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Waar gaat deze brochure over? 

In deze brochure leest u over de meldingsplicht voor bepaalde concentraties, zoals fusies en overnames en joint 
ventures, die per 1 september 2017 geldt1. U kunt lezen wat concentraties zijn, welke concentraties gemeld moeten 
worden en wat de consequenties zijn als een concentratie niet wordt gemeld of onjuiste informatie wordt verstrekt. 

Zijn er andere concurrentieregels waarvan ik moet weten?

De meldingsverplichting voor concentraties is geregeld in de Landsverordening inzake concurrentie. Behalve de 
meldingsverplichting voor concentraties stelt de Landsverordening inzake concurrentie ook regels ten aanzien van: 
• kartels; en 
• misbruik van machtspositie. 

Over het kartelverbod en het verbod op misbruik maken van een machtspositie zijn afzonderlijke brochures 
beschikbaar. Er is bovendien een algemene brochure over de Landsverordening beschikbaar en een brochure over 
aanbestedingen en het kartelverbod. 

U kunt alle brochures vinden op het kantoor van de Fair Trade Authority Curacao (FTAC) en op de website: www.ftac.cw.

Wat is een concentratie?

Wanneer u te maken hebt met een fusie, overname 
of joint venture, kunt u te maken krijgen met de 
regels over concentraties van ondernemingen uit de 
Landsverordening inzake concurrentie. Een concentratie 
kan zijn iedere verkrijging of wijziging van zeggenschap 
bij ondernemingen2. 

Waarom is er een meldingsplicht voor 
concentraties?

Concentraties kunnen leiden tot ondernemingen met 
een machtspositie en daarmee tot minder concurrentie. 
De meldingsplicht geeft de FTAC de mogelijkheid om 
het ontstaan of versterken van machtsposities van 
ondernemingen te volgen. 

Het hebben van een machtspositie is niet verboden 
onder de Landsverordening inzake concurrentie, maar 
wel het misbruiken daarvan. Bij misbruik van een 
machtspositie of ter voorkoming van misbruik kan de 
FTAC zonodig ingrijpen. Meer informatie hierover is te 
vinden in de brochure over misbruik van machtspositie. 

1.  Deze brochure bevat algemene informatie voor voorlichtingsdoeleinden. 
Aan de informatie in de brochure kan geen rechten worden ontleend. 

2.  Het begrip ‘concentratie’ sluit aan op het concentratiebegrip in de 
Europese Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 
betreffende de controle op concentraties van ondernemingen.



Voor wie geldt de meldingsplicht voor 
concentraties? 

De meldingsplicht voor concentraties geldt voor 
alle binnen- en buitenlandse ondernemingen die 
economische activiteiten verrichten in Curaçao. 
Economische activiteiten kunnen bestaan uit het 
aanbieden van producten en/of diensten op de markt 
door ondernemingen. Ondernemingen zijn niet 
alleen gewone bedrijven, maar ook bijvoorbeeld vrije 
beroepsbeoefenaars, staatsbedrijven en sommige 
stichtingen. 

Niet elke concentratie hoeft te worden gemeld, zie 
hieronder.

Welke concentraties moet ik melden 
bij de FTAC? 

De meldingsplicht is alleen van toepassing op relatief 
grote concentraties in Curaçao. U dient de concentratie 
te melden indien één van de onderstaande situaties van 
toepassing is.

1  De gezamenlijke omzet van de betrokken 
ondernemingen bedroeg minimaal ANG 125 miljoen 
in het voorgaande kalenderjaar. Daarnaast behalen 
ten minste twee van de betrokken ondernemingen een 
jaaromzet van minimaal ANG 15 miljoen in Curaçao; of

2  De betrokken ondernemingen creëren of versterken 
tezamen een marktaandeel van minimaal 30% op een 
of meer relevante markten in Curaçao. 

De relevante omzet voor de meldingsdrempels 
is de netto-omzet als behaald uit de normale 
bedrijfsuitoefening van betrokken ondernemingen. 
Het marktaandeel kan worden berekend op basis van 
de productmarkt en de geografische markt. In de 
toelichting bij het meldingsformulier voor concentraties 
(als te vinden op de website: www.ftac.cw) kan meer 
informatie gevonden worden over de berekening van 
omzet en marktaandelen. Het kan verstandig zijn 
een specialist te raadplegen om de beoordelen of 
een fusie, overname of joint venture voldoet aan de 
meldingsdrempels voor concentraties. 

Wanneer moet ik een concentratie 
melden bij de FTAC?

De concentratie moet voldoende concreet zijn voordat de 
melding kan plaatsvinden. Er moet tussen de betrokken 
ondernemingen ten minste overeenstemming bestaan 
over de hoofdlijnen van de concentratie. Bijvoorbeeld op 
basis van een intentieverklaring.

Wie moet de melding doen bij een 
meldingsplichtige concentratie?

Bij een overname is de koper verantwoordelijk voor 
het doen van een concentratiemelding. Bij een fusie 
of joint ventures zijn beide betrokken ondernemingen 
verantwoordelijk. 
 
Welke informatie moet ik verstrekken 
bij een concentratiemelding? 

Bij een concentratiemelding dient u de informatie te 
verstrekken die in het formulier melding concentraties 
wordt gevraagd. Het formulier is te vinden de website: 
www.ftac.cw of op te halen bij het kantoor van de FTAC. 
De FTAC controleert de juistheid van de aangeleverde 
informatie en kan aanvullende informatie bij u opvragen. 
Bij vragen over het meldingsformulier kunt u contact 
opnemen met de FTAC. 

Wordt mijn melding bekendgemaakt?

De FTAC zal een korte beschrijving van uw concentratie 
bekendmaken op de website: www.ftac.cw en in de 
Curaçaose Courant. Bedrijfsvertrouwelijke gegevens 
worden niet gepubliceerd. 

Betekent de meldingsplicht dat de 
FTAC toestemming moet geven 
voordat een concentratie kan 
plaatsvinden?

Nee, u hebt geen toestemming van de FTAC nodig. 
De Landsverordening inzake concurrentie bevat geen 
inhoudelijke toetsing van de gemelde concentraties. Op 
basis van de gemelde concentraties zal bij de evaluatie 
van de Landsverordening in 2022 de wenselijkheid van 
inhoudelijk concentratietoezicht worden onderzocht.

Hoewel u geen toestemming nodig heeft, is het wel 
verplicht om concentraties die aan de drempels voldoen 
te melden en de informatie die wordt gevraagd in 
het meldingsformulier te verstrekken. De verstrekte 
informatie moet ook juist zijn. Als u dit nalaat, of onjuiste 
of misleidende informatie verstrekt, riskeert u een boete. 



Wat is de rol van de FTAC?

De FTAC controleert of de regels van de 
Landsverordening inzake concurrentie, namelijk het 
kartelverbod, het verbod op misbruik van machtspositie 
en de meldingsverplichting worden nageleefd. 

De FTAC heeft hiervoor onderzoeksbevoegdheden 
die in de Landsverordening inzake concurrentie zijn 
vastgelegd. Zo kunnen relevante zakelijke documenten 
worden opgevraagd van een onderneming en kan 
de FTAC (onaangekondigd) onderzoek doen bij een 
onderneming. Medewerkers van ondernemingen 
kunnen door de FTAC worden gehoord.

Wat zijn de sancties bij  
overtredingen van de meldingsplicht 
voor concentraties? 

Ondernemingen zijn verplicht om concentraties die aan 
de drempels voldoen, te melden bij de FTAC. Daarbij 
dient het meldingsformulier te worden ingevuld. De 
verstrekte informatie moet juist en volledig zijn.

Bij het nalaten van de meldingsplicht of bij het 
verstrekken van onjuiste of misleidende informatie 
kan de FTAC boetes opleggen. De FTAC heeft hiervoor 
onderzoeksbevoegdheden. Deze boetes kunnen oplopen 
tot ANG 1 miljoen of, indien dat hoger is, 1% van de 
jaaromzet van een onderneming.

De besluiten van de FTAC zijn openbaar en worden 
gepubliceerd op de website: www.ftac.cw.

Wat kan ik doen als ik het niet eens 
ben met een beslissing van de FTAC? 

Indien u het niet eens bent met een beslissing van de 
FTAC kunt u bij voldoende belang hiertegen bezwaar of 
beroep instellen. 

Hoe kan ik mogelijke  
overtredingen melden? 

De FTAC onderzoekt klachten van consumenten en 
ondernemingen die last hebben van concurrentie- 
vervalsing door kartels en misbruik van machtspositie. 
Ook mogelijke overtredingen van de meldingsverplichting 
van concentraties kunnen gemeld worden bij de FTAC. 

Signalen, tips en klachten van ondernemingen en 
informatie over mogelijke overtredingen elders uit de 
maatschappij zijn van belang voor de effectiviteit van de 
FTAC. Iedereen kan daarom contact opnemen met de 
FTAC om tips, signalen en klachten door te geven door 
een e-mail te sturen, te bellen of langs te komen bij het 
kantoor van de FTAC.

Deze brochure is een uitgave van de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC). FTAC houdt toezicht op de regels van de Landsverordening 
inzake concurrentie. De FTAC is een zelfstandige en onafhankelijke toezichthouder.

Fair Trade Authority Curaçao
Pietermaai 6
Postbus 136, Punda
email:  info@ftac.cw
website: www.ftac.cw


