
 
Werkwijze externe communicatie FTAC 
 
De Fair Trade Authority Curaçao heeft vastgesteld: 
 
Inleiding 
De Fair Trade Authority Curaçao (“FTAC”) is bij de uitvoering van haar taken zoveel mogelijk open, met inachtneming 
van geldende rechtswaarborgen. Dit is één van de kernwaarden van de FTAC. De FTAC geeft ook uit eigen beweging 
informatie over haar beleid, de voorbereiding van beleid en de uitvoering. 
 
Openheid is echter niet onbegrensd. Zo kunnen onder andere het belang van onderzoek en handhaving, en belangen 
van ondernemingen zoals bedrijfsvertrouwelijkheid ertoe leiden dat een beperking van openbaarmaking van 
informatie noodzakelijk is. 
 
Artikel 1: algemene uitgangspunten 
1. De FTAC is transparant bij de uitvoering van haar taken. Hiertoe geeft zij actief voorlichting over de uitvoering 

van aan haar opgedragen taken; 
2. De FTAC geeft via haar website (www.ftac.cw) voorlichting over de regels die zij handhaaft, de wijze waarop 

zij haar bevoegdheden toepast, de werkzaamheden die zij verricht en over de beschikkingen die zij neemt, 
tenzij andere belangen dan transparantie zwaarder wegen. Deze andere belangen kunnen onder meer zijn 
het belang van vertrouwelijkheid van een voorgenomen of lopend onderzoek, (bedrijfs)vertrouwelijkheid van 
informatie en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

3. De FTAC geeft geen informatie over haar werkzaamheden indien dit naar haar oordeel het doel van de aan 
haar opgedragen taken zou kunnen belemmeren; 

4. Publicaties van de FTAC worden geschoond van vertrouwelijke informatie als bedoeld in artikelen 8.1 lid 2, 8.1 
lid 3, 9.2 lid 2 en 9.2 lid 3 Landsverordening inzake concurrentie voordat ze worden openbaargemaakt. 
Belanghebbenden kunnen hiertoe informatie gemotiveerd vertrouwelijk claimen volgens het FTAC-format 
voor vertrouwelijkheidsclaims. 

 
Artikel 2: openbaarmaking van beschikkingen  
1. De FTAC maakt de volgende beschikkingen openbaar: 

a. beschikkingen waarin bindende aanwijzingen als bedoeld in artikel 7.1 lid 1 sub a Landsverordening 
inzake concurrentie worden opgelegd; 

b. beschikkingen waarin bestuurlijke boetes of lasten onder dwangsom als bedoeld in artikel 7.1 lid 1 sub b 
en c Landsverordening inzake concurrentie worden opgelegd;  

c. beschikkingen inzake de verlening of intrekking van een ontheffing als bedoeld in artikelen 3.5 en 3.12 
Landsverordening inzake concurrentie; 

d. beschikkingen inzake niet-van-toepassingverklaring van de bagateluitzondering als bedoeld in artikel 3.3 
Landsverordening inzake concurrentie; 

e. beschikkingen inzake verplichtingen als bedoeld in artikel 4.2 en artikel 4.4 Landsverordening inzake 
concurrentie; 

2. Andere beschikkingen dan genoemd in lid 1 van dit artikel kunnen ook door de FTAC openbaar worden 
gemaakt;   

3. In voorbereiding op beschikkingen als genoemd in lid 1 sub a, c, d en e van dit artikel wordt een ontwerp van 
de te nemen beschikking, met de daarop betrekking hebbende stukken, ter inzage gelegd bij de FTAC volgens 
de procedure als beschreven in artikel 8.1 landsverordening inzake concurrentie;  

4. De FTAC maakt voorafgaande aan openbaarmaking de inhoud van een beschikking of ontwerpbeschikking, en 
het voornemen tot openbaarmaking hiervan, kenbaar aan de geadresseerde;  
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5. De openbaarmaking van een beschikking of een ontwerpbeschikking geschiedt niet eerder dan nadat 5 dagen 
zijn verstreken na de dag waarop de beschikking of de ontwerpbeschikking en het voornemen tot 
openbaarmaking kenbaar is gemaakt aan de geadresseerde. Gedurende deze 5 dagen kan de geadresseerde 
die bezwaar heeft tegen (gedeeltelijke) openbaarmaking van de beschikking of ontwerpbeschikking hiertegen 
in rechte opkomen. De FTAC kan eerder tot openbaarmaking overgaan indien de geadresseerde de 
beschikking of ontwerpbeschikking (deels) zelf openbaar heeft gemaakt, heeft doen openbaar maken of heeft 
aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen eerdere openbaarmaking;  

6. De FTAC maakt de ter inzagelegging van ontwerpbeschikkingen als bedoeld in lid 3 van dit artikel bekend via 
de Curaçaosche Courant, een Nederlandstalig en een Papiamentstalig dagblad en op haar website;  

7. De FTAC maakt de publicatie van de in lid 1 genoemde beschikkingen ten minste bekend in de Curaçaosche 
Courant en op haar website. De FTAC kan deze beschikkingen ook op andere wijze bekend maken, zoals in 
een Nederlandstalig en een Papiamentstalig dagblad; 

8. De inhoud van beschikkingen en ontwerpbeschikkingen wordt gepubliceerd op de website van de FTAC;  
9. Bij publicatie van beschikkingen met maatregelen in de zin van § 7.1 Landsverordening inzake concurrentie 

vermeldt de FTAC onder meer de status van een door haar genomen beschikking. Ook geeft de FTAC aan 
welke (juridische) vervolgstappen mogelijk zijn, zoals bezwaar en beroep.   

 
Artikel 3: openbaarmaking onderzoeken en rapporten  
1. De FTAC publiceert geen rapporten als bedoeld in artikel 7.11 Landsverordening inzake concurrentie;  
2. De FTAC verstrekt in beginsel geen informatie over bedrijfsbezoeken en lopende onderzoeken. De FTAC kan 

hiervan afwijken, bijvoorbeeld indien een bedrijfsbezoek of het lopende onderzoek al op andere wijze in de 
openbaarheid is gekomen en/of om ongewenste speculaties te voorkomen; 

3. Indien in afwijking van lid 2 informatie wordt verstrekt over bedrijfsbezoeken, lopende onderzoeken of 
rapporten maakt de FTAC in beginsel niet de namen bekend van de bij die bedrijfsbezoeken of rapporten 
betrokken partijen. De FTAC kan hiervan afwijken, bijvoorbeeld indien het niet noemen van die namen tot 
onwenselijke speculaties kan leiden over de betrokkenheid van partijen.   

 
Artikel 4: openbaarmaking concentratiemeldingen  
1. De FTAC maakt een concentratiemelding als bedoeld in artikel 5.2 Landsverordening inzake concurrentie 

openbaar door middel van publicatie in de Curaçaosche Courant en op haar website;  
2. De FTAC publiceert hiertoe een samenvatting van de concentratiemelding waarvoor een door de aanvrager 

aangeleverde samenvatting als basis dient.  
 
Artikel 5: openbaarmaking informele zienswijzen 
1. De FTAC kan informele zienswijzen openbaar maken, bijvoorbeeld indien dit kan bijdragen aan de 

rechtszekerheid en de invulling van normen in de Landsverordening inzake concurrentie;  
2. Openbaarmaking van informele zienswijzen vindt plaats door middel van een geanonimiseerde publicatie op 

de FTAC-website. Hierbij wordt de zienswijze behalve van vertrouwelijke informatie ook geschoond van 
informatie waaruit de identiteit van de aanvragers kan worden afgeleid;  

3. Artikel 2 lid 4 en 5 van deze werkwijze, inzake de openbaarmaking van beschikkingen, is van overeenkomstige 
toepassing op de openbaarmaking van informele zienswijzen. 

 
Artikel 6: openbaarmaking jaarverslagen FTAC 
1. De FTAC stelt jaarlijks een verslag als bedoeld in artikel 2.23 Landsverordening inzake concurrentie op over de 

door haar verrichte werkzaamheden;  
2. De FTAC maakt de publicatie van haar jaarverslag bekend in de Curaçaosche Courant, met een mededeling 

over de ter inzagelegging van het jaarverslag;  
3. De FTAC publiceert het jaarverslag ook op haar website.  
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Artikel 7: openbaarmaking adviezen en rapportages van marktonderzoeken  
1. De FTAC legt uitgebrachte adviezen inzake de effecten voor de concurrentie van voorgenomen of geldende 

wetgeving, als bedoeld in artikel 2.17 Landsverordening inzake concurrentie, en rapportages van 
marktonderzoeken, als bedoeld in artikel 2.14 lid 2 Landsverordening inzake concurrentie, ter inzage bij de 
FTAC; 

2. De FTAC publiceert uitgebrachte rapportages van marktonderzoeken ook op haar website.  
 
Artikel 8: openbaarmaking beleidsregels 
1. De FTAC maakt de door haar vastgestelde beleidsregels als bedoeld in artikel 2.16 lid 1 Landsverordening 

inzake concurrentie bekend in de Curaçaosche Courant;  
2. De FTAC publiceert haar beleidsregels ook op haar website.  
 
Artikel 9: persberichten 
1. De FTAC kan een persbericht uitbrengen over belangrijke beschikkingen, rapportages van marktonderzoeken, 

adviezen en andere werkzaamheden; 
2. Een persbericht wordt gepubliceerd op de website van de FTAC en, voor zover relevant, gezonden naar 

media;  
3. Persberichten zullen in beginsel beschikbaar zijn in het Nederlands en in het Papiaments en, waar nuttig, ook 

in het Engels;  
4. Indien de FTAC bij de publicatie van een beschikking een persbericht uitbrengt, krijgt de geadresseerde van 

die beschikking gedurende minimaal 24 uur de gelegenheid te reageren op het concept van het persbericht 
en om feitelijke onjuistheden daarin te signaleren. Hierbij wordt een deadline gecommuniceerd waarbinnen 
de geadresseerde zijn reactie op dat concept aan de FTAC kenbaar kan maken; 

5. FTAC stelt de geadresseerde van de beschikking op de hoogte van de definitieve versie van het persbericht, 
met daarbij de aankondiging van het moment waarop FTAC tot publicatie zal overgaan; 

6. De FTAC beantwoordt vragen van de media in beginsel via haar voorzitter of de directeur van het bureau van 
de FTAC. 

 
Artikel 10: verzoeken om openbaarmaking informatie 
1. Een ieder kan informatie verzoeken over de uitoefening van de taken door de FTAC als bedoeld in artikel 9.2 

Landsverordening inzake concurrentie;   
2. De FTAC sluit in het kader van verzoeken om openbaarmaking aan bij de behandeling, de interpretatie en de 

termijnen voor openbaarmaking van de Landsverordening openbaarheid bestuur.  
 
Artikel 11: slotbepalingen 
1. De FTAC kan in uitzonderingsgevallen afwijken van deze werkwijze indien de omstandigheden daar aanleiding 

toe geven; 
2. Deze werkwijze wordt aangehaald als: “Werkwijze externe communicatie FTAC”. 
 
 
Willemstad, 20 december 2017 
 
Fair Trade Authority Curaçao 
 
 
 
w.g. drs. A.G. Romero 
Voorzitter van de Fair Trade Authority Curaçao 
 


