ontvangen sollicitatiebrieven welke 

kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. 
2. De geselecteerde kandidaten ontvangen na afronding van de brievenselectie een 

uitnodiging voor een interview.  
3. Het selectieproces bestaat uit twee interviews en een assessment. 
4. Na de interviews ondergaan een of meerdere kandidaten een assessment. 
5. Indien het traject tot aan de assessment toe, niet heeft geleid tot een geschikte kandidaat, 

wordt de voorgeschreven procedure herhaald.  
6. Na de assessment geeft de benoemingscommissie, met een unanieme beslissing, één 

kandidaat op voor het verplichte integriteitsonderzoek, zoals genoemd is artikel 2.4, 
tweede lid onderdeel c van de Landsverordening inzake concurrentie. 

7. Deze gekozen kandidaat legt aan de benoemingscommissie een schriftelijke verklaring af 
over zijn zakelijke belangen en over zijn overige vermogensbestanddelen en nevenfuncties 
en nevenwerkzaamheden en, indien van toepassing, ook die van zijn echtgenoot of 
partner, zoals genoemd in artikel 2.6, eerste lid, van de Landsverordening inzake 
concurrentie.  

 
 

Artikel 3  
 

1. Na afronding van het integriteitsonderzoek draagt de benoemingscommissie de kandidaat 
voor aan de minister. 

2. Nadat de minister de adviseur heeft gehoord, draagt hij het nieuwe lid voor aan de Raad 
van Ministers ter benoeming bij landsbesluit. 

 
 

Artikel 4 
 

1. Het externe werving- en selectie adviesbureau, zoals genoemd in artikel 2.4, eerste lid 
onderdeel a, van de Landsverordening inzake concurrentie, wordt tevens belast met de 
administratieve coördinatie en afhandeling van de wervingsprocedure.  

2. Het adviesbureau moet ruime ervaring hebben met het werven en headhunten van 
topfuncties in binnen- en buitenland.  

 
 

Artikel 5 
 

Het integriteitsonderzoek, zoals genoemd in artikel 2.4, tweede lid onderdeel c, van de 
Landsverordening inzake concurrentie, behelst: 

1. Een controle van de identiteit en van het curriculum vitae;  
2. Een antecedentenonderzoek; 
3. Een referentie onderzoek; 
4. Een integriteitsonderzoek;  

 
 

Artikel 6 
 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
bekendmaking. 
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Artikel 7 

 
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit procedureregels voordracht leden 
FTAC. 

 
 

Gegeven te Willemstad, 5 juli 2016 
L.A. GEORGE-WOUT 

 
 
De Minister van Economische  
Ontwikkeling, 

E.P. RHUGGENAATH 
       
 

Uitgegeven de 2de september 2016  
De Minister van Algemene Zaken,  

B.D. WHITEMAN 
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Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 5de juli 2016 ter uitvoering van artikel 2.4, tweede lid, van de 
Landsverordening inzake concurrentie (Landsbesluit  procedureregels voordracht 
leden FTAC)   
 
Algemeen 
In de Landsverordening inzake concurrentie (P.B. 2016, no. 16) is geregeld dat het 
toezicht op - en de handhaving van regels die ontoelaatbare concurrentiebelemmeringen 
verbieden neergelegd is bij de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC).  
De FTAC dient haar taken in onafhankelijkheid en transparantie, volledig zelfstandig van 
de politiek, het bedrijfsleven of belangengroepen, uit te voeren. De FTAC bestaat uit ten 
minste drie en ten hoogste vijf leden, waaronder een voorzitter en een plaatsvervangende 
voorzitter. De landsverordening geeft aan wie tot lid van FTAC benoemd kunt worden. 
De landsverordening regelt ook dat bij het ontstaan van een vacature bij de FTAC, de 
werving, selectie en voordracht van een nieuw lid, uitgevoerd wordt door een bij 
ministeriele beschikking ingestelde -, de adviseur corporate governance gehoord 
hebbende, benoemingsbenoemingscommissie. Verder regelt de landsverordening de 
samenstelling van de benoemingsbenoemingscommissie. Deze bestaat uit een 
deskundige van een extern adviesbureau op het gebied van werving en selectie, de 
President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten 
en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en een lid van de FTAC. De president van het 
Gemeenschappelijke Hof van Justitie is een functie; dit brengt ook mee dat bij 
afwezigheid van de president, zijn taken worden vervuld door degene die in dat geval 
de functie van president vervult op grond van art. 49 van de Rijkswet. Voorts staat er in 
de landsverordening dat er bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, de 
adviseur gehoord, procedureregels met betrekking tot de voordracht worden 
vastgesteld. In het onderhavige landsbesluit worden deze procedureregels vastgesteld. 
Deze procedureregels zijn niet van toepassing bij het herbenoemen van leden. 
Bij de opstelling van de procedureregels is getracht, conform het advies van de Raad van 
Advies en de sociale partners, het proces zo neutraal en transparant mogelijk op te zetten, 
waardoor de geschiktheid van kandidaten uitsluitend wordt bepaald door de 
bekwaamheid om de functie te vervullen. Tevens onderstreept de procedure de 
onafhankelijkheid van de leden van de FTAC welke onlosmakelijk aan hun rol is 
verbonden. Met het oog hierop is opgenomen in de procedure dat de sollicitatieoproep 
betreffende een opengevallen vacature meerdere keren in ten minste twee dagbladen en 
op internetsites wordt geplaatst, dat de selectie op grond van de ontvangen 
sollicitatiebrieven geschiedt en dat het integriteitsonderzoek verplicht is. In artikel 1, 
derde lid, van het landsbesluit wordt gerefereerd naar een vastgestelde termijn van vijf 
maanden om de benoemingsprocedure af te ronden. Dit heeft te maken met artikel 2.10 
eerste lid, van de Landsverordening inzake concurrentie. De benoemingscommissie heeft 
ter zake een inspanningsverplichting om de procedure zodanig te doorlopen dat de 
minister voldoende ruimte heeft om de adviseur te horen en te komen tot een feitelijke 
benoeming binnen de wettelijk vastgestelde termijn. Doch de benoemingscommissie is er 
niet verantwoordelijk voor dat een benoemingsbesluit daadwerkelijk door de 
Gouverneur en verantwoordelijke minister wordt getekend.  
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Financiële gevolgen 
Het vaststellen van de procedureregels heeft geen financiële gevolgen voor het Land. 
De kosten voor de werving en selectie van de eerste leden van de FTAC komen ten laste 
van het Ministerie van Economische Ontwikkeling. 
Deze kosten ad. NAf 42.710,50 komen ten laste van de begroting van het Ministerie van 
Economische Ontwikkeling. 
 
Advies SBTNO (advies van 4 januari 2016, no. 4012016.01) 
Aan het advies van SBTNO is gevolg gegeven. 
 
Advies Raad van Advies (advies van 11 mei 2016, no. RA/12-16-LB) 
Aan het advies van de Raad van Advies is gevolg gegeven. 
 

 
 
De Minister van Economische 
Ontwikkeling, 

E.P. RHUGGENAATH 
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