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PUBLICATIEBLAD
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 5de juli 2016 ter uitvoering
van artikel 2.5, eerste lid, onderdeel e, van de Landsverordening inzake concurrentie
(Landsbesluit profiel leden FTAC)
____________
In naam van de Koning!
______
De Gouverneur van Curaçao

In overweging genomen hebbende:
dat het noodzakelijk is het profiel waaraan de leden van de Fair Trade Authority
Curaçao, bedoeld in artikel 2.1. van de Landsverordening inzake concurrentie, moeten
voldoen vast te stellen;
Gelet op:
artikel 2.5, eerste lid, onderdeel e, van de Landsverordening inzake concurrentie;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel 1
De voorzitter of lid van de FTAC voldoet aan het volgende profiel:
A. Eisen:

1. beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
2. heeft meer dan tien jaar bestuurlijke ervaring in de publieke dan wel
privaatrechtelijke sector;
3. heeft minstens 5 jaar leidinggevende ervaring in een eindfunctie;
4. is deskundig op het gebied van bestuursrecht, mededingingsrecht of
consumentenrecht;
5. heeft een studie op academisch niveau afgerond;
6. heeft geen financiële of andere belangen bij instellingen of bedrijven met
activiteiten of belangen in Curaçao, waardoor twijfel zou kunnen ontstaan aan
diens onpartijdigheid.
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B. Vaardigheden:

1. kan zich goed bewegen in en heeft een goed gevoel voor en diepgaand inzicht in,
zowel de politiek/bestuurlijke omgeving van de FTAC als de omgeving van de
ondernemingen waarop deze toezicht houdt;
2. is zich bewust van de publieke verantwoordelijkheid die deze functie met zich
meebrengt en is in staat om hier zorgvuldig mee om te gaan;
3. staat onafhankelijk ten opzichte van politiek, bedrijfsleven en belangengroepen;
4. is in staat onder druk evenwichtig, zorgvuldig en onafhankelijk te oordelen en
collegiaal te beslissen;
5. durft op basis van de wettelijke taken van de FTAC handhavend op te treden en is
bereid daarbij verantwoord risico te nemen;
6. doorziet de verder verwijderde en meer abstracte effecten van het uitgevoerde toezicht
door de FTAC op de maatschappij en andersom;
7. heeft toekomstvisie en kan heldere strategische doelen en lijnen uitzetten;
8. is in staat een goed werkklimaat te creëren binnen het bureau, waardoor professionals
graag bij de FTAC willen komen en blijven werken. Onderkent daartoe onder meer de
ontwikkelbehoeften van het personeel en stimuleert hun verdere ontwikkeling;
9. is in staat om complexe juridische en economische analyses te doorgronden;
10. is in staat binnen en buiten de organisatie de beslissingen van de FTAC overtuigend uit
te leggen en te verdedigen.

C. Persoonlijkheid:

1. beschikt over een grote mate van interpersoonlijke sensitiviteit;
2. onafhankelijke denker maar, heeft tegelijkertijd in het verleden aangetoond plezier te
scheppen in het in collegiale samenwerking dragen van verantwoordelijkheid en
nemen van beslissingen;
3. team player voor de leden en het bureau;
4. kritisch, maar ook creatief en innovatief bij het oplossen van problemen;
5. integer en heeft een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel;
6. is in staat vak deskundig advies van binnen de organisatie te betrekken bij de
besluitvorming;
7. beslisser pur sang;
8. de voorzitter moet een inspirerende leider zijn en moet zowel in nationale als
internationale omgeving naar buiten toe optreden als gezaghebbend boegbeeld van de
FTAC.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
bekendmaking.
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Artikel 3
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit profiel 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 2.5, eerste lid, onderdeel
e, van de Landsverordening inzake concurrentie (Landsbesluit profiel 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 uit te voeren. De FTAC
bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, waaronder een voorzitter en een
plaatsvervangende voorzitter. De leden van de FTAC worden benoemd bij landsbesluit.
Artikel 2.5, eerste lid, van de Landsverordening inzake concurrentie geeft aan wie als lid
van FTAC benoemd kan worden:
Een lid moet de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen, meer dan 10 jaar
ervaring hebben in de publieke – dan wel in de private sector, deskundig zijn op het
gebied van bestuursrecht, mededingingsrecht of consumentenrecht, een afgeronde
academische opleiding hebben, geen financiële of andere belangen hebben bij instellingen
of bedrijven met activiteiten of belangen in Curaçao waardoor twijfel zou kunnen
ontstaan aan diens onpartijdigheid en voldoen aan het, de adviseur gehoord, bij
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vastgestelde profiel.
In het onderhavige landsbesluit wordt dit profiel vastgesteld.
Bij het opstellen van de functie-eisen in de profielschets is aansluiting gezocht bij die
welke andere landen met een vergelijkbare mededingingswetgeving hanteren. De
regering acht het van groot belang dat de FTAC onafhankelijkheid, deskundigheid,
transparantie en neutraliteit uitstraalt. Daarvoor moeten er waarborgen worden
opgenomen die bewerkstelligen dat de leden onafhankelijk, nauwkeurig en integer
handelen, en rekening houdend met de specifieke kenmerken van de Curaçaose (eiland)
economie. Om deze redenen is onder andere bepaald dat de leden diepgaand inzicht
moeten hebben in de politiek/bestuurlijke omgeving waarin de FTAC en ondernemers
zich bewegen. Voorts geldt dat de leden volledig onafhankelijk van de politiek, het
bedrijfsleven of belangengroepen moeten opereren. Ook moeten zij in staat zijn complexe
juridische en economische analyses te doorgronden en evenwichtig en zorgvuldig tot
oordelen te komen. Voor de voorzitter geldt additioneel dat hij/zij een inspirerende leider
moet zijn en zowel in nationale als internationale omgeving naar buiten toe kan optreden
als gezaghebbend boegbeeld van de FTAC.
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Financiële gevolgen
Het vaststellen van de profielschets heeft geen financiële gevolgen voor het Land.
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/12A-16-LB)
Aan het advies van de Raad van Advies is gevolg gegeven.
De Minister van Economische
Ontwikkeling,
E.P. RHUGGENAATH

