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Datum: 19 juli 2017 

Betreft: Landsverordening inzake concurrentie  

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

Op 1 september 2017 worden nieuwe wettelijke regels van kracht die voor uw onderneming van belang zijn. Lees deze 

brief daarom aandachtig door. 

 

Waarom krijgt u deze brief?Waarom krijgt u deze brief?Waarom krijgt u deze brief?Waarom krijgt u deze brief?    

De Landsverordening inzake concurrentie1, bevat nieuwe regels voor ondernemingen en verenigingen van 

ondernemers om de concurrentie tussen ondernemingen op Curaçao te verbeteren. Het is belangrijk dat u deze regels 

kent. De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) gaat als onafhankelijke mededingingsautoriteit toezicht houden op de 

naleving van de regels die in deze landsverordening staan. De regels gelden voor alle binnen- en buitenlandse 

ondernemingen en verenigingen van ondernemingen die economisch actief zijn op Curaçao. Het gaat niet alleen om 

gewone bedrijven, maar ook om vrije beroepsbeoefenaren, overheidsbedrijven en sommige stichtingen. Ook de 

overheid zelf kan soms als ondernemer handelen. Het niet naleven van deze regels is verboden en kan boetes tot 

gevolg hebben. 

 

Wat zijn de gevolgen Wat zijn de gevolgen Wat zijn de gevolgen Wat zijn de gevolgen voor uw onderneming?voor uw onderneming?voor uw onderneming?voor uw onderneming?    

Dit zijn per 1 september de belangrijkste drie gevolgen voor ondernemingen die op Curaçao actief zijn:  

1. Concurrentiebeperkende afspraken tussen ondernemingen (kartels) zijn verboden. Kartels zijn bijvoorbeeld 

afspraken tussen concurrenten over verkoopprijzen of het onderling verdelen van klanten; 

2. Een onderneming (of groep van ondernemingen) met een machtspositie mag van deze machtspositie geen 

misbruik maken. Een machtspositie kan blijken uit een groot marktaandeel. Het hebben van een machtspositie 

is niet verboden. Daarvan misbruik maken wel. Exclusiviteitsafspraken, leveringsweigeringen en koppelverkoop 

kunnen bijvoorbeeld misbruik zijn. Maar er zijn ook andere vormen van misbruik denkbaar. 

3. Bepaalde fusies en overnames dienen tijdig gemeld te worden bij de FTAC. Door fusies en overnames kunnen 

machtsposities ontstaan. 

 

Voor elk van deze regels is een brochure beschikbaar die een nadere uitleg bevat. U kunt deze brochures vinden op de 

website van de FTAC (www.ftac.cw).  

 

Ontheffing op het kartelverbodOntheffing op het kartelverbodOntheffing op het kartelverbodOntheffing op het kartelverbod    

Niet alle concurrentiebeperkende afspraken zijn verboden. Voor bepaalde afspraken bestaat de mogelijkheid om een 

ontheffing aan te vragen bij de FTAC. Ondernemingen die dat vóór 1 oktober 2017 doen, profiteren van een 

overgangsregeling. Het kartelverbod is dan niet van toepassing totdat op de aanvraag is beslist.  

 

Deze overgangsregeling geldt echter niet voor de meest ernstige ('hardcore') overtredingen, die altijd verboden zijn. 

Hardcore overtredingen zijn afspraken, afstemmingen tussen concurrenten of besluiten van 

ondernemersverenigingen, die bestaan uit: 
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- het bepalen van verkoopprijzen of andere verkoopvoorwaarden; 

- het bepalen van inschrijfprijzen of andere biedingsvoorwaarden bij aanbestedingen;  

- het beperken of controleren van productie of afzet, waaronder gezamenlijke leveringsweigering; of 

- het onderling verdelen van markten of klanten. 

 

Formele ontheffingsaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 september 2017. Voorafgaande aan deze datum kunt u 

al contact opnemen met de FTAC voor informeel overleg over de inhoud van het ontheffingsformulier. Hierbij kunnen 

ook concept antwoorden op de vragen van het formulier worden ingediend als basis voor een overleg. Hiermee kan 

worden voorkomen dat u een aanvraag indient terwijl dat niet nodig is, of dat een ontheffing wordt aangevraagd voor 

een afspraak waarvoor ontheffing zeer onwaarschijnlijk is.  

 

Meer informatie over ontheffingen leest u in de brochure over het kartelverbod en in de toelichting bij het 

ontheffingsformulier op www.ftac.cw. Wilt u een ontheffing aanvragen? Download dan het ontheffingsformulier op de 

website van de FTAC.  

 

Waarom is de Landsverordening inzake concurrentie belangrijk voor u? Waarom is de Landsverordening inzake concurrentie belangrijk voor u? Waarom is de Landsverordening inzake concurrentie belangrijk voor u? Waarom is de Landsverordening inzake concurrentie belangrijk voor u?     

De nieuwe regels in de landsverordening zijn er op gericht dat ondernemingen de onderlinge concurrentie niet 

beperken. Dat is in het belang van consumenten, maar ook voor ondernemers zelf. Voor ondernemingen ontstaat er 

een gelijk speelveld. Dat maakt de concurrentie eerlijker. Consumenten profiteren van meer concurrentie doordat dit 

de prijzen drukt, de kwaliteit verhoogt en innovatie stimuleert.  

    

Wat is de Fair Trade Authority CuraWat is de Fair Trade Authority CuraWat is de Fair Trade Authority CuraWat is de Fair Trade Authority Curaccccao?ao?ao?ao?    

Het toezicht op naleving van de Landsverordening wordt door de FTAC uitgevoerd. De FTAC is de Curacaose 

mededingingsautoriteit die onafhankelijk van politieke of andere belangen haar taken verricht. Dat is wettelijk zo 

geregeld. 

 

Als de FTAC onderzoek doet naar mogelijke overtredingen van de landsverordening, dan kunnen onder andere 

zakelijke documenten worden opgevraagd van een onderneming of ondernemersvereniging. Ook kan (onaangekondigd) 

onderzoek bij een onderneming zelf plaatsvinden. Betrokken personen kunnen door de FTAC worden gehoord. 

Ondernemingen en personen zijn verplicht om aan FTAC-onderzoeken mee te werken.  

 

Constateert de FTAC na onderzoek een overtreding van de landsverordening? Dan kan zij in bepaalde gevallen een 

boete, een last onder dwangsom of een bindende aanwijzing opleggen. Boetes kunnen oplopen tot maximaal 10 

procent van de totale jaaromzet van een onderneming. De FTAC kan bovendien een boete opleggen aan personen die 

feitelijk leiding hebben gegeven aan een verboden gedraging. 

 

De besluiten van de FTAC zijn openbaar en worden gepubliceerd op haar website. Als belanghebbenden het niet eens 

zijn met een besluit van de FTAC, dan kan daartegen bezwaar, beroep en hoger beroep worden ingesteld. 

 

Vragen of onduidelijkheden?Vragen of onduidelijkheden?Vragen of onduidelijkheden?Vragen of onduidelijkheden?    

Het is belangrijk dat ondernemingen die in Curaçao actief zijn bekend worden met de nieuwe regels. Ik hoop dat u met 

deze brief meer inzicht heeft gekregen in de Landsverordening inzake concurrentie en het toezicht van de FTAC 

daarop. Is er nog iets onduidelijk? Raadpleeg de website van de FTAC op www.ftac.cw of neem contact op met een van 

de medewerkers van de FTAC via info@ftac.cw. U kunt ook, op afspraak, langskomen bij het kantoor van de FTAC.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

drs. A.G. Romero 

Voorzitter van de Fair Trade Authority Curaçao 


