Jaarverslag
FTAC 2018

VOORWOORD FTAC-BESTUUR
Het jaar 2018 is het eerste jaar dat de Fair Trade
Authority Curaçao (FTAC) volledig functioneert. In
2017 lag de nadruk op het opzetten en inrichten van
de organisatie als zelfstandig bestuursorgaan dat
uitvoering moest gaan geven aan de Landsverordening
inzake concurrentie. Mededingingstoezicht, het erop
toezien dat bedrijven geen kartelafspraken met
elkaar maken, hun macht op de markt misbruiken
of fuseren zonder daar melding van te maken, is
de kerntaak van FTAC. Daarnaast kan de FTAC ook
gevraagd en ongevraagd adviseren over onderwerpen
die betrekking hebben op het bevorderen van eerlijke
concurrentie op de Curaçaose markt.

consumentenautoriteit waarmee de slagkracht om
de belangen van de consumenten te beschermen
aanzienlijk vergroot zou worden.

FTAC kan krachtig optreden tegen bedrijven en
organisaties die kartelafspraken maken of hun macht
op de lokale markt misbruiken door het opleggen van
boetes en het afkondigen van lasten onder dwangsom.
Deze boetes kunnen oplopen tot maximaal 10% van
de (wereld)omzet van de overtreders. Evenwel,
in 2018 was het beleid van FTAC niet op gericht op
boetes uit te delen maar om (mogelijke) overtreders
te stimuleren om hun marktgedrag aan te passen om
zo concurrentieproblemen te voorkomen. In de loop
van de tijd, naar mate bedrijven beter bekend worden
met de geldende regels inzake concurrentie, zullen
“de teugels meer aangetrokken worden”. FTAC kan
gezien worden als de waakhond van de concurrentie
die vriendelijk overal op alle markten op het eiland
rondsnuffelt, gromt waar hij overtredingen ruikt en
bijt waar hij overtredingen constateert. Op deze wijze
willen wij in de praktijk optreden met het primaire
doel verandering in het marktgedrag van partijen te
bewerkstelligen.

In 2018 hebben we afscheid genomen van de door de
ACM gedetacheerde directeur en ook van onze nieuwe
directeur die om gezondheidsredenen ontslag heeft
genomen. Er wordt geïnvesteerd in verdere opleiding
en training van de medewerkers op het gebied van
concurrentievraagstukken. Gezien de dynamiek in het
mededingingstoezicht is dit een integraal onderdeel
van onze bedrijfsvoering. We kijken tevreden terug op
de prestaties van onze medewerkers die - ondanks de
managementproblematiek - goed hebben gepresteerd
en mee hebben geholpen om FTAC een image te geven
van een professionele toezichthouder.

We kijken terug op een productief jaar waarbij vele
onderzoeken zijn gestart of afgehandeld. Dat starten
gebeurt soms omdat iemand een klacht indient en
soms omdat FTAC zelf marktgedrag constateert
dat in strijd is met de wet. Omdat niet alles tegelijk
aangepakt kan worden, heeft FTAC in haar jaarplan
de financiële dienstverlening en de bouwsector
geselecteerd als sectoren waar extra de nadruk
op gelegd wordt. Onderzoeken zijn uitgevoerd
of zijn gaande op de terreinen van onder meer
bouw (architecten en ingenieurs, asfaltcentrales),
financiële producten en zorg (huisartsen en medisch
specialisten).

Willemstad, 26 maart 2019

Om de slagkracht van FTAC te vergroten hebben
we samenwerkingen gezocht met de Autoriteit
Consument en Markt (ACM) in Nederland, de
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS),
Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) en
met de Fundashon pa Konsumidó (FpK). Met deze
samenwerkingen wil de FTAC bevorderen dat wij
samen sterk staan met andere toezichthouders
om de consumenten eerlijke prijzen te geven en
waar voor hun geld. Voor de nabije toekomst is het
streven van FTAC tevens te gaan functioneren als
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Volgens het formatieplan bestaat de FTAC-organisatie
uit een Bestuur van drie personen en een Bureau van
acht medewerkers (7,5 fte). De organisatie kostte in
2018 ongeveer NAf. 2 miljoen. Als bestuur zijn we ons
er zeer van bewust dat we waar voor ons geld moeten
leveren. In 2017 is de kost voor de baat gegaan; voor
2018 en de komende jaren gaan we onderzoeken wat
het markttoezicht Curaçao oplevert. We zijn positief
gestemd over de uitkomst.

Als bestuur staan we voor goede communicatie
met bedrijven en stakeholders, transparantie en
accountability. We zijn dan ook blij u hierbij ons
jaarverslag te kunnen aanbieden met daarin een
uiteenzetting van onze activiteiten alsmede met een
controleverklaring van de onafhankelijke accountant
over 2018.

drs. Alberto G. Romero
Voorzitter van de FTAC

drs. Roland O.B. van den Bergh
Plv. voorzitter van de FTAC

dr. mr. Gerard J.C.M. Bakker
Lid van de FTAC
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1.

INLEIDING

Het jaar 2018 was het eerste volledige jaar dat de
verbodsbepalingen van de Landsverordening inzake
concurrentie, het kartelverbod en het verbod op
misbruik machtspositie, in werking waren in Curaçao.
Daarmee zijn stappen gezet om de Curaçaose
economie concurrerender en sterker te maken, en het
land aantrekkelijker te maken voor investeerders. De
FTAC doet dit met name door concurrentieverstorende
praktijken zoals kartels en misbruik van
machtsposities aan te pakken.
Door concurrentiebeperkende afspraken tussen
bedrijven tegen te gaan, wordt kwaliteit, service en
innovatie gestimuleerd en is er meer prijsconcurrentie.
In het eerste deel van hoofdstuk 2 vat de FTAC samen
wat er is bereikt op het gebied van het toezicht op het
kartelverbod.
Het tweede verbod dat de FTAC handhaaft, is het
verbod op misbruik machtspositie. Door het aanpakken
van misbruik van een machtspositie gaat de FTAC het
uitbuiten van afnemers door ondernemingen met een
zeer sterke marktpositie tegen, en voorkomt de FTAC
dat mogelijke concurrenten, bijvoorbeeld kleinere
bedrijven of start-ups, uitgesloten worden van de
Curaçaose markt. Het verbod op misbruik machtspositie heeft tot doel om een level playing field tot stand
te brengen waarbij ook jonge innovatieve bedrijven zich
kunnen ontwikkelen. In het tweede deel van hoofdstuk
2 blikt de FTAC terug welke zaken er hebben gespeeld
in 2018 op het gebied van misbruik machtspositie.
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De FTAC registreert ook grote fusies en overnames in
Curaçao en geeft advies aan de overheid over regelgeving die effecten kan hebben op de concurrentie. In
hoofdstuk 3 beschrijft de FTAC wat heeft plaatsgevonden op het gebied van meldingen van fusies en overnames. In hoofdstuk 4 gaat de FTAC in op haar adviseringstaak aan de overheid.
De FTAC doet haar werk niet alleen en streeft ernaar
zoveel als mogelijk samen te werken met andere
toezichthouders in Curaçao en daarbuiten. In hoofdstuk
5 beschrijft de FTAC wat is bereikt op het gebied van
samenwerking en voorlichting.
In hoofdstuk 6 ten slotte komen de kernfeiten van 2018
aan bod en in hoofdstuk 7 kunt u het financiële jaarverslag lezen.
In de huidige moeilijke economische omstandigheden
is concurrentieregelgeving des te belangrijker om een
aantrekkelijk investeringsklimaat te creëren. Ook in
2019 zal de FTAC daarom streven naar eerlijke concurrentie, gelijke kansen voor bedrijven en daardoor
een aantrekkelijke markt voor nieuwe bedrijven en
investeerders.
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2.	HANDHAVING VAN HET
KARTELVERBOD EN HET
VERBOD OP MISBRUIK
MACHTSPOSITIE DOOR DE
FTAC IN 2018
2.1.

Prioriteiten in 2018

De FTAC heeft in februari 2018 een jaaragenda gepubliceerd met haar prioriteiten voor het jaar.1 De FTAC
heeft dit gedaan om zo transparant mogelijk te zijn
over haar activiteiten en werkwijze. In voorbereiding
op de jaaragenda zijn diverse stakeholders geconsulteerd, zoals de consumentenorganisatie, de werkgeversorganisaties, de vakcentrales en de Minister
van Economische Ontwikkeling. Dit alles om ervoor
te zorgen dat de FTAC sectoren prioriteert die vanuit
maatschappelijk perspectief aandacht behoeven en
waarbij het nut voor de maatschappij voorop staat.
De bouw en de financiële sector zijn op deze basis voor
2018 als prioriteiten gekozen. Deze sectoren zijn in
beginsel gevoelig voor concurrentieverstoringen en het
economisch belang - inclusief het consumentenbelang
- is groot. Iedere consument heeft direct te maken de
financiële sector, bijvoorbeeld bij het dagelijkse betalingsverkeer en het afsluiten van een lening of een verzekering. Met de bouwsector hebben consumenten ook
veel te maken, direct en ook indirect. Iedere consument
heeft ten minste indirect te maken met de bouwsector
doordat de overheid een belangrijke opdrachtgever is
voor (openbare) aanbestedingsprocedures in de bouw.
De belastingbetaler is uiteindelijk degene die de kosten
van overheidsopdrachten betaalt.
De FTAC heeft daarnaast een sectoroverstijgend thema
gekozen voor 2018 in zelfregulering door branche- of
ondernemersverenigingen.

2.2.

Toezichtsstijl

De FTAC heeft op basis van de Landsverordening inzake concurrentie uitgebreide onderzoeks- en sanctiebevoegdheden. Zoals de FTAC heeft aangegeven in de
jaaragenda voor 2018 geeft zij echter de voorkeur aan
vrijwillige aanpassing door bedrijven en brancheverenigingen aan de concurrentieregels. Dit begint met
voorlichting. Zoals in hoofdstuk 5 van dit jaarverslag
nader toegelicht, heeft de FTAC hier in 2018 uitgebreid
op ingezet. Een tweede stap is specifieke guidance aan
bedrijven en brancheverenigingen. De FTAC heeft in
haar jaaragenda aangeboden om in 2018 met brancheverenigingen en bedrijven samen te werken en guidance te geven om afspraken en gedrag aan te passen aan
de nieuwe regels. Bedrijven en brancheverenigingen
dienden hiervoor wel openheid van zaken te geven, mee
te werken en gedragingen aan te passen aan de concurrentieregels waar nodig. Een derde stap voor

1
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bedrijven en branches die niet uit eigen beweging naar
de FTAC komen of niet volledig meewerken is handhavend optreden.
Zoals hieronder beschreven, hebben veel
brancheverenigingen en bedrijven ervoor gekozen
om met de FTAC samen te werken en vrijwillig
afspraken aan te passen. De FTAC heeft hiermee
gedragsverandering gerealiseerd zonder gebruik
te hoeven maken van haar bevoegdheid om bij
overtredingen maatregelen op te leggen.

2.3.

Kartelzaken in 2018

Sinds 1 september 2017 geldt het kartelverbod voor
alle binnenlandse en buitenlandse ondernemingen die
actief zijn op de Curaçaose markt. Het kartelverbod
verbiedt overeenkomsten en onderlinge afgestemde
feitelijke gedragingen van ondernemingen en besluiten
van ondernemersverenigingen die de concurrentie
vervalsen.
In 2018 heeft de FTAC bij brancheverenigingen zelfregulering en onderlinge afspraken onderzocht. Bij vijf
verenigingen heeft de FTAC concurrentiebeperkingen
gevonden die aangepast zijn of naar aanleiding van
interventie van de FTAC aangepast zullen worden.
• De architecten- en ingenieursvereniging SAIA heeft
de FTAC in oktober 2017 benaderd met de vraag of
haar brancheregels in overeenstemming waren met
de Landsverordening inzake concurrentie. De FTAC
concludeerde dat dit niet het geval was vanwege
afspraken over tarieven en andere commerciële voorwaarden. De FTAC heeft de SAIA guidance
gegeven om de brancheregels aan te passen aan de
concurrentieregels;
• De vereniging voor verzekeringsmaatschappijen
CBIA heeft bij de FTAC in juli 2018 geklaagd over
collectieve vaststelling van tarieven door de huisartsenvereniging CHV en de vereniging voor medisch
specialisten VMSC. Ook in deze zaken waren de huisartsen en specialisten na interventie door de FTAC
bereid om de overtreding terug te draaien;
• Een branchevereniging in de financiële sector heeft
de FTAC in 2018 geïnformeerd over het voornemen
om collectief het aanbieden van een product te
beëindigen. De FTAC heeft daarop de branchevereniging geïnformeerd dat het gemeenschappelijk
afschaffen van een product kwalificeert als een
gemeenschappelijke leveringsweigering in strijd
met de Landsverordening inzake concurrentie. De
vereniging was daarop bereid om haar besluit terug
te draaien;
• In de bouwsector heeft de FTAC aan een branchevereniging guidance gegeven voor aanpassing van
algemene voorwaarden. Dit traject loopt nog. Voor
de bouwsector is het gevaar op afstemming tussen
inschrijvers bij aanbestedingen (‘bid rigging’) van

Zie https://ftac.cw/wp-content/uploads/2018/02/20180206-Jaaragenda-FTAC-2018.pdf
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belang. Om dergelijke kartels bij aanbestedingen te
detecteren heeft de FTAC met de afdeling Wetgeving
en Juridische Zaken van het ministerie van Algemene
Zaken en de afdeling AO/IC van het ministerie van
Financiën voorlichting gegeven aan ambtenaren die
betrokken zijn bij aanbestedingen (zie verder hoofdstuk 5).2
In bovengenoemde zaken was de FTAC bereid om de
zaak af te doen zonder maatregel. Reden daarvoor is
allereerst dat de concurrentieregels in 2018 relatief
nieuw waren, ondernemingen moeten nog wennen
aan de nieuwe realiteit en zitten in een transitiefase.
Een voorwaarde was wel dat bedrijven volledig met de
FTAC meewerkten om de overtreding tot een einde te
brengen en gedrag aan te passen aan de regels.

2.4.	Misbruik van
machtspositiezaken in 2018
Een onderneming met een machtspositie heeft een
dermate sterke positie op de markt dat de concurrentie
is verzwakt. De positie van een onderneming met een
machtspositie is zo sterk dat zij haar wil kan opleggen
aan concurrenten, leveranciers en afnemers. Dit kan
leiden tot hogere prijzen dan nodig, tot verminderde
kwaliteit van producten en diensten en minder innovatie. Bovendien beperkt misbruik soms de toetreding
van nieuwe ondernemingen. Consumenten, ondernemingen en de maatschappij als geheel kunnen daardoor worden benadeeld.
Om te voorkomen dat een onderneming met
deze macht haar positie misbruikt, is in de
Landsverordening inzake concurrentie het verbod op
misbruik van een machtspositie opgenomen.
Het hebben of creëren van een machtspositie is niet
verboden. Concurrerende ondernemingen willen
immers hun marktaandeel vergroten. Vanwege de zeer
sterke positie van een onderneming met een machtspositie gelden echter wel de strengere misbruikregels,
die voor ondernemingen zonder een machtspositie
niet gelden. Een onderneming kan haar machtspositie
misbruiken als zij bijvoorbeeld:
• afnemers verbiedt om met andere leveranciers
zaken te doen (exclusiviteit);
• afnemers dwingt om een gewenst product in
combinatie met een ander product af te nemen
(koppelverkoop);
• excessieve prijzen of onredelijke
leveringsvoorwaarden hanteert;
• afnemers uitsluit van levering terwijl er geen
alternatieven zijn;
• verschillende prijzen rekent voor gelijke prestaties
met als doel de concurrentie te beperken; of
• tijdelijk extreem lage prijzen hanteert om een
concurrent uit de markt te drukken (predatory
pricing of ‘roofprijzen’).
2
3

Anders dan bij hardcore kartels, die altijd slecht zijn
voor de concurrentie, kunnen gedragingen als exclusiviteit en koppelverkoop zowel positieve als negatieve
gevolgen hebben voor de concurrentie. Het is dus van
belang voor de FTAC om zaken van geval tot geval te
beoordelen en, zoals de Landsverordening inzake concurrentie dat voorschrijft, ook te kijken naar mogelijke
rechtvaardigingen van het marktgedrag in kwestie.
Wat betreft prijsstelling zijn ondernemingen in beginsel vrij om te bepalen voor welke prijs zij producten en
diensten verkopen, zolang zij dit individueel bepalen en
er geen afstemming plaatsvindt met concurrenten. De
FTAC zal daar niet lichtvaardig op ingrijpen.
Echter, als een onderneming met een machtpositie
zeer lage prijzen hanteert met het doel om (potentiële)
concurrenten uit de markt te drukken of toetreding onmogelijk te maken, danwel zeer hoge prijzen hanteert
die excessief zijn ten opzichte van kosten en prijzen van
vergelijkbare producten, dan kan de FTAC ingrijpen.
De FTAC heeft verschillende informele signalen en
formele klachten ontvangen van ondernemingen over
mogelijk misbruik van een machtspositie.3 Deze signalen en klachten zullen hieronder beschreven worden
per type marktgedrag: koppelverkoop (2.4.1), predatory
pricing (2.4.2), exclusiviteitsafspraken (2.4.3) en excessieve prijzen (2.4.4).

2.4.1. Koppelverkoop
De FTAC heeft een signaal ontvangen over mogelijke
koppelverkoop door een onderneming in de financiële
sector. Koppelverkoop kan in strijd zijn met het verbod
op misbruik machtspositie indien (i) een onderneming
een machtpositie heeft; (ii) twee losstaande producten dwingt gezamenlijk af te nemen; en (iii) hier geen
rechtvaardiging voor heeft.
In de betreffende zaak leek er op basis van een verkennend onderzoek van de FTAC geen sprake te zijn van
een machtspositie. Verder leken de producten niet los
van elkaar te worden verkocht en had de onderneming
een plausibele verklaring voor de koppeling van de
producten. De FTAC koos er om deze reden voor geen
formeel opsporingsonderzoek te starten. In deze zaak
is samengewerkt met de Centrale Bank van Curacao en
Sint-Maarten (CBCS) in het kader van het samenwerkingsprotocol tussen de FTAC en de CBCS.

Z ie https://ftac.cw/workshops-aanbestedingen-voor-ambtenaren/
Het verschil tussen een informeel signaal en een formele klacht staat uitgelegd in het klachtenformulier van de FTAC.
Zie https://ftac.cw/wp-content/uploads/2018/01/20180104-Formulier-indiening-van-klacht.pdf
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2.4.2. Predatory pricing
De FTAC heeft in 2018 twee signalen en een formele
klacht ontvangen uit de bouwsector en de luchtvaartsector over predatory pricing door een concurrent.
De FTAC doet haar werk met name voor consumenten
en zakelijke afnemers van producten of diensten. Lage
prijzen zijn in beginsel goed voor afnemers. De FTAC
zal daarom niet snel ingrijpen bij lage prijzen. Echter,
als een onderneming met een machtspositie extreem
lage prijzen hanteert met het doel om een concurrent
uit de markt te drukken, om daarna haar prijzen te
verhogen tot een monopolistisch niveau, dan is dit niet
goed voor de concurrentie en afnemers.
Om vast te stellen dat er sprake is van roofprijzen is
het meestal niet voldoende dat de verkoop van een
product of dienst verlieslatend is. Het kan voor een
onderneming namelijk soms voordeliger zijn om tegen
verlies te verkopen om de vaste kosten (gedeeltelijk) te
dekken, dan om helemaal niet te verkopen. Er zijn verschillende methodes om vast te stellen of er wél sprake
is van misbruikelijke roofprijzen.4 Een aanwijzing kan
bijvoorbeeld zijn als verkoopprijzen lager zijn dan de
variabele kosten van het product in kwestie.
In het geval van het signaal uit de bouwsector bleek na
een verkennend onderzoek van de FTAC dat er geen
aanwijzingen waren dat de beklaagde onderneming
prijzen hanteerde die lager waren dan haar kostprijs.
Om deze reden heeft de FTAC besloten om geen formeel opsporingsonderzoek te starten.
Eind november 2018 heeft de FTAC een formele klacht
ontvangen met betrekking tot vermeende roofprijzen in
de bouwsector. Het onderzoek naar deze klacht bevindt
zich - bij publicatie van dit jaarverslag - in een verkennende fase.
In het geval van het signaal uit de luchtvaartsector was
een andere overheidsinstantie beter geplaatst om de
zaak op te pakken. De FTAC heeft met deze overheidsinstantie over dit signaal gesproken.

2.4.3. Exclusiviteitsafspraken
De FTAC heeft verschillende signalen ontvangen over
mogelijk exclusiviteitsafspraken door ondernemingen
met een machtspositie, onder meer uit de horeca- en
entertainmentsector en de bouwsector.

Exclusiviteitsafspraken zijn met name een concurrentierisico als een afnemer niet zonder levering door de
onderneming met een machtspositie kan en daardoor
gedwongen is om de exclusiviteit te accepteren. Een
ander risico voor de concurrentie bestaat als een afnemer voor product A afhankelijk is van een onderneming
met een machtpositie, en gedwongen wordt ook product B af te nemen terwijl de afnemer product B liever
bij een andere leverancier had gekocht. Deze vorm van
misbruik hangt sterk samen met koppelverkoop.
Een van de ontvangen signalen betrof een bewering dat
een onderneming met een machtspositie bereid zou
zijn om zeer lage prijzen te bieden in ruil voor exclusieve levering van andere producten. Na een verkennend
onderzoek door de FTAC bleek niet dat er sprake was
van een dergelijke exclusiviteit. Om deze reden heeft de
FTAC besloten om geen formeel opsporingsonderzoek
te starten.
Andere signalen over mogelijke exclusiviteitsafspraken
door ondernemingen met een mogelijke machtspositie
zitten nog in een verkennende fase. De FTAC zal deze
signalen mogelijk oppakken in 2019.

2.4.4. Excessieve prijzen
De FTAC heeft in 2018 een signaal ontvangen over
gestelde excessieve prijzen van ondernemingen actief
in de financiële sector.
Ondernemingen zijn in beginsel vrij om de prijs voor
hun product of dienst te bepalen. Als zij een machtspositie hebben en er geen reëel verband meer is tussen
kosten en verkoopprijs kan een excessieve prijs echter
misbruik van een machtspositie zijn. Er zijn verschillende methoden om vast te stellen of een prijs misbruikelijk hoog is. Zo kan gekeken worden naar de verhouding tussen de verkoopprijs en de kostprijs en kan de
verkoopprijs vergeleken worden met andere markten,
bijvoorbeeld in een ander land (benchmarking).
In het verkennende onderzoek op basis van het
binnengekomen signaal kwamen onvoldoende aanwijzingen naar voren dat in deze zaak sprake was van
een excessieve prijs door een onderneming met een
machtspositie in strijd met de Landsverordening. Om
deze reden heeft de FTAC besloten om geen formeel
opsporingsonderzoek te starten.

Exclusiviteitsafspraken door ondernemingen met een
machtspositie kunnen beperkend werken voor de concurrentie omdat andere ondernemingen daardoor geen
kans meer maken om te leveren, zelfs als de andere
ondernemingen een beter product hebben.

4
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Zie bijvoorbeeld voor de methoden die de Europese Commissie hanteert de Richtsnoeren betreffende de handhavingsprioriteiten van de Commissie bij de
toepassing van artikel 82 van het EG-Verdrag op onrechtmatig uitsluitingsgedrag door ondernemingen met een machtspositie, te vinden op:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC0224(01)&from=NL
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3.	CONCENTRATIEMELDINGEN IN 2018
Sinds 1 september 2017 geldt er een meldingsplicht
voor relatief grote fusies, overnames en joint ventures
(“concentraties”) in Curaçao.
In de volgende twee situaties dient een concentratie gemeld te worden bij de FTAC volgens artikel 5.2
Landsverordening inzake concurrentie:
• De gezamenlijke omzet van de betrokken ondernemingen bedroeg minimaal NAf. 125 miljoen in het
voorgaande kalenderjaar. Daarnaast behalen ten
minste twee van de betrokken ondernemingen een
jaaromzet van minimaal NAf. 15 miljoen in Curaçao;
OF
• De betrokken ondernemingen creëren of versterken
tezamen een marktaandeel van minimaal 30% op een
of meer “relevante markten” in Curaçao.

Eind 2018 heeft de FTAC een verzoek om een ‘pre-notificatiegesprek’ ontvangen voor een mogelijke meldingsplichtige concentratie. In een pre-notificatiegesprek kan een onderneming of haar vertegenwoordiger
inhoudelijke of procedurele vragen stellen aan de FTAC
voordat zij de formele concentratiemelding doet.7
Ten slotte heeft de FTAC in het kader van verschillende andere fusies en overnames per brief informatie
opgevraagd bij de betrokken ondernemingen om te
verifiëren of de transactie onder de reikwijdte van de
meldingsverplichting viel. Eén transactie heeft aanleiding gegeven tot verder onderzoek. Dit onderzoek loopt
nog bij publicatie van dit jaarverslag.

Concentraties kunnen leiden tot ondernemingen met
een machtspositie en daarmee tot minder concurrentie. De meldingsplicht is van belang, omdat de FTAC
daarmee de mogelijkheid heeft om het ontstaan of
versterken van machtsposities van ondernemingen te
volgen.
Van belang om hier te vermelden is dat de FTAC
fusies en overnames volgens de huidige regels van
de Landsverordening inzake concurrentie niet kan
blokkeren, zoals bij veel buitenlandse mededingingsautoriteiten met concentratiecontrole gebruikelijk is.
De wetgever heeft hiervoor gekozen zodat de FTAC zich
in de beginfase concentreert op kartels en misbruik
van machtsposities. Na vijf jaar kan dan na een officiële
evaluatie overwogen worden om de bevoegdheid om fusies en overnames te blokkeren bij schadelijkheid voor
de concurrentie toe te voegen aan de Landsverordening
inzake concurrentie.5
De FTAC heeft in 2018 één concentratiemelding afgehandeld, de melding van AFAS Software Caribbean
B.V. van de verkrijging van volledige zeggenschap
over de intellectuele eigendomsrechten van de door
BearingPoint Caribbean ontwikkelde softwarepakketten PayTime, PeopleTime en Payslip Portal en de
bestaande licentieovereenkomsten met klanten.6 De
beoordeling van de FTAC was dat de gemelde overname binnen het toepassingsbereik van de meldingsverplichting in hoofdstuk 5 van de Landsverordening
inzake concurrentie viel. De concentratie is daarom
conform artikel 5.4 derde lid van de Landsverordening
inzake concurrentie bekendgemaakt in de Curaçaosche
Courant van 6 juli 2018.

5
6
7

 emorie van Toelichting Landsverordening inzake concurrentie, pagina 9.
M
Zie https://ftac.cw/concentratiemelding-afas-software-caribbean/
Zie voor meer informatie het meldingsformulier voor concentraties op de FTAC-website,
https://ftac.cw/wp-content/uploads/2017/09/Formulier-melding-van-een-concentratie.pdf
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4.	ADVIES AAN DE
OVERHEID EN
OVERHEIDSREGULERING

4.2.	Ontvangen signalen over
concurrentiebelemmerende
wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving van de overheid kan concurrentie
stimuleren, maar het kan de concurrentie soms ook
(al dan niet bedoeld) beperken. De FTAC is volgens de
Landsverordening inzake concurrentie mede opgericht
om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de
overheid over de effecten van huidige of voorgenomen
wet- en regelgeving op de concurrentie tussen ondernemingen. De FTAC heeft in 2018 een adviesverzoek
van de overheid afgehandeld en een ander verzoek
ontvangen (paragraaf 4.1). De FTAC heeft daarnaast
meerdere signalen over mogelijke concurrentieverstoringen ontvangen van ondernemingen en andere
stakeholders die gerelateerd zijn aan regulering door
de overheid (paragraaf 4.2).

De taak van competition advocacy van de FTAC houdt
het actief onderzoeken van concurrentieverstoringen
als gevolg van overheidsregulering in alsmede het aandragen van oplossingen en verbeteringen.9 Gedurende
het jaar 2018 heeft de FTAC van verschillende ondernemingen, ondernemersverenigingen, ambtenaren en
andere stakeholders signalen ontvangen over specifieke wet- en regelgeving, of de toepassing daarvan, die
mogelijk concurrentieverstorende effecten heeft.

4.1.	Formele adviesverzoeken van
de overheid

4.2.1. Verouderde prijsregulering

Op 4 oktober 2017 heeft de FTAC een adviesverzoek ontvangen van het ministerie van Economische
Ontwikkeling. In het verzoek werd de FTAC gevraagd om
advies uit te brengen over de verwachte effecten voor
de concurrentie in de markt voor asfaltbeton indien de
bestaande prijsregulering zou worden afgeschaft.
In een rapport van 4 juni 2018 adviseert de FTAC aan de
overheid om de maximumprijs voor asfalt de komende
jaren niet af te schaffen.8 De markt voor de productie
en verkoop van asfalt is op dit moment niet gereed voor
het loslaten van de prijsregulering. Een belangrijke
reden daarvoor is dat momenteel een risico bestaat
dat de twee asfaltcentrales hun marktgedrag op elkaar
afstemmen om minder of niet met elkaar te concurreren. Is dat daadwerkelijk het geval, dan functioneert
deze markt meer als een monopolie. Bij het eventueel
loslaten van de regulering zullen de asfaltprijzen dan
waarschijnlijk sterk stijgen.
Wel adviseert de FTAC om de prijsregulering van asfalt
te moderniseren. De methode om de maximumprijs van
asfalt vast te stellen is sinds 1995 niet veranderd. De
maximumprijs wordt bepaald op basis van de prijzen van
de inputs bitumen en kalksteen. Andere ontwikkelingen,
zoals de afname van de vraag naar asfalt, hebben geen
invloed op de hoogte van de maximumprijs. Verder bevat
de methode geen directe prikkels voor een asfaltcentrale om efficiënter of innovatiever te produceren.

Deze signalen worden hieronder als drie thema’s beschreven: verouderde prijsregulering (4.2.1), verminderde concurrentie door aanbodregulering (4.2.2) en
afwijkingen van de aanbestedingsregels (4.2.3).

De FTAC constateert dat in Curaçao in een relatief
groot aantal markten prijsregulering bestaat, zoals
asfaltbeton, basis levensmiddelen (Makutu Básiko),
brandstoffen, medische consulten en behandelingen
onder de basisverzekering, notarisdiensten, kalksteen,
medicijnen, verschillende vormen van personenvervoer
en WA-motorrijtuigenverzekeringen.
De wettelijke basis van deze prijsreguleringen ligt
in de Prijzenverordening 1961 (P.B. 1961, no. 117) die
sindsdien meerdere malen is gewijzigd. Voor elke
prijsregulering zijn vervolgens specifieke eilandsbesluiten (voor 10-10-10) en ministeriële regelingen
(sinds 10-10-10), en wijzigingen daarop, genomen.10
De hoogte van de gereguleerde prijs en/of de reguleringssystematiek is op sommige van bovengenoemde
markten al geruime tijd niet aangepast.
Verschillende partijen hebben bij de FTAC gesignaleerd
dat de prijsregulering op sommige van deze markten
verouderd is omdat de gereguleerde prijs zich niet
heeft aangepast aan marktontwikkelingen. De gereguleerde prijs is vaak een maximumprijs waar in de
praktijk niet of nauwelijks door producenten of dienstverleners van zou worden afgeweken.

De FTAC heeft in juni 2018 een nieuw adviesverzoek ontvangen van de Minister van Economische
Ontwikkeling op verzoek van de Minister van Financiën.
Dit verzoek is nog in behandeling bij publicatie van dit
jaarverslag.

8 Z ie https://ftac.cw/wp-content/uploads/2018/07/20180718-Adviesrapport-Prijsregulering-Asfalt.pdf
9 Memorie van toelichting van de Landsverordening inzake concurrentie, pagina 38.
10 Zie hiervoor de klapper Wetgeving van het Land Curacao - hoofdstuk X Economische aangelegenheden. Online beschikbaar via:
https://www.gobiernu.cw/nl/themas/wet-regelgeving/
Jaarverslag 2018 - Fair Trade Authority Curaçao

11

Er zijn stakeholders die voorstellen om (i) de
prijsregulering geheel te vervangen door algemeen
concurrentietoezicht door de FTAC11 of (ii) de
systematiek van regulering te wijzigen. Ook de
Sociaal Economische Raad van Curaçao heeft tijdens
de totstandkoming van de Landsverordening inzake
concurrentie gevraagd om voldoende aandacht voor
deregulering en wetgevingskwaliteit.12 In een recent
rapport van het International Monetair Fonds (IMF)
is eveneens de aanbeveling aan beleidsmakers in
Curaçao gedaan om verouderde wetgeving te herzien.13
De FTAC wil benadrukken dat iedere markt op zich
staat en er geen algemene oplossingen zijn voor alle
prijsgereguleerde markten. Voor de ene markt kan
prijsregulering noodzakelijk zijn, voor een andere
markt zou de prijsregulering mogelijk los gelaten
kunnen worden, en voor een derde markt kan gelden dat de prijsregulering aanpassing behoeft. Zoals
hierboven beschreven heeft de FTAC bijvoorbeeld voor
asfaltbeton geadviseerd om de prijsregulering niet los
te laten, maar de regulering wel aan te passen aan de
marktontwikkelingen, en daarbij meer ruimte te geven
voor innovatie.
Indien regulering niet regelmatig wordt aangepast, bestaat het risico dat mogelijke innovaties niet of minder
snel tot stand komen. De FTAC wijst op twee risico’s
waar rekening mee gehouden zou moeten worden bij
de vormgeving van prijsregulering:
• Te algemene omschrijving van een gereguleerd
product of dienst: bij een zeer algemene omschrijving van een product of dienst in de prijsregulering
kan een gereguleerde onderneming bij de ontwikkeling van een nieuwe, verbeterde versie van een product hier geen hogere prijs voor vragen. Dit terwijl
de kosten voor de producent wel hoger kunnen zijn
en de consument hier meer voor wil betalen. Dit kan
innovatie en de keuze van consumenten beperken.
Hieronder worden twee praktijkvoorbeelden gegeven
om dit punt te illustreren: eieren en kalksteen(zand).

Praktijkvoorbeeld 1: eieren

Op basis van de Regeling Makutu Básiko uit 2011
is een maximum verkoopprijs bepaald voor 22
basislevensmiddelen.14 Bij deze regeling is voor
elke productcategorie een omschrijving gegeven.
Soms is deze omschrijving algemeen (‘webu’ voor
eieren) en soms meer specifiek (‘kipashi di awa’
voor brood gemaakt met water).
Voor brood geldt dat bedrijven vrij zijn om andere
varianten brood te ontwikkelen en te verkopen,
zoals met name brood gemaakt met melk. Kipashi

di awa is beschikbaar voor de gereguleerde prijs
en consumenten die hier een hogere prijs voor over
hebben kunnen kiezen voor brood gemaakt met
melk, meergranenbrood etcetera. Hierdoor is er op
de markt voor brood ruimte voor innovatie en heeft
de consument keus.
Voor eieren gold dat de prijsregulering alleen
zag op ‘webu’ zonder onderscheid naar de manier waarop de eieren geproduceerd werden. Een
waarschijnlijke reden was dat ten tijde van de
totstandkoming van de prijsregulering voor eieren
deze slechts op een manier werden geproduceerd
(kooi-eieren). Inmiddels heeft in Curaçao een
innovatie plaatsgevonden in de zin dat vanuit dierenwelzijnsoogpunt ook eieren worden geproduceerd met kippen die meer leefruimte hebben (e.g.
scharreleieren). Sommige consumenten zijn bereid
om daar een hogere prijs voor te betalen.
Voor de productie van scharreleieren hebben
kippen meer ruimte nodig en daardoor zijn de
productiekosten hoger. Indien de prijsregulering
voor eieren onverkort toegepast zou worden op
scharreleieren, dan bestaat een risico dat de productie van een nieuw product waar behoefte aan
is alleen verlieslatend geproduceerd kan worden
waardoor het product niet wordt geïntroduceerd of
snel weer van de markt verdwijnt. Volgens bijvoorbeeld het bedrijf Happy Chicken gold dit voor haar
bedrijf toen zij net startte met de productie van
scharreleieren.15
De ministeries van Gezondheid, Milieu en Natuur
(GMN) en Economische Ontwikkeling (MEO) hebben
erkend dat het wenselijk is om de consument
een vrije keuze te geven in het soort eieren dat zij
wenst te kopen en heeft een ontheffingensysteem
geïntroduceerd voor scharreleieren. Deze ontheffing kan worden verleend indien voldaan wordt aan
bepaalde minimumnormen voor scharreleieren.
De minimumnormen zijn geïnspireerd op een
Europese richtlijn.16
De FTAC juicht de ruimte die wordt gegeven door
GMN en MEO voor innovatie en meer keuze voor de
consument toe. Dit neemt echter niet weg dat er
een geruime periode van (financiële) onzekerheid
is geweest voor producenten van scharreleieren.
Dat is ook niet meer dan logisch, de overheid heeft
beperkte capaciteit om iedere marktontwikkeling
te volgen en hier de regulering op aan te passen. In
dit geval was er een producent die reeds scharreleieren was gaan produceren terwijl hier nog geen
afwijkende regels voor waren en daarmee, al dan
niet bewust een aanzienlijk ondernemersrisico

11 Z ie bijvoorbeeld het krantenartikel VBC pleit voor afschaffen prijzenverordening in de Amigoe van 23 juni 2018.
12 Advies van de Sociaal Economische Raad van 25 februari 2013 inzake de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de Landsverordening inzake
concurrentie (referentie 051/2013-SER).
13 IMF, Staff report for the 2018 Article IV consultation discussions, 21 december 2018, pagina 20. Online beschikbaar via: https://www.imf.org/en/
Publications/CR/Issues/2019/01/25/Kingdom-of-the-Netherlands-Curaao-and-Sint-Maarten-2018-Article-IV-Consultation-Press-46543
14 Zie https://www.gobiernu.cw/files/Wetten/2012/P.B._2012__no._52.pdf (tabel 1)
15 Zie bijvoorbeeld https://www.knipselkrant-curacao.com/ingezonden-open-brief-aan-minister-martina/
16 Richtlijn 1999/74/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van legkippen, te vinden via
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0074&from=NL
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nam. Het is goed mogelijk dat andere ondernemers
in het verleden ook overwogen hebben scharreleieren te produceren, maar hier vanaf hebben gezien
vanwege de prijsregulering.
Prijsregulering kan dus potentiele toetreders met
een innovatief product afschrikken om de markt te
betreden. Het voorbeeld van eieren is uitsluitend
ter illustratie, het risico van prijsregulering op
innovatie, keuze voor de consument en een gebrek
aan prikkels om kosten te verlagen geldt in algemene zin.

Praktijkvoorbeeld 2: kalksteen(zand)

De verkoopprijs van kalksteen(zand) is gemaximeerd op basis van de Prijzenbeschikking
Mijnmaatschappij uit 1997.17 De maximumprijs is
enkel van toepassing op lokale afnemers en niet
op de export. De beschikking gaat uit van een
maximumprijs per kubieke meter kalksteen of
kalksteenzand en maakt geen onderscheid tussen
verschillende diktes. Het is echter goed voorstelbaar dat de productiekosten per dikte of grootte
van kalksteen of kalksteenzand verschillen.18
Door één prijs voor te schrijven voor alle varianten
van kalksteen(zand) kan de producent een verminderde prikkel hebben om andere varianten te
produceren dan de meest goedkope variant, of de
andere varianten te bewaren voor de export waarvoor de regulering niet geldt.

• Te precieze voorschriften voor de samenstelling
van een gereguleerd product of dienst: een ander
risico bestaat indien in het kader van prijsregulering de samenstelling van een product/dienst zeer
precies wordt voorgeschreven. Het is dan voor een
producent bijvoorbeeld niet toegestaan om andere
grondstoffen te gebruiken of innovaties te bedenken in het productieproces. Op deze manier kan
prijsregulering innovatie beperken of verhinderen.
Hieronder wordt een praktijkvoorbeeld gegeven om
dit punt te illustreren: asfaltbeton.

Praktijkvoorbeeld 3: asfaltbeton

De Algemene Technische Bepalingen
Wegbouwkundige Werken uit 1994 schrijft voor
dat asfaltcentrales gebruik moeten maken van de
grondstoffen ‘bitumen 40/50’ en kalksteen(zand)
bij de productie van asfalt.19
Internationaal is een innovatieve ontwikkeling
gaande waarbij asfaltcentrales steeds meer gebruik maken van verschillende, soms gerecyclede,
materialen als grondstof. Het gebruik van andere
grondstoffen kan de kostprijs drukken en zorgt
voor meer keus voor afnemers.
Indien de overheid de prijsregulering zou kunnen
aanpassen aan de internationale ontwikkelingen op het gebied van de productie van asfalt, en
bijvoorbeeld de asfaltcentrales meer ruimte zou
geven voor innovatie en het gebruik van andere
grondstoffen, eventueel afhankelijk van de bestemming van het asfalt, dan zou dit kunnen leiden
tot lagere productiekosten en zou mogelijk ook
de gereguleerde prijs voor asfalt kunnen dalen
(ervan uitgaande dat de huidige gereguleerde prijs
kostendekkend is, hetgeen door de asfaltcentrales
wordt betwist).20

Standpunt FTAC over prijsregulering

Ondernemingen zullen hun strategie en gedrag aanpassen aan marktontwikkelingen. Prijsregulering kan
ondernemingen daar in beperken. Dit kan ertoe leiden
dat zij minder innoveren en minder investeren in kwaliteitsverbeteringen. Het kan er ook toe leiden dat het
gereguleerde product minder of niet meer aangeboden
wordt, bijvoorbeeld als de gereguleerde prijs onder de
kostprijs is of als de totstandkoming van de gereguleerde prijs niet transparant is.
De FTAC wil daarmee niet adviseren om alle prijsregulering af te schaffen. Prijsregulering kan op bepaalde
markten effectief zijn indien de concurrentie is verstoord. Ook kan prijsregulering nodig zijn voor andere
beleidsdoelen dan concurrentie, zoals bijvoorbeeld
sociaal-economische doeleinden of bescherming van
de lokale productie. Wel wil de FTAC de overheid wijzen
op de mogelijke nadelen en risico’s van prijsregulering,
en het feit dat deze nadelen en risico’s zeer vergroot
worden indien regulering niet regelmatig wordt aangepast aan marktontwikkelingen en de prijsregulering
niet transparant is.
Het is volgens de FTAC dus belangrijk om bij prijsregulering regelmatig (i) de doelstelling en de effectiviteit
van de bestaande regels te analyseren: (ii) de basis van
de prijsvaststelling te evalueren; en (iii) transparant
te zijn over de uitvoering. Dit vraagt om een specifieke analyse per markt. Elke markt heeft immers haar

17 V
 oor het laatst gewijzigd in februari 2001, zie https://ftac.cw/wp-content/uploads/2018/07/20180718-Prijzenbeschikking-Mijnmaatschappij-Curacao-2001.pdf
18 Dat er sprake is van meer varianten in kalkzandsteen dan bij de totstandkoming van de regulering in 1997 blijkt bijvoorbeeld uit de website van de
Mijnmaatschapij: http://miningcompanycuracao.com/products/all-products/ (geraadpleegd op 24 januari 2019).
19 Zie pagina 16 van het adviesrapport van de FTAC.
20 Zie pagina 26 van het adviesrapport van de FTAC.
Jaarverslag 2018 - Fair Trade Authority Curaçao

13

eigen kenmerken en bijzonderheden. In deze analyse dient de benodigde personele capaciteit van de
overheid te worden meegenomen en of deze capaciteit
beschikbaar is. De uitkomst van deze analyse kan zijn
dat bepaalde prijsregulering beter afgeschaft kan
worden, gehandhaafd kan blijven of aangepast dient te
worden. Bij gebrek aan capaciteit om prijsregulering
aan te passen aan marktontwikkelingen zal afschaffen
vaak een betere optie zijn dan het handhaven van sterk
verouderde regels.

4.2.2.	Verminderde concurrentie door
aanbodregulering
De FTAC constateert dat, naast prijsregulering, op
verschillende markten het aantal aanbieders door de
overheid is gemaximeerd door middel van een vergunningsstelsel of door moratoria, zoals bij de levering van
water en elektriciteit aan eindgebruikers (retailniveau),
dienstverlening door notarissen, mini-markets, tankstations en verschillende vormen van personenvervoer
(bijv. taxi’s en tourwagens).
Aanbodregulering in de vorm van maximering van het
aantal aanbieders betekent dat de bestaande ondernemingen op de markt geen concurrentiedruk ervaren
van potentiële toetreders. Dit hoeft geen probleem te
zijn als er voldoende concurrentie tussen de bestaande
aanbieders is. Consumenten en zakelijke afnemers
betalen dan een concurrerende prijs. Echter, de concurrentie kan afnemen wanneer de marktvraag significant
toeneemt maar de aanbodregulering niet verandert. In
dat geval kunnen aanbodtekorten en vraagoverschotten
ontstaan met marktbrede prijsverhogingen tot gevolg.
Indien op een markt zowel aanbodregulering als prijsregulering geldt, dan kunnen marktbrede prijsverhogingen worden voorkomen. Echter, de ondernemingen
op zo’n gereguleerde markt kunnen dan een prikkel
hebben om bepaalde klanten te weigeren of om in te
leveren op andere concurrentieparameters, zoals leveringssnelheid en kwaliteit van de dienstverlening.21 Ter
illustratie zal de FTAC ingaan op de taximarkt.

Praktijkvoorbeeld 4: taxivervoer

De afgelopen jaren komen steeds meer toeristen
naar Curaçao. Het is aannemelijk dat de vraag naar
taxivervoer daardoor is toegenomen. Verschillende
taxibedrijven waar de FTAC mee heeft gesproken
signaleren dat eveneens. Het aantal taxivergunningen is echter al lange tijd niet gewijzigd, leidend tot
een mogelijk aanbodtekort/vraagoverschot. Indien
de prijzen zouden worden losgelaten voor

deze markt met de huidige aanbodbeperking, dan
zouden deze prijzen naar alle waarschijnlijkheid
verder stijgen.
De taxiprijzen zijn echter gereguleerd met maximumprijzen.22 Bij meer vraag zouden taxibedrijven
kunnen overwegen om een lagere prijs te vragen dan de maximumprijs, maar met de huidige
aanbodbeperking is er geen sterke prikkel om
lager te prijzen dan de maximumprijs. Bovendien
ontstaat het risico dat taxibedrijven inleveren op de
kwaliteit en de snelheid van de dienstverlening. Bij
een tekort aan taxi’s zullen klanten langer moeten
wachten op een taxi, en bestaat het risico dat korte
ritten geweigerd worden (ook al is dit formeel niet
toegelaten onder de regelgeving). Een groot deel
van de klanten van taxi’s betreffen toeristen, voor
wie een taxi-rit wellicht de eerste ervaring is in
Curaçao. Een niet optimaal functionerende taximarkt kan daarmee afbreuk doen aan de ervaring
van toeristen in Curaçao.

Standpunt FTAC over aanbodregulering

Net zoals bij prijsregulering geldt bij aanbodregulering
dat het noodzakelijk is om het gereguleerde aanbod
regelmatig aan te passen aan marktontwikkelingen, in
het bijzonder veranderingen van de vraag. Als dit niet
gebeurt, dan kan ingeleverd worden op andere concurrentie-parameters, zoals prijs, kwaliteit, service/snelheid van levering/beschikbaarheid en innovatie.

4.2.3.	Afwijkingen van de geldende
regels bij de gunning van
overheidsopdrachten
Op 15 februari 2018 is het Landsbesluit aanbestedingsregels (P.B. 2018, no. 9) in werking getreden.23
Dit Landsbesluit vervangt meerdere documenten van
de overheid op het gebied van de aanbesteding van
overheidsopdrachten. Het doel van de regering is om
met deze nieuwe regels tot een uniforme regelgeving
te komen die met de hedendaagse praktijk strookt.24 De
FTAC juicht deze ontwikkeling toe omdat ze kan leiden
tot een meer level playing field voor ondernemingen die
in willen schrijven op overheidsopdrachten.
De FTAC heeft in 2018 wel meerdere signalen ontvangen, ook vanuit de overheid, dat ministeries relatief
vaak gebruik zouden maken van de mogelijkheid om af
te wijken van de geldende aanbestedingsregels van dit
landsbesluit en haar voorgangers. Deze signalen zijn
consistent met de uitkomsten van een recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC)
naar aanbestedingen in de wegenbouw.25 De ARC heeft
aangekondigd dat zij momenteel onderzoek doet naar

21 Z ie bijvoorbeeld een paper van de Financial Conduct Authority, een regulator in het Verenigd Koninkrijk, getiteld Economics of Effective Regulation, pagina
12 en 13. Online beschikbaar via: https://www.fca.org.uk/publication/occasional-papers/occassional-paper-13.pdf
22 Raadsbesluit 2014/055493 van 1 december 2014, “Vastgesteld maximum taxi tarieven per zone voor het land Curaçao”.
23 Zie https://www.gobiernu.cw/nl/regelingen/landsbesluit-aanbestedingsregels/ (geraadpleegd op 24 januari 2019).
24 Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit aanbestedingsregels, pagina 1.
25 Algemene Rekenkamer Curaçao, Aanbestedingsproces wegennet, november 2018. Online beschikbaar via: https://www.rekenkamercuracao.cw/files/
procurement_vvrp__1543587260.pdf
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afwijkingen bij openbare aanbestedingen conform het
geldend beleid.26
Op grond van artikel 2 van het Landsbesluit aanbestedingsregels kan de overheid bij een opdracht afwijken
van deze regels “indien van de aanbesteder redelijkerwijs geen onverkorte toepassing van de bepalingen
kan worden gevergd dan wel indien dit landsbesluit in
de mogelijkheid tot afwijking voorziet.” In de nota van
toelichting bij dit artikel worden twee voorbeelden van
geoorloofde afwijkingen genoemd:
• “wanneer het voor de aanbesteder op redelijk aantoonbare grond onmogelijk is de voorgeschreven
termijnen [van dit landsbesluit] in acht te nemen.”
• “wanneer het met de uitvoering van de opdracht gemoeide risico’s zodanig zijn dat van de inschrijver een
hogere zekerheidstelling dient te worden verlangd
dan op grond van de regeling toegestaan is.”
Verder geeft de nota van toelichting bij dit artikel aan
dat afwijkingen van de bepalingen van dit landsbesluit
“uitdrukkelijk en vooraf te worden aangegeven bij de
aankondiging, de uitnodiging, het bestek, de nota van
inlichtingen of het proces-verbaal van aanwijzing.”
De FTAC vindt het goed dat is voorzien in transparantie
bij afwijkingen van het landsbesluit. Echter, in sommige
gevallen wordt volledig afgezien van een voorgeschreven aanbesteding, waardoor de afwijking ook niet zal
worden gepubliceerd in een aankondiging. Het zou
goed zijn als ook in die situatie transparantie wordt
betracht, dus dat in een publiek beschikbaar document
of register melding wordt gemaakt van een afwijking
van het landsbesluit en de grond daarvoor. Publieke
verantwoording voor uitzonderingen kan leiden tot
een zorgvuldigere voorbereiding en mogelijk tot een
schaarser gebruik van de uitzonderingsmogelijkheid.

Standpunt FTAC over afwijkingen van de
aanbestedingsregels

Afwijken van de geldende aanbestedingsregels zou
enkel in uitzonderlijke omstandigheden moeten plaatsvinden. De keuze van een publieke aanbesteder om
niet aan te besteden terwijl het aanbestedingsbesluit
dit wel voorschrijft, betekent dat er geen concurrentie
plaatsvindt voor deze opdracht. De aanbesteder loopt
daardoor het risico dat een andere onderneming de opdracht tegen een lagere prijs en/of betere kwaliteit had
kunnen uitvoeren. Voor de markt als geheel verstoort
deze keuze het level playing field in de zin dat elke onderneming - die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving – de kans moet krijgen om te concurreren. Dit
is met name relevant wanneer de frequentie en/of omvang van overheidsopdrachten afneemt.27 Benadeelde
ondernemingen zouden bij een dergelijke keuze van de
publieke aanbesteder kennis moeten kunnen nemen
van de motivering om geen aanbesteding te houden.

26 Z ie https://www.rekenkamercuracao.cw/lopende-onderzoeken
(geraadpleegd op 24 januari 2019).
27 De FTAC benadrukt dat bij overheidsaanbestedingen waarbij het gaat
om dienstverlening er mogelijkheden zijn dat het bestaande personeel
een baangarantie heeft. Zie bijvoorbeeld artikel 37 van de Wet
Personenvervoer 2000 in Nederland.
Jaarverslag 2018 - Fair Trade Authority Curaçao
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5.	SAMENWERKING EN
VOORLICHTING DOOR DE
FTAC
De FTAC heeft in 2018 grote stappen gezet op het
gebied van samenwerking met nationale en internationale autoriteiten en het geven van voorlichting over de
concurrentieregels.

5.1.

Samenwerking

Op nationaal gebied heeft de FTAC met de CBCS en het
Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) in samenwerkingsprotocollen afspraken gemaakt over de wijze
waarop zij informatie en kennis kunnen delen bij de
uitvoering van hun werkzaamheden.28 De samenwerking is aangegaan om informatie en kennis uit te
wisselen ten behoeve van de wettelijke toezichtstaken. De FTAC heeft op internationaal gebied hetzelfde
gedaan met de Nederlandse toezichthouder Autoriteit
Consument & Markt (ACM).29 De FTAC heeft verder de
minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur
van Aruba, mevrouw Xiomara Ruiz-Maduro, ontvangen
op een werkbezoek over de werking en het toezicht van
de FTAC.30
Behalve met toezichthouders is de FTAC ook een
samenwerking aangegaan met de consumentenorganisatie Fundashon pa Konsumidó (FpK).31 In dit samenwerkingsprotocol zijn afspraken neergelegd over
onder meer gezamenlijke voorlichtingsactiviteiten over
de concurrentieregels en het doorsturen van klachten
van consumenten over concurrentieproblemen door
de FpK aan de FTAC. Eind 2018 zijn de FTAC en de FpK
de voorbereidingen voor een gezamenlijk marktonderzoek gestart gericht op het vergelijken van tarieven en
rentes van bankproducten.32
De FTAC continueert de samenwerking met de
University of Curacao (UoC). In februari 2018 is door de
FTAC met de UoC een cursus mededingingsrecht georganiseerd voor studenten en professionals.33 In april
2019 zal een volgende cursus gegeven worden.
Ten slotte heeft de FTAC regulier overleg met MEO en
heeft zij verschillende stakeholders geconsulteerd bij
de vaststelling van de jaaragenda.34

5.2.

Voorlichting

Een belangrijke stap op het gebied van voorlichting is
de organisatie van workshops voor ambtenaren over de
nieuwe aanbestedingsregels en het kartelverbod. De
FTAC organiseerde deze workshops samen met de afdeling Administratieve Organisatie en Interne Controle
(AO/IC) van het Ministerie van Financiën en de afdeling
Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) van het Ministerie
van Algemene Zaken.35
Voor een optimaal aanbestedingsproces is het van
belang dat ambtenaren die betrokken zijn bij publieke
aanbestedingen goed op de hoogte zijn van de aanbestedings- en concurrentieregels. In de workshops werden praktische handvatten gegeven waarmee ambtenaren sneller kartelafspraken kunnen herkennen.36 De
workshops vonden plaats in de periode van 28 november 2018 tot 30 januari 2019. Ongeveer 90 ambtenaren
namen deel aan deze workshops. In samenwerking met
WJZ en het Ministerie van Financiën kijkt de FTAC naar
een mogelijk vervolg op deze workshops.
De FTAC heeft verder in samenwerking met de
University of Curacao (UoC) een cursus mededingingsrecht gegeven voor studenten en professionals.
Daarnaast heeft de FTAC bij de UoC een presentatie
gegeven voor eerste- en tweedejaars economiestudenten en heeft de FTAC een presentatie gegeven op het
toezichthoudersseminar van de UoC.37 De FTAC heeft
ook een presentatie gegeven voor economen die lid zijn
van de Dutch Caribbean Economists en voor juristen
van de Jonge Balie voor advocaten.
De FTAC houdt haar website en haar Facebook-pagina
actief bij. In 2018 heeft de FTAC gewerkt aan het
beschikbaar stellen van informatie in meerdere talen.
De website van de FTAC is nu ook beschikbaar in het
Papiaments en in het Engels. De brochures van de
FTAC zijn nu ook beschikbaar in het Engels. Aan een
Papiamentstalige versie van de brochures wordt momenteel gewerkt.
De FTAC komt ook regelmatig in de media, er zijn
regulier persberichten uitgebracht over ontwikkelingen
en de FTAC heeft bijvoorbeeld een interview gegeven
met de Fundashon pa Konsumidó voor Tele Notisia, en
opgetreden bij Bo Trai Merdia.
Ten slotte licht de FTAC ook veel een-op-een voor aan
bedrijven en consumenten die bij de FTAC langskomen.

28 Z ie de FTAC-website voor het samenwerkingsprotocol, https://ftac.cw/samenwerkingsprotocol-cbcs-en-ftac/
29 Zie de FTAC-website voor het samenwerkingsprotocol, https://ftac.cw/samenwerking-ftac-en-acm/
30 https://www.facebook.com/MEOCUR/posts/awenos-ministerio-tabata-tin-e-plaser-di-a-kompa%C3%B1a-fair-trade-authoritycuracao-/2074627486088453/
31 Zie de FTAC-website voor het samenwerkingsprotocol, https://ftac.cw/nieuwsbericht-ftac-2-november-2018/
32 Zie https://ftac.cw/ftac-en-fpk-starten-onderzoek-naar-banktarieven/
33 Zie https://ftac.cw/cursus-mededingingsrecht-universiteit-curacao/
34 Zie https://ftac.cw/wp-content/uploads/2018/02/20180206-Jaaragenda-FTAC-2018.pdf
35 Zie https://ftac.cw/workshops-aanbestedingen-voor-ambtenaren/
36 Zo heeft de FTAC een checklist gemaakt met concrete voorbeelden om kartelvorming bij aanbestedingen te herkennen. Zie https://ftac.cw/checklistoneerlijke-concurrentie-bij-aanbestedingen/
37 De presentatie van de FTAC op dit seminar is te vinden via: https://ftac.cw/presentatie-ftac-op-uoc-seminar-nalevingstoezicht-op-18-mei-2018/

16

Jaarverslag 2018 - Fair Trade Authority Curaçao

6

KERNFEITEN FTAC 2018

6.1.		Inrichting FTAC
De bezetting van de FTAC bedroeg aan het begin van
2018 7,5 fte en aan het eind van 2018 6,5 fte. Per 1 oktober
2018 volgde de heer Anton van der Schans de voormalig
directeur Albert Scholten op, maar vanwege gezondheidsredenen was de heer Van der Schans genoodzaakt
zijn functie per 1 december 2018 neer te leggen. De heer
Stefan Tuinenga neemt de functie van directeur waar
totdat er een opvolger is gevonden. Hiervoor is inmiddels
een sollicitatieprocedure opgestart.
De FTAC heeft in 2018 een klachtenregeling opgesteld
op basis waarvan consumenten en ondernemingen
kunnen klagen over de FTAC of haar medewerkers.38
Hiervoor is een onafhankelijke klachtenfunctionaris
aangesteld. De FTAC heeft verder werkwijzen opgesteld voor bezwaren tegen beschikkingen van de FTAC
en voor haar inkoopprocessen. Ten slotte heeft de FTAC
in 2018 een zaakregistratiesysteem geïmplementeerd
waarmee werkprocessen zijn geautomatiseerd.
De FTAC wil op termijn de outcome van haar toezichtsactiviteiten berekenen. Verschillende concurrentietoezichthouders in het buitenland voeren dergelijke
‘outcomeberekeningen’ uit.39 Het doel hiervan is om de
maatschappij een inschatting te geven van de opbrengst voor consumenten als gevolg van het optreden
van de concurrentietoezichthouder. De berekende
outcome is een cijfermatige inschatting van wat consumenten extra zouden hebben betaald als de toezichthouder niet zou hebben ingegrepen. De FTAC heeft
contact met de ACM over de best practices voor een
dergelijke outcome-berekening.

6.2.

Onderzoek en handhaving

De FTAC heeft in 2018 de volgende activiteiten verricht
met betrekking tot onderzoek en handhaving:
• overtredingen van het kartelverbod teruggedraaid bij
vier ondernemersverenigingen;40
• rapport in de zin van artikel 7.11 van de
Landsverordening inzake concurrentie opgesteld;41
• 24 signalen of klachten in behandeling genomen;
• ambtshalve (verkennend)onderzoek naar 9 signalen;
• publicatie adviesrapport asfaltregulering;42
• publicatie informele zienswijze over samenwerking
tussen concurrenten43; en
• afronding concentratiemelding.44

6.3.

Voorlichting

De FTAC heeft in 2018 het volgende gedaan op het
gebied van voorlichting:
• workshops aanbestedingen en concurrentieregels
voor ambtenaren (ongeveer 90 deelnemers, tweede
deel workshops vond plaats in januari 2019);
• cursus mededingingsrecht University of Curaçao (32
aanmeldingen) en presentatie voor eerste- en tweedejaars economiestudenten;
• 14 persberichten uitgebracht, de persberichten zijn
uitgebreid overgenomen door lokale media;45
• website www.ftac.cw bijgehouden, deze is in 2018 bijna 6.000 keer bezocht, bezoekers bekijken gemiddeld
bijna 6 pagina’s op de website. De website is nu ook
beschikbaar in het Papiaments en het Engels;
• presentaties voor de Dutch Caribbean Economists en
de Jonge Balie voor de advocaten van Curaçao;
• presentatie bij het toezichthoudersseminar van de
University of Curaçao;
• Facebookpagina bijgehouden, de FTAC heeft per 31
december 2018 meer dan 1.000 volgers;
• gezamenlijk interview FTAC en Fundashon pa
Konsumidó voor Tele Notisia en optreden bij Bo Trai
Merdia;
• hand-out voor het herkennen van bid rigging opgesteld, beschikbaar in het Nederlands en het
Papiaments;46
• brochures nu ook beschikbaar gesteld in het
Engels;47 en
• diverse voorlichtingssessies aan brancheverenigingen en ondernemingen.

6.4.

Overige kernfeiten

• De bestuursleden van de FTAC zijn in 2018 zeven keer
in vergadering bijeen geweest;
• Het bestuur heeft met verschillende stakeholders
gesproken, zoals de de Minister van Economische
Ontwikkeling, de Statenvoorzitter en de Gouverneur;
• Met 5 nationale of internationale toezichthouders of
andere stakeholders zijn samenwerkingsprotocollen
afgesloten; en
• Goedkeurende controleverklaring ontvangen op de
jaarrekening 2018.48

38 Z ie https://ftac.cw/contact/niet-eens-met-de-ftac/
39 Zie OECD (2014), Guide for helping competition authorities assess the expected impact of their activities, pagina 1. Online beschikbaar via: http://www.
oecd.org/daf/competition/Guide-competition-impact-assessmentEN.pdf
40 Zie de beschikkingen inzake de CHV en de SAIA: https://ftac.cw/architecten-en-ingenieurs-passen-voorwaarden-aan-naar-concurrentieregels/ en https://ftac.
cw/huisartsen-trekken-collectieve-prijsverhoging-in-na-interventie-ftac/. De overige beschikkingen zullen ook worden gepubliceerd op de FTAC-website.
41 Rapporten van de FTAC die opgemaakt worden bij een redelijk vermoeden van een overtreding zijn niet openbaar, zie https://ftac.cw/werkwijze-externecommunicatie-ftac/
42 Zie https://ftac.cw/adviesrapport-prijsregulering-asfalt/
43 Zie https://ftac.cw/informele-zienswijze-over-samenwerking-tussen-concurrenten/
44 Zie https://ftac.cw/concentratiemelding-afas-software-caribbean/
45 Alle nieuwsberichten van de FTAC zijn te vinden via: https://ftac.cw/category/actueel/
46 Zie https://ftac.cw/checklist-oneerlijke-concurrentie-bij-aanbestedingen/
47 Zie https://ftac.cw/en/brochures-of-the-ftac/
48 Zie https://ftac.cw/jaarverslag-ftac-2017/
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7.	FINANCIEEL VERSLAG 2018
7.1.	Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)
ACTIVA

Referentie

31 dec 2018

31 dec 2017

Vaste activa
Immateriële vaste activa

1

55.915

49.820

Materiële vaste activa

2

83.958

117.143

Belastingen en premies sociale verzekeringen

3

384

-

Overige vorderingen

4

59.997

25.409

Liquide middelen

5

343.698

188.407

543.952

380.779

31 dec 2018

31 dec 2017

6

110.727

53.473

7

84.872

107.872

Handelscrediteuren

8

16.975

6.596

Belastingen en premies sociale verzekeringen

9

28.287

90.137

Overige schulden en overlopende passiva

10

303.091

122.701

543.952

380.779

Vlottende activa

Totaal activazijde
PASSIVA

Referentie

Eigen vermogen
Algemene reserve
Langlopende schulden
Overige schulden
Kortlopende schulden

Totaal passivazijde

Alle bedragen zijn in Antilliaanse guldens (ANG). Nummers 1 tot en met 10 refereren naar de toelichting per balanspost in paragraaf 7.4.

7.2.

Staat van baten en lasten 2018
Referentie 1 jan - 31 dec 2018 1 apr - 31 dec 2017

Baten
Bijdragen Ministerie van Economische Ontwikkeling

11

2.040.347

1.036.657

Lonen en salarissen

12

854.044

495.926

Sociale lasten

13

135.475

76.626

Pensioenlasten

14

97.735

37.396

Afschrijvingen materiële vaste activa

15

17.538

12.477

Overige personeelskosten

16

489.186

65.863

Huisvestingskosten

17

187.080

188.521

Exploitatiekosten

18

29.052

4.930

Kantoorkosten

19

132.044

57.926

Algemene kosten

20

37.265

43.518

Rentelasten en soortgelijke kosten

21

3.675

-

57.253

53.474

Lasten

Netto resultaat

Alle bedragen zijn in Antilliaanse guldens (ANG). Nummers 11 tot en met 21 refereren naar de toelichting per bate of
last in paragraaf 7.5.
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7.3.	Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling
7.3.1. Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van de
rechtspersoon

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van
resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van
de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals
opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

• De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) is opgericht
bij Landsverordening inzake concurrentie van 29
maart 2016 (de “Landsverordening”). Op 1 april 2017
zijn de drie leden van de FTAC benoemd. Vanaf 1 april
2017 kon de FTAC derhalve financiële verplichtingen
aangaan. 1 April 2017 is daarom de startdatum van
de financiële verslaglegging van de FTAC.
• De FTAC is een zelfstandig bestuursorgaan en een
openbare rechtspersoon die haar wettelijke taken
autonoom verricht.
• De FTAC bestaat op dit moment uit drie leden,
waaronder de Voorzitter en de plaatsvervangend
Voorzitter. Het Bureau, geleid door de Directeur (a.i.)
FTAC, ondersteunt de FTAC bij haar werkzaamheden.
• Vanwege het verschil in boekjaar en de opstartfase
is een reële vergelijking met 2017 niet mogelijk. Het
boekjaar 2017 liep namelijk van 1 april 2017 tot en
met 31 december 2017.
• De FTAC is feitelijk gevestigd op Pietermaai 6, te
Willemstad, Curaçao.

Vreemde valuta

Stelselwijzigingen

Operationele leasing

Er hebben geen stelselwijzigingen plaatsgevonden.

Schattingswijzigingen

Er hebben geen schattingswijzigingen plaatsgevonden.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het
opstellen van de jaarrekening vormt de leiding zich
verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.

De standaarden op basis waarvan
de jaarrekening is opgesteld

• De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met de grondslagen voor financiële verslaggeving die
in Nederland algemeen aanvaard zijn (Dutch GAAP).
• Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde.
• Indien geen specifieke waarderingsgrondslag
is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
• In de balans en de staat van baten en lasten zijn
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt
verwezen naar de toelichting.
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• De posten in de jaarrekening van de FTAC worden
gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de
economische omgeving waarin de organisatie haar
activiteiten voornamelijk uitoefent (de functionele
valuta). De jaarrekening is opgesteld in Antilliaanse
Guldens; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de organisatie.
• Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de
koers op transactiedatum.
• Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de
koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten
gunste of ten laste van de staat van baten en lasten.
• Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta
worden omgerekend tegen de wisselkoers op de
transactiedatum.

Bij de FTAC kunnen er leasecontracten bestaan waarbij
een groot deel van de voor- en nadelen die aan de
eigendom verbonden zijn, niet bij de FTAC ligt. Deze
leasecontracten worden verantwoord als operationele
leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend
met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire
basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de
looptijd van het contract.

7.3.2.	Grondslagen voor de balanswaardering van activa en passiva
Immateriële vaste activa

• De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde
van het actief (of van de kasstroom genererende
eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de
realiseerbare waarde ervan.
• Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast
actief sprake is van een bijzondere waardevermindering, wordt verwezen naar noot ‘Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa’.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten,
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.
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Bijzondere waardevermindering vaste activa

• De FTAC beoordeelt op iedere balansdatum of er
aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.
Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.
Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van
een bijzondere waardevermindering is sprake als de
boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste
van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een
bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct
als een last verwerkt in de staat van baten en lasten
onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van
het betreffende actief.
• De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als
die er niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met
behulp van de actieve markt waarbij normaliter de
gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek
te brengen kosten bij het bepalen van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten die
rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de
verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt
een inschatting gemaakt van de toekomstige netto
kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief/de
kasstroomgenererende eenheid.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.

Kortlopende en langlopende schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend
met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
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7.3.3.	Grondslagen voor de bepaling van het
resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
ontvangen overheidsbijdragen en de kosten en andere
lasten over het jaar.

Bijdragen Ministerie van Economische
Ontwikkeling (MEO)

• Bijdragen worden als bate verantwoord in de
winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten
zijn gederfd. De baten worden verantwoord als het
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.
• Overheidsbijdragen met betrekking tot investeringen
in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel
van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten
en lasten.

Lasten

De kosten worden bepaald op historische basis en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Lonen en salarissen en sociale lasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op
grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in
de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de
belastingautoriteit.

Pensioen

• FTAC heeft alle pensioenregelingen verwerkt
volgens de verplichtingenbenadering. De over het
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last
verantwoord.
• De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa
indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans
opgenomen.

Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa
worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar
is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur/verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur,
dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
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7.4.

Toelichting op de balans

ACTIVA
[1] Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Kosten van ontwikkeling
Aanschafwaarde 2017

49.820

Boekwaarde per 1 januari 2018

49.820

Aanvullende investeringen

6.095

Mutaties 2018

6.095

Aanschafwaarde 31 december 2018

55.915

Boekwaarde per 31 december 2018

55.915

Afschrijvingspercentage kosten van ontwikkeling: 33%
Toelichting bij [1]: de kosten van ontwikkeling betreffen kosten voor het zaakregistratiesysteem in Microsoft
Sharepoint. Dit systeem is in 2017 en 2018 ontwikkeld en wordt in 2019 in gebruik genomen. Omdat het
systeem in 2017 en 2018 ontwikkeld werd en nog niet in gebruik was, is er nog niet afgeschreven op deze
activa in 2017 en 2018.
[2] Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Computers en hardware

Inventaris

Totaal 2018

Aanschafwaarde

106.491

23.079

129.570

Cumulatieve afschrijvingen

-11.838

-640

-12.478

Boekwaarde per 1 januari 2018

94.653

22.439

117.092

5.275

2.129

7.404

Afschrijvingen

-36.384

-4.154

-40.538

Mutaties 2018

-31.109

-2.025

-33.134

Aanschafwaarde 31 december 2018

111.766

25.208

136.974

Cumulatieve afschrijvingen

-48.222

-4.794

-53.016

63.544

20.414

83.958

Investeringen

Boekwaarde per 31 december 2018
Afschrijvingspercentage computers en hardware: 33%
Afschrijvingspercentage inventaris: 20%
[3] Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
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Per 31 december 2018

Per 31 december 2017

384

-
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[4] Overige vorderingen

Per 31 december 2018

Per 31 december 2017

Waarborgsom

10.250

10.250

Nog te ontvangen bedragen

22.483

-

27.264

10.865

- Te veel betaalde huur september

10.865

- Te veel betaalde lonen december

6.667

- Tussenrekening CPC

4.951

Vooruitbetaalde bedragen
- Massy United Insurance

682

- Atlas Insurance

5.112

- Citizens Insurance

9.665

- SPF Crean

10.865

- HICC Kantoormeubelen

10.865

940

Netto lonen
Totaal

-

4.294

59.997

25.409

Toelichting bij [4]: de reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende
karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
[5] Liquide middelen

Per 31 december 2018

Per 31 december 2017

343.553

188.262

145

145

343.698

188.407

Maduro & Curiel’s Bank
Kas
Totaal
Toelichting bij [5]: de liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.

PASSIVA
[6] Algemene reserve

2018

2017

Stand per 1 januari

53.473

-

Batig saldo boekjaar

57.254

53.473

110.727

53.473

2018

2017

Stand per 1 januari

107.872

115.000

Onttrekking

-23.000

-7.128

Stand per 31 december

84.872

107.872

Stand per 31 december
[7] Overige schulden - vooruitontvangen overheidsbijdrage

Toelichting bij [7]: de overheidsbijdrage bestaat uit een bijdrage uit 2017 van het Ministerie van Economische
Ontwikkeling (MEO) voor investeringen in kantoorinrichting en automatisering. De overheidsbijdrage is in 2017
volledig gebruikt voor dit doeleinde. De bijdragen voor de investeringen zijn in 2017 ontvangen, maar zullen ten
gunste van de afschrijvingslasten worden gebracht, in overeenstemming met de jaarlijkse afschrijving over deze
investeringen.
[8] Handelscrediteuren
Crediteuren
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Per 31 december 2018

Per 31 december 2017

16.975

6.596
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[9] Belastingen en premies sociale verzekeringen

Per 31 december 2018

Per 31 december 2017

-

10.404

2.482

23.639

Loonheffing
Premies sociale verzekeringen
- Af te dragen AOV/AWW

9.596

19.992

- Af te dragen AVBZ

-74

1.242

- Af te dragen ZV/OV

1.004

1.000

- Af te dragen BVZ

-8.044

1.405

Premies pensioen

25.805

56.904

Totaal

28.287

90.137

Per 31 december 2018

Per 31 december 2017

1.663

-

Reservering vakantiegeld en vakantiedagen

51.872

57.922

Verhuiskosten personeel

30.000

-

-

24.910

174.158

-

29.953

34.688

4.500

3.000

10.745

2.181

200

-

303.091

122.701

[10] Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen netto lonen

Investeringsverplichtingen
Terug te betalen aan MEO
Accountantskosten
Kosten Selikor
Water en elektriciteit december
Kosten postbus
Totaal

Toelichting bij [8], [9] en [10]: alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen: voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichting

De organisatie heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Pietermaai 6 te Curaçao.
De huurverplichting bedraagt ANG 130.380 per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 31 december 2019.

Service level agreement

De organisatie is met Core N.V. eind 2018 een nieuw service level agreement overeengekomen ten aanzien van de
IT omgeving. De kosten op jaarbasis bedragen circa ANG 18.800.
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7.5.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2018

[11] Baten

1 jan tot 31 dec 2018

1 april tot 31 dec 2017

2.214.505

1.144.529

Vormen bestemmingsfonds investeringen

-

-115.000

Vrijval bestemmingsfonds investeringen boekjaar

-

7.128

-174.158

-

2.040.347

1.036.657

Ontvangen bijdrage boekjaar

Niet uitgegeven bijdrage
Bijdragen Ministerie van Economische Ontwikkeling

Toelichting bij [11]: De FTAC heeft vooruitontvangen van MEO ANG 2.214.505 op basis van een goedgekeurde
meerjarenbegroting van het voorgaande jaar. De FTAC kan een financiële reserve aanleggen van ten hoogste 5%
van de goedgekeurde begroting van het voorgaande jaar. Het bedrag dat 5% ten boven gaat, ad ANG 174.158 is ten
laste van de baten geboekt. Het bedrag van ANG 174.158 is reeds geboekt onder de kortlopende schulden.
[12] Lonen en salarissen

1 jan tot 31 dec 2018

1 april tot 31 dec 2017

Bruto lonen en salarissen

731.490

366.004

Vakantietoeslag

25.450

57.922

Lonen en salarissen bestuur

96.000

72.000

Stagiaires

904

-

Medische en keuringskosten

200

-

854.044

495.926

Totaal

Toelichting bij [12]: De bezetting van het bureau van de FTAC bedroeg aan het begin van 2018 7,5 fte en aan
het eind van 2018 6,5 fte. Over 2018 bedroeg het gemiddeld aantal fte van het bureau van de FTAC 7,5 fte. Alle
werknemers waren werkzaam op Curaçao. Het bestuur van de FTAC kent drie leden. Twee leden van de FTAC
hebben werkzaamheden met een tijdsbeslag van één dag per week en één lid (Voorzitter van de FTAC) heeft
werkzaamheden met een tijdsbeslag van twee dagen per week. Het bestuur tezamen vormt 0,8 fte.
[13] Sociale lasten

1 jan tot 31 dec 2018

1 april tot 31 dec 2017

62.348

34.477

Premies AVBZ (bureau)

3.992

1.815

Premies ZV/OV (bureau)

2.924

1.000

64.877

34.009

1.124

5.069

Premies AVBZ (bestuur)

177

266

Premies ZV/OV (bestuur)

33

-

135.475

76.626

1 jan tot 31 dec 2018

1 april tot 31 dec 2017

Pensioenpremie personeel

97.735

37.396

Totaal

97.735

37.396

1 jan tot 31 dec 2018

1 april tot 31 dec 2017

36.384

11.838

4.154

639

-23.000

-

17.538

12.477

Premies AOV/AWW (bureau)

Premies BVZ (bureau)
Premies AOV/AWW (bestuur)

Totaal
[14] Pensioenlasten

[15] Afschrijvingen materiële vaste activa
Computers en hardware
Inventaris
Vrijval bestemmingsfonds investeringen boekjaar
Totaal
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[16] Overige personeelskosten

1 jan tot 31 dec 2018

1 april tot 31 dec 2017

106

-

Vervoer

15.693

-

Vertalingskosten

19.238

10.590

Inhuur personeel van derden

25.214

13.193

Representatie en voorlichting

6.645

5.306

Reis- en verblijfskosten

32.361

2.471

Scholings- en opleidingskosten

29.450

-

Wervingskosten

27.166

4.651

316.519

27.107

12.780

-

4.014

2.545

489.186

65.863

Vergaderkosten en presentiegeld

Uitzending en detachering
Ziektekostenverzekering
Overige personeelskosten
Totaal

Toelichting bij [16]: De kosten voor uitzending & detachering in 2018 betreffen de detachering van een directeur
vanuit de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM), inclusief verhuiskosten. De directeur was eerder als
implementatiemanager werkzaam bij MEO. Voor de periode 2018 is een aangepast detacheringscontract gesloten
voor 1 jaar waarbij de directeur het recht behield om verhuiskosten te declareren. Deze detachering is per eind
2018 tot een einde gekomen.
De wervingskosten betreffen met name advertentiekosten voor de vacature van directeur FTAC na het
vertrek van de gedetacheerde directeur.
Per augustus 2018 is een ziektekostenverzekering met medewerkers afgesloten equivalent aan de
ambtenarenregeling.
[17] Huisvestingskosten

1 jan tot 31 dec 2018

1 april tot 31 dec 2017

130.380

152.725

Onderhoud duurzame roerende goederen

1.504

-

Onderhoud onroerend goed

9.315

4.017

Huur duurzame roerende goederen

-

95

Kantoorinrichting

-

51

26.134

28.470

4.333

-

-

3.163

15.414

-

187.080

188.521

1 jan tot 31 dec 2018

1 april tot 31 dec 2017

1.268

-

26.561

4.930

1.223

-

29.052

4.930

1 jan tot 31 dec 2018

1 april tot 31 dec 2017

Kantoorbenodigdheden

25.986

12.055

Telecommunicatie

32.302

4.515

Contributies en abonnementen

13.871

1.598

Publieke voorlichting

24.123

37.926

1.431

1.832

34.331

-

132.044

57.926

Huur onroerend goed

Gas, water en elektra
Verzekering onroerend goed
Overige huisvestingskosten
Kantoorapparatuur
Totaal
[18] Exploitatiekosten
Huur en lease kantooruitrusting
Onderhoud kantooruitrusting
Kantoorexploitatie
Totaal
[19] Kantoorkosten

Porto- en vrachtkosten
Overige kantoorexploitatie
Totaal
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[20] Algemene kosten

1 jan tot 31 dec 2018

1 april tot 31 dec 2017

28.919

40.826

8.346

-

Bankkosten

-

621

Valuta-omrekeningsverschillen

-

2.071

37.265

43.518

1 jan tot 31 dec 2018

1 april tot 31 dec 2017

Bankkosten en provisie

2.321

-

Koersverschillen

1.354

-

Totaal

3.675

-

Accountantskosten
Advieskosten

Totaal
[21] Rentelasten en soortgelijke kosten

7.6.

Afsluitende opmerkingen en ondertekening

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening 2018.
Resultaatverdeling
Het resultaat, een bate van ANG 57.253, is toegevoegd aan de algemene reserve.

Willemstad, 26 maart 2019
Fair Trade Authority Curaçao

Directeur (a.i.):
mr. S. Tuinenga

Het bestuur van de FTAC,

Voorzitter:
drs. A.G. Romero
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Plv. voorzitter:
drs. R.O.B. van den Bergh

Lid:
dr. mr. G.J.C.M. Bakker
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8.

OVERIGE GEGEVENS

8.1. Statutaire regeling inzake de
winstbestemming

winstbestemming. In 2018 heeft de FTAC geen dwangsommen geïnd of bestuurlijke boetes opgelegd.

De FTAC is bij Landsverordening inzake concurrentie
van 29 maart 2016 opgericht en heeft op deze basis geen
statuten. In de Landsverordening inzake concurrentie is
bepaald dat geïnde dwangsommen en bestuurlijke boetes terugvloeien in de algemene middelen van het Land
Curaçao. Voor het overige is er in de Landsverordening
inzake concurrentie geen regeling opgenomen inzake

Over de bestemming van financiële reserves zijn
tussen de FTAC en het Ministerie van Economische
Ontwikkeling afspraken gemaakt in een beheersovereenkomst. De FTAC kan een financiële reserve aanleggen van ten hoogste 5% van de begroting van het
voorgaande jaar. Op deze basis is het meerdere van 5%
boekhoudkundig ten laste gebracht van de baten.

8.2.

Analyse verschil uitkomst 2018 met budget
2018 Werkelijk

2018 Budget

Mutatie

Mutatie (in %)

2.040.347

2.214.506

-174.159

-7,9%

Lonen en salarissen

854.044

1.082.994

-228.950

-21,1%

Sociale lasten

135.475

146.531

-11.056

-7,5%

Pensioenlasten

97.735

69.954

27.781

39,7%

Afschrijvingen materiële vaste activa

17.538

-

17.538

-

Overige personeelskosten

489.186

387.075

102.111

26,4%

Huisvestingskosten

187.081

283.169

-96.088

-33,9%

Kantoorexploitatie

202.036

262.783

-60.747

-23,1%

Som der lasten

1.983.095

2.232.506

-249.411

-11,2%

Netto resultaat

57.253

-

57.253

-

Baten
Bijdragen MEO
Lasten

Alle bedragen zijn in Antilliaanse guldens (ANG).

Toelichting op de verschillen in
bovenstaande tabel

De FTAC heeft over 2018 een positief resultaat geboekt
van ANG 231.411. De FTAC heeft voor 2018 een budget
ontvangen van MEO van ANG 2.214.506 op basis van
een goedgekeurde meerjarenbegroting. De kosten uit
gewone bedrijfsvoering waren ANG 1.983.095, resulterend in een resultaat van ANG 231.411.
De FTAC kan een financiële reserve aanleggen van ten
hoogste 5% van de begroting van het voorgaande jaar.
Op deze basis is het meerdere van 5% boekhoudkundig
ten laste gebracht van de baten. Het positieve resultaat
wordt veroorzaakt door lagere kosten op een aantal
posten. Deze meevallers zijn grotendeels een eenmalig
gevolg van de opstartfase van de organisatie en de verwachting is dan ook dat de kosten in 2019 meer volgens
budget zullen zijn. Dit zal hieronder nader toegelicht
worden.
De FTAC heeft in 2017 en in 2018 een aanzienlijke investering gedaan in haar zaakregistratiesysteem (ANG
55.915). Deze uitgaven komen echter niet als lasten
naar voren aangezien volgens de regels van Dutch
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GAAP hierover pas na ingebruikneming wordt afgeschreven. Het zaaksysteem wordt in 2019 in gebruik
genomen waardoor de FTAC in de periode 2019-2021
een extra kostenpost zal hebben van ANG 18.452 per
jaar.

Lonen en Salarissen

Het verschil wordt verklaard doordat in het budget de kosten voor de gedetacheerde directeur van
ANG 264.920 opgenomen waren onder “Lonen en
Salarissen” en in de Baten en Lasten verplaatst zijn
naar “Overige personeelskosten”. Verder zijn de kosten
lager vanwege een vacature voor de functie van directeur in december 2018.

Overige Personeelskosten

De hogere kosten voor “Overige Personeelskosten”
kunnen verklaard worden doordat in het budget de kosten voor de gedetacheerde directeur van ANG 264.920
opgenomen waren onder “Lonen en Salarissen” en in
de Baten en Lasten verplaatst zijn naar “Overige personeelskosten”. Verder zijn er vanwege een vacature
voor de functie van directeur in december 2018 kosten
gemaakt van ANG 16.826 voor Werving Personeel.
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Aan de andere kant zijn de kosten voor verzekering
personeel lager dan in het budget doordat een ziektekostenverzekering met medewerkers is afgesloten
per augustus 2018 in plaats van per januari 2018.
Deze kosten zullen dus in 2019 hoger zijn. Verder zijn
de kosten voor opleiding personeel lager dan in het
budget doordat vanwege de wijzigingen in de directie
er beperkter is geïnvesteerd in opleiding van medewerkers. Ook deze kosten zullen dus in 2019 hoger zijn.
De reiskosten zijn lager uitgevallen omdat de FTAC in
2018 heeft gekozen voor een focus op interne opbouw
van de organisatie. In 2019 zal de blik meer naar buiten
gericht zijn, waaronder op samenwerking in de regio.
Op de post representatie en voorlichting is bespaard
doordat voor 6 voorlichtingssessies kostenloos gebruik
gemaakt kon worden van faciliteiten van het Ministerie
van Financiën.

Pensioenlasten

De hogere kosten voor pensioenlasten kunnen worden
verklaard door een te lage inschatting van de werkgeverslasten voor het jaar 2017 en 2018. Het te lage
afgedragen bedrag aan werkgeverslasten in 2017 van
ANG 9.500 is gecorrigeerd in 2018 en ten laste gebracht
van het resultaat in 2018.

Kantoorexploitatie

De kosten voor kantoorexploitatie zijn lager uitgevallen
doordat per november 2018 een printer is geleased in
plaats van per januari 2018. Deze kosten zullen in 2019
dus hoger zijn.
Verder zijn de advieskosten in 2018 lager dan in het budget door de opstartfase van de FTAC. De verboden van
de Landsverordening inzake concurrentie zijn in werking
getreden per september 2017. Externe advieskosten,
zoals van advocaten, economische consultants, forensische accountants en IT-consultants worden doorgaans
gemaakt in een gevorderde fase van onderzoeken. De
noodzaak van economische consultants zal zich bijvoorbeeld voordoen bij een effectenanalyse bij misbruik
machtspositiezaken, en van forensische accountants
bij kostenonderzoek. IT-consultants zullen nodig zijn bij
onverwachte bedrijfsbezoeken (‘dawn raids’). Extern juridisch advies kan nodig zijn bij bezwaren tegen sancties
of andere maatregelen van de FTAC. Hier was in 2018
nog geen sprake van omdat de FTAC in 2018 nog geen
beschikkingen heeft vastgesteld. In 2019 zal de FTAC wel
verschillende beschikkingen vaststellen. Op deze basis
is de verwachting dat de kosten voor advieskosten in
2019 zullen stijgen ten opzichte van 2018.

Afschrijvingen

De jaarrekening is opgemaakt volgens Dutch GAAP.
Om deze reden dient een post voor de afschrijvingen
opgenomen te worden. In het budget was hier geen
rekening mee gehouden. De FTAC heeft in 2017 en 2018
investeringen gedaan in een zaakregistratiesysteem
van ANG 55.915. Hierop kan echter nog niet afgeschreven worden omdat het systeem in 2019 in gebruik wordt
genomen en volgens Dutch GAAP pas afgeschreven
kan worden bij ingebruikneming. De werkelijke kosten
voor afschrijvingen zullen hierdoor in de komende drie
jaar ANG 18.452 hoger zijn (gebaseerd op afschrijvingspercentage van 33%).

Huisvestingskosten

De kosten voor huisvesting zijn lager uitgevallen doordat per augustus 2018 een inboedelverzekering en per
1 augustus 2018 een aansprakelijkheidsverzekering is
afgesloten in plaats van per januari 2018. Deze kosten
zullen in 2019 dus hoger zijn.

Jaarverslag 2018 - Fair Trade Authority Curaçao

31

9.	CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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Fair Trade Authority Curaçao
Pietermaai 6
Postbus 135, Punda
telefoon: +599 9 461 0067
fax:

+599 9 461 0068

email:

info@ftac.cw

website: www.ftac.cw
Dit jaarverslag 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.

