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PUBLICATIEBLAD 
 
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 25ste maart 
2011, ter uitvoering van artikel 4, onderdeel d, van de Landsverordening Raad van 
Advies1 (Landsbesluit profielschets ondervoorzitter en leden Raad van Advies) 
 

___________ 
 

IN NAAM DER KONINGIN! 
______ 

 
DE GOUVERNEUR van Curaçao, 

 
 

In overweging genomen hebbende: 
 
dat het gewenst is de kwaliteit van het functioneren van de Raad van Advies te waarborgen door 
het profiel waaraan de ondervoorzitter en de leden van de Raad van Advies moeten voldoen bij  
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vast te stellen; 
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 
 

Artikel 1 
 
Onverminderd het bepaalde in artikel 65, zesde en zevende lid, van de Staatsregeling van 
Curaçao2 en de artikelen 4, onderdelen a, b en c, 9, 10 en 11 van de Landsverordening Raad van 
Advies, wordt bij het vervullen van de vacatures voor ondervoorzitter en leden van de Raad van 
Advies aan de in de volgende artikelen gestelde eisen voldaan. 
 
 

Artikel 2 
 
De ondervoorzitter van de Raad van Advies voldoet aan het volgende profiel: 
 
A. Deskundigheid 

 
De titel van meester in de rechten of het doctoraat in de rechtsgeleerdheid hebben en het 
beschikken over grote aantoonbare juridische kennis en ervaring. 

 
 

                     
1 Bijlage behorende bij Eilandsverordening vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao  
  (A.B. 2010, no. 87). 
2 A.B. 2010, no. 86. 
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 B. Kennis 

 
- Affiniteit met en inzicht hebben in managementtaken, 
- Kennis van staats- en bestuursrecht, en 
- Inzicht in het functioneren van de overheid. 

 
C. Vaardigheden/ Persoonlijke kwaliteiten 
 

- Academisch denk- en werkniveau, 
- Samenbindend leiderschap: weet verschillende standpunten bij elkaar te brengen en te 

verbinden, fungeert als brug en heeft een goed ontwikkeld conflictoplossend vermogen, 
- Organisatiegericht aansturen: heeft inzicht in de organisatorische aspecten van de Raad 

van Advies en bevordert planmatig, resultaatgericht en kostenbeperkend werken, 
- Communicatief , 
- Besluitvaardig, 
- Onafhankelijk kunnen functioneren en vanaf deze onafhankelijke positie een bijdrage 

kunnen leveren aan de totstandkoming van de oordeelsvorming en besluitvorming over 
de adviezen van de Raad van Advies, 

- Gezaghebbend: boven de partijen kunnen staan, 
- Sterk analytisch vermogen,  
- Oog voor constitutionele verhoudingen, en  
- Oog voor maatschappelijke en politieke verhoudingen. 

 
D. Bijzondere eigenschappen en voorwaarden 

 
- Maatschappelijke betrokkenheid, 
- Onbesproken gedrag, en 
- Bij voorkeur minimaal 5 jaar niet actief werkzaam in de politiek. In ieder geval mag een 

politiek verleden geen vragen (meer) oproepen over de onpartijdige en onafhankelijke 
benadering van adviesaanvragen door de leden van de Raad van Advies. 

 
 

Artikel 3 
 
1. De leden van de Raad van Advies voldoen aan het volgende profiel:  
 

A. Kennis 
 

- Het beschikken over grote kennis van zaken over een bepaald vakgebied of van een 
maatschappelijke sector, en 

- Inzicht in het functioneren van de overheid. 
 
B. Persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden 

  
- Academisch denk- en werkniveau, 
- Feeling hebben met het juridisch proces en oog hebben voor de juridische kwaliteit, 
- Onafhankelijk kunnen functioneren en vanaf deze onafhankelijke positie een bijdrage 

kunnen leveren aan de totstandkoming van de oordeelsvorming en besluitvorming 
over de adviezen van de Raad van Advies, 
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- Gezaghebbend: boven de partijen kunnen staan, 
- Sterk analytisch vermogen, 
- Oog voor constitutionele verhoudingen, en 
- Oog voor maatschappelijke en politieke verhoudingen. 

 
C. Bijzondere eigenschappen en voorwaarden 

 
- Maatschappelijke betrokkenheid, 
- Onbesproken gedrag, 
- Bij voorkeur minimaal 5 jaar niet actief werkzaam zijn in de politiek. In ieder geval 

mag een politiek verleden geen vragen (meer) oproepen over de onpartijdige en 
onafhankelijke benadering van adviesaanvragen door de leden van de Raad van 
Advies, en 

- Een samenbindende houding binnen de Raad van Advies. 
 

2. Bij het doen van een aanbeveling aan de regering voor het vervullen van een vacature 
voor lid van de Raad van Advies, gaat de Raad van Advies na aan welke discipline, 
expertise of kennis van welk werkgebied van de Raad van Advies behoefte is.  

 
 

Artikel 4  
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de datum van uitgifte van het 
Publicatieblad, waarin dit landsbesluit wordt geplaatst. 
 
 

Artikel 5 
 
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit profielschets ondervoorzitter en leden  
Raad van Advies. 
 
 

Gegeven te Willemstad, 25 maart 2011 
         F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG 

 
 
De Minister van Algemene Zaken, 
           G.F. SCHOTTE 
 
 

Uitgegeven de 25ste maart 2011 
De Minister van Algemene Zaken, 

                      G.F. SCHOTTE 
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 NOTA VAN TOELICHTING behorende bij het Landsbesluit profielschets ondervoorzitter en 
leden Raad van Advies 
 
Algemeen 
De nieuwe staatkundige structuur is op 10 oktober 2010 ingegaan en hiermee het ontstaan 
van het nieuwe land Curaçao. Artikel 64 van de Staatsregeling van Curaçao3 geeft de 
opdracht voor het instellen van een Raad van Advies. De Raad van Advies is één van de 
Hoge Colleges van Staat genoemd in de aanhef van hoofdstuk 5 van de Staatsregeling van 
Curaçao, die naast de Staten en de regering een belangrijke rol spelen in het goed laten 
functioneren van het democratische staatsbestel. Een Hoog College van Staat is een bij 
Staatsregeling geregeld instituut belast met een eigen taak, die onafhankelijk van de regering 
en de Staten moet worden uitgevoerd. De Raad van Advies adviseert de regering en de 
Staten gewenst dan wel ongewenst over aangelegenheden van wetgeving en bestuur. Het is 
de hoogste en laatste adviesorgaan die de regering adviseert in het wetgevingstraject.  
 
De artikelen 64 tot en met 67 van de Staatsregeling van Curaçao vormen het juridische 
kader voor de Raad van Advies van het nieuwe land Curaçao. Het wettelijke kader wordt 
verder gevormd door de Landsverordening houdende regeling van de inrichting, 
samenstelling en bevoegdheid van de Raad van Advies4 (Landsverordening Raad van Advies) 
die op zich een uitvoering is van artikel 66, eerste lid, van de Staatsregeling van Curaçao. 
 
In artikel 4, onderdeel d, van de Landsverordening Raad van Advies wordt bepaald dat er bij 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, een profielschets moet worden vastgesteld 
waaraan de te benoemen ondervoorzitter en leden van de Raad van Advies moeten voldoen 
bij het vervullen van de betrokken vacatures.  
 
In de Memorie van Toelichting van de Landsverordening Raad van Advies wordt ten 
aanzien van artikel 4, onderdeel d, gesteld dat deze dient ter waarborging van de kwaliteit 
van het functioneren van de Raad van Advies als Hoog College van Staat. Hierdoor zal 
worden bewerkstelligd dat slechts deskundigen in de Raad van Advies worden benoemd die 
in het maatschappelijke leven van Curaçao hun sporen hebben verdiend. Anderzijds zal 
worden bevorderd dat mensen uit verschillende disciplines in de Raad van Advies zullen 
worden benoemd. Op deze manier kan in de hand worden gewerkt dat de Raad van Advies 
op adequate wijze aan de vele gevarieerde advieswerkzaamheden zal kunnen voldoen. 
 
Financieel 
Aan dit landsbesluit zijn geen financiële gevolgen verbonden voor het land Curaçao.  
 
Raad van Advies 
De Raad van Advies heeft in haar advies d.d. 16 maart 2011, genummerd RvA no. RA/12-11-
LB, ter zake het Landsbesluit profielschets ondervoorzitter en leden Raad van Advies geen 
aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen.  
 
 
 
                     
3 A.B. 2010, no. 86. 
4 Bijlage behorende bij Eilandsverordening vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao  
  (A.B. 2010, no. 87). 
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Artikelen 
De in artikel 1 van dit landsbesluit genoemde bepalingen betreffen andere wettelijk gestelde 
eisen aan de voorzitter- en lidmaatschap van de Raad van Advies dan die in de artikelen 2 en 3 
van dit landsbesluit besloten liggen, waaronder de onverenigbaarheid van functies, nationaliteit, 
leeftijd, woonplaats en bloedverwantschap. 
 
De inhoud van de artikelen 2 en 3 van dit landsbesluit - die onder andere de profielschetsen van 
de ondervoorzitter respectievelijk leden van de Raad van Advies vervatten - heeft zijn basis in 
het rapport van 2 juni 2010 getiteld: “Raad van Advies Curaçao, Opzet en Inrichting”, opgesteld 
door Andersson Elffers Felix Caribbean (AEF Caribbean). AEF Caribbean heeft in opdracht van 
het toenmalige Bestuurscollege van het eilandgebied Curaçao – onder begeleiding van de 
Gemengde Ambtelijke Commissie Raad van Advies van Curaçao5 – voorstellen gedaan voor een 
organisatiestructuur van het nieuw in te stellen Raad van Advies van Curaçao. Laatstgenoemd 
rapport is het resultaat hiervan. 
 
In bovengenoemd rapport is de gewenste organisatie, positie, taak en rol van de Raad van Advies 
uitgebeeld en is gestalte gegeven aan de functies van ondervoorzitter en lid van de Raad van 
Advies. Hieruit zijn de betrokken profielschetsen voortgevloeid.  
 
Tenslotte is het uitgangspunt van artikel 3, tweede lid, van dit landsbesluit dat de samenstelling 
van de Raad van Advies zodanig moet zijn dat de brede adviesfunctie van deze Raad steeds op 
een gedegen wijze kan worden uitgeoefend. De adviezen van de Raad van Advies behoren een 
afgewogen oordeel in te houden die alle relevante juridisch-beleidsmatige, sociaal-
maatschappelijke en financieel-economische aspecten in de oordeelsvorming betrekken. 
 
Ter verkrijging van nader inzicht in de artikelen 2 en 3 van dit landsbesluit wordt naar het 
rapport6 verwezen. De regering van het land Curaçao acht het wenselijk om de voorstellen zoals 
gedaan in laatstgenoemd rapport over te nemen in dit landsbesluit. 
 
 
        De Minister van Algemene Zaken, 

              G.F. SCHOTTE 
 
 
 

                     
5 Zie het Eilandsbesluit van 10 februari 2010. 
6 Zie Bijlage 2: Profielbeschrijving Ondervoorzitter Raad van Advies” en “Bijlage 3: Profielbeschrijving Leden   
Raad van Advies”, behorende bij het rapport van 2 juni 2010 getiteld: “Raad van Advies Curaçao, Opzet en 
Inrichting ”, van AEF Caribbean. 
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