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I. Algemene Toelichting 

§ 1. Inleiding 

Om een marktgedreven economie, zoals die van Curaçao, optimaal te kunnen laten 
werken, moet er een mededingingsbeleid worden gevoerd. Mededingingsbeleid is 
gericht op het bewaken en bevorderen van de concurrentie. De dragende gedachte 
hierachter is dat effectieve concurrentie bedrijven prikkelt hun uiterste best te doen om 
te voldoen aan de wensen van hun afnemers. Een optimale werking van de markt, waar 
de concurrentie haar werk goed kan doen, leidt tot een hogere welvaart. 
Mededingingsbeleid is er daarom op gericht op het aanwakkeren van concurrentie en 
het voorkomen dat bedrijven de concurrentie beperken ten eigen bate en ten nadele van 
afnemers. Er worden daartoe 'spelregels' voor bedrijven in wetgeving vastgelegd die 
een vrije en onvervalste concurrentie garanderen. Een onafhankelijke bij 
landsverordening ingestelde mededingingsautorileit ziet toe op naleving van die 
spelregels en handhaaft deze zo nodig. Naast het toezi.cht op de gedragingen van 
bedrijven, adviSt!ert deze mededingingsautorileit ook over het effect van voorgenomen 
of geldende regelgeving en beleid op de concurrentie ('competition advocacy'). 

Hel aantal landen in de wereld met actief mededingingsbeleid die meded ingingstoezicht 
hebben ingevoerd, neemt sterk toe ook op kleine (ei)landen. Op dit moment zijn dat 
meer dan 125 landen. De voordelen van een mededingingsbeleid en -toezicht zijn 
namelijk evident: 

Het borgt dt! belangen van consumenten doordat het leidt tot lagere prijzen, betere 
kwaliteit en/ of meer toegang tot en keuze tussen diensten en producten. 
Het zorgt voor een level playing field voor ondernemers. De belangen van 
ondernemers worden beschermd tegen concurrenten die de marktwerking verstoren 
in hun eigen voordeel en ten nadele van (potentiële) concurrenten. 
Het zorgt voor vertrouwen bij buitenlandse investeerders, zodat zij het land gaan 
zien als een goede, solide optie voor investeringen 
Het stimuleert product- en procesinnovatie, doordat intensievere concurrentie ertoe 
leidt dal bedrijven zich meer zullen richten op het verbeteren en vernieuwen van de 
producten en diensten die zij aanbieden. 

§2. Knelpunten mededinging op Curaçao 

Gebrek aan regels en toezicht 
Het ontbreekt Curaçao momenteel nog volledig aan wetgeving, toezicht en handhaving, 
die concurrentiebeperkende gedragingen door bedrijven kunnen tegengaan. Deze 
concurrentiebeperkingen zijn schadelijk voor de consumenten en uiteindelijk de 
economie. Economische groei wordt erdoor belemmerd. 
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Grotere risico's op concurrentieverstoringen door kleinschaligheid 
De Curaçaose economie is een kleine open economie. ln kleinere economieën en op 
kleinere markten is het risico op marktverstoringen en marktimperfecties groter dan in 

grote economieën met grotere markten. Door de kleinschaligheid is het aantal spelers op 
een markt beperkt en is het daarom gemakkelijker voor concurrenten om hun 
marktgedrag te coördineren (en de concurrentie te verminderen) dan op grotere 
markten met veel spelers. 
Een ander kenmerk van kleine markten is dat de balans tussen productieve efficiënt ie 
(productieprocessen zo efficiënt mogelijk inrichten, waardoor er met eenzelfde 
hoeveelheid middelen meer geproduceerd wordt en zo kosten drukken) en allocatieve 
efficiëntie (de optimale afstemming tussen vraag en aanbod, waarbij producenten net 
nog bereid zijn die hoeveelheid te produceren die consumenten nog net willen afnemen) 
wankel is. 
Slecht of minder goed functionerende markten leiden in het algemeen tot te hoge 
prijzen, gebrekkige kwaliteit, slechte service en/of te weinig innovatie. Op hun beurt 
hebben deze consequenties van slecht functionerende markten een negatieve invloed op 
de groei van de maatschappelijke welvaart en de economische ontwikkeling van het 
eiland. Het terugdringen van marktimperfecties zal dan ook een positieve stimulans zijn 
voor de verdere ontwikkeling van helland Curaçao. 

§3. Onderzoek naar passend mededingingsbeleid 

In het jaar 2000 heeft de toenmalige Dienst Economische Zaken daarom het onderwerp 
"Mededinging" op de beleidsagenda gezet door het schrijven van het "Discussiepaper 
MededingingsbeJeid " . Een van de conclusies was dat een effectief mededingingsbeleid 
een cruciaal puzzelstuk was om de slaagkans van alle economische speerpunten van 
Curaçao te vergroten. 
Een belangrijke externe aanleiding om mededingingsbeleid een prominente plaats te 
geven op de economische agenda, vormden de beleidsaanbevelingen van internationale 
organisaties zoals de OECD en de FlAS. Hierin werd een verband gelegd tussen het 
gebrek aan mededingingsbeleid en de onaantrekkelijkheid van het investeringsklimaat 
van Curaçao. Zonder een helder, duidelijk mededingingsbeleid zijn buitenlandse 
bedrijven niet bere id in Curaçao te investeren. Een markt met heldere spelregels die ook 
nageleefd en zo nodig gehandhaafd worden, biedt investeerders een goed klimaat 
waarin ze vooraf duidelijkheid hebben over de mogelijkheid om rendement op hun 
investeringen te behalen. 
Ook in hel recente Country Report 2nd Quarter 2014 van de The Economist lntelligence 
Unit wordt het belang van goede mededingingswetgeving en- toezicht benadrukt als 
voorwaarde om de economische groei te bevorderen. 

Onderzoek naar de mogelijke rol voor een mededingingsautoriteit voor Curaçao 
bestond allereerst uit onderzoek naar de stand van de mededinging op Curaçao. 
Hiervoor zijn vijf markten onderzocht, te weten: (i) groot- en detailhandel van 
levensmiddelen, (ii) bancaire producten, (iii) bouw van infrastruch1rele projecten, (iv) 
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import van geneesmiddelen, en (v) internet. Het algemene beeld dat uit deze analyse 
naar voren komt, is dal de concurrentie in de Curaçaose markten de afgelopen jaren 
weliswaar is toegenomen, maar dat er nog, soms ernstige, verstoringen van de 
concurrentie bestaan. Het corrigeren van die verstoringen is gelegen i..o aanpassingen in 
de structuur van de markt en kan leiden tot aanzienlijke prijsdalingen, 
kostenbesparingen en tot een herverdeling van welvaart naar de Curaçaose consument. 

In het jaar 2011 is ook een nulmeting uitgevoerd welke onderdeel was van de 
marktonderzoeken in het kader van het opstellen van de mededingingswetgeving. Deze 
nulmeting is bedoeld om toekomstige veranderingen in de mededinging zoals 
veranderde (verbeterde) marktuitkomsten en marktstructuur aJs gevolg van de 
invoering van het mededirlgingstoezicht te meten. De nulmeting had betrekking op de 
vijf sectoren welke deel uitmaakten van de marktonderzoeken. De meting was tweeledig 
en omvatte een meting van de 'harde' indicatoren (o.a. marktstructuur en 
marktuitkomsten) en een meting van de 'zachte' indicatoren (percepties van 
consumenten). Voor de meting van de 'harde' indicatoren is gebruikt gemaakt van 
gangbare en geaccepteerde maatstaven zoals de C-ratio en de Herfindahl-Hirschman 
Index (HHI). Deze parameters geven inzicht in de concentratie van markten aan de hand 
van het aantal aanbieders en hun respectievelijke marktaandeel. Voor de meting van de 
'zachte' indicatoren zijn consumenten ondervraagd over hun percepties ten aanzien van 
de kwaliteit vnn het product, het prijsniveau en de klantvriendelijkheid van de 
aanbieders in de desbetreffende markt. Deze meting kan herhaald worden om 
veranderirlgen in de tijd te registreren zodat de effectiviteit van het 
mededingingsteezicht bepaald kan worden. 

Het ligt in de bedoeling om bij de evaluatie na vijf jaar waarin artîkel 10.3 voorzaet, 
tevens een meting te laten uitvoeren naar de effecten die de nieuwe regels en het 
optreden van de FT AC op de concurrentie hebben gehad en wat de maatschappelijke 
baten daarvan zijn. 

§4. Ontwerp Landsverordening inzake concurrentie 

De onderhavige ontwerp-landsverordening vloeit voort uit bovenbedoelde 
onderzoeken. Bij de inrichting van de ontwerp-landsverordening is ten volle rekening 
gehouden met de specifieke context van Curaçao. Drie belangrijke factoren hebben 
daarbij een rol gespeeld 

De eerste factor betreft de economische context. Zoals hiervoor opgemerkt, wordt de 
economie van Curaçao gekenmerkt door kleine markten, met als gevolg grotere risico's 
op concurrentie beperkende gedragingen door ondernemingen en een wankele 
verhouding tussen productieve efficiëntie en allocatieve efficiëntie. 
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De mededingingsrechtelijke verboden en verplichtingen, zijn in dit onderwerp daarom 
zo veel mogelijk toegesneden op creëren van een optimale marktstructuur (zie ook 
paragraaf 5 van de algemene toelichting en verder de artikelsgewijze toelichting bij 
hoofdstukken 3, 4 en 5). 

De tweede factor betreft de omstandigheid dat het relatief kleine Curaçao een groot 
pakket van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft. Dit betekent in de 
eerste plaats dat beschikbaarheid van middelen, zowel financieel als personeel (kennis), 
beperkt is. Door aansluiting bij de Europese mededingingsregels en gebruikmaking van 
de Europese begrippen en normen, optimaliseert het ontwerp beschikbaarheid van 
kennis door de daarmee gecreëerde mogelijkheid van internationale kennisuitwisseling 
(zie onder meer paragraaf 5 van de algemene toelicht.ing). Tegelijkertijd is voor een 
toezichtmodel gekozen dat onder meer het benodigde aantal mededingingsexperts 
beperkt (zie ook paragraaf 6 van de algemene toelichting). De beperkte omvang van 
Curaçao leidt er in de tweede plaats toe dat dezelfde personen soms meerdere, totaal 
verschillende verantwoordelijkheden hebben. In het ontwerp is beoogd de uitvoering 
van het toezicht echter op afstand van het politieke of bestuurlijke apparaat te plaatsen, 
opdat het in de uitvoering onafhankelijk kan opereren (zie paragraaf 5 van de algemene 
toelichting en verder de artikelsgewijze toelichting bij hoofdstuk 2). 

De derde factor betreft de juridische en maatschappelijke situatie in Curaçao. Deze is 

van invloed geweest op de meer procedurele aspecten van de ontwerp 
landsverordening. Zo wordt in het ontwerp wat betreft de toezichts· en 
onderzoeksbevoegdheden en de handhavingsmiddelen rekening gehouden met de 
administratiefrechtel ijke context van Curaçao (zie onder meer paragraaf 5 en 6 van de 
algemene toelichting en verder de artikelsgewijze toelichting bjj hoofdstuk 6 en 7 ). 

De uiteenlopende elementen van het onderhavige ontwerp die voortvloeien uit de 
genoemde drie factoren worden hierna nader toegelicht. Daarbij wordt nader ingegaan 
op enerzijds de economische context en de mededingingsrechtelijke begrippen en 
normen en anderzijds de opzet van de FTAC en de wettelijke procedures. 

§5. Economische context en de mededingingsrechtelijke begrippen en normen 

De economische context 
De economie van Curaçao wordt in het bijzonder gekenmerkt door haar bijzondere 
ligging ten opzichte van het Zuid-Amerikaanse continent, haar insulaire karakter en 
kleine omvang en haar positie in het Koninkrijk der Nederlanden. Het zijn niet in de 
laatste plaats deze karakteristieken geweest die maakten dat in het verleden de 
economische voorspoed - de inkomens, de werkgelegenheid en de belastinginkomsten -
kon worden toegeschreven aan de sterke ontwikkeling die in enkele sectoren in de 
Curaçaose economie speelden. In eerste instantie betrof dit de olieraffinage vanwege de 
natuurlijke haven en de gunstige ligging ten opzichte van olieproducerend buurland 
Venezuela. In tweede instantie was dit de opkomst van de financiële offshore industrie 
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vanwege de economische en politieke stabiliteit op Curaçao, de wetsystematiek, de 
financiële infrastructuur, het opleidingsniveau van de bevolking en de constitutionele 
band met Nederland. Beide sectoren hebben een wezenlijke rol gespeeld bij de 
economische ontwikkeling van Curaçao. 
Het belang van beide sectoren in de economie van Curaçao is echter afgenomen. Met de 
opkomst van andere sectoren zoals het toerisme, de haven en de bouw als belangrijke 
economische pijlers naast de olie-industrie en de financiële sector, heeft de Curaçaose 
economie een meer gediversifieerd karakter gekregen. Met die ontwikkeling is ook de 
concurrentie met andere (ei)landen in de regio toegenomen en heeft het overheidsbeleid 
dat is gericht op het versterken van de concurrentiepositie van Curaçao een steeds 
prominentere rol gekregen. 

De kleine eilandeconomie van Curaçao kent een competitief nadeel ten opzichte van 
grote economieën door de beperkte omvang van de binnenlandse markt en de relatief 
hoge kosten van transport van producten naar en van het eiland. Daardoor bestaat in de 
Curaçaose economie meer dan in grotere economieën een afruil tussen productieve 
efficiëntie en marktcondities die bijdragen aan gezonde concurrentie tussen bedrijven. 
Productieve efficiëntie vereist een volledige benutting van schaalvoordelen. Markten op 
Curaçao zijn echter vaak zo beperkt in omvang dat slechts een beperkt aantal bedrijven 
naast elkaar efficiënt kan produceren - soms zelfs maar één of twee. Het streven naar 
productieve efficiëntie heeft in kleinere economieën tot gevolg dat op die markten aJ 
snel sprake zal zijn van hoge marktconcentraties. 

Wanneer concurrentie intensiever wordt, bijvoorbeeld door overheidsbeleid dat is 
gericht op 'verbeteringen' in de marktstructuur - bijvoorbeeld het wegnemen van 
toetredingsbarrières ·kan de sterkere prikkel tot productieve efficiëntie die daar van uit 
gaat, in potentie gepaard gaan met een toename van concentratie: waar twee bedrijven 
nu nog een balans weten te vinden in de onderlinge marktaandelen door elkaar niet te 
veel te beconcurreren, of zelfs onderling afspraken te maken, kunnen nieuwe condities 
die prikkelen tot intensievere concurrentie resulteren in een si tuatie waarin een van de 
bedrijven uittreedt en de markt door nog maar één aanbieder wordt bediend. Die 
aanbieder is dan wel in staat de minimum efficiëntie schaal te bereiken en dus 
goedkoper te produceren dan voorheen. 

Het is dan cruciaal voor een optimale ontwikkeling en verdeling van de welvaart dat die 
efficiëntievoordelen ten goede komen aan de afnemer, de consument, de burger. Dat kan 
door de juiste condities in de marktstructuur te creëren, maar tevens door effectieve 
regulering en effectief toezicht dat voorkomt dat machtsposities worden misbruikt. Een 
zekere mate van concentratie van markten is een gegeven in Curaçao en daarmee 
samenhangend ook het belang van goede regulering en van een toezichthouder die 
ervoor zorgt dat die concentratie niet leidt tot misbruik en kartelvorming. 



- 7-

Aansluiting bij begrippen en normen Europees mededingingsrecht. .. . 
In dit ontwerp wordt wat betreft de mededlngingsrechlelijke begrippen en normen in 
grote lijnen aangesloten bij die zoals gehanteerd in de mededingingsregels van de 
Europese Unie. Deze regels betreffen, kort gezegd, (i) het verbod op afstemming russen 
ondernemingen en besluiten van ondernemersverenigingen die de concurrentie kunnen 
belemmeren, (ii) het verbod op misbruik van machtspositie en (iii) concentratietoezicht 

Het voordeel om aan te sluiten bij het raamwerk van dit reehlssysteem is drieledig. In de 
eerste plaats is dankzij de langdurige jurisprudentiegeschiedenis een groot deel van de 
(meer) precieze inhoud van de gehanteerde begrippen en normen nader toegelicht en 
ingekleurd. Duidelijker normen verhoogt de rechtszekerheid omtrent verboden en 
verplichtingen. 

In de tweede plaats zorgt de aansluiting bij het Europese mededingingsrecht dat de 
normen uit de Curaçaose concurrentieregels overeenstemmen met de Nederlandse, die 
eveneens nauw aansluiten bij de Europese normen. Aangezien de Hoge Raad der 
Nederlanden de cassatierechter zal zijn in procedures betreffende civiele 
aansprakelijkheid wegens schending van zowel het Nederlandse als het Curaçaose 
mededingingsrecht1, zal gebruik van zeer vergelijkbare normen leiden tot effici,ënlere 
rechtsbedeling en grotere rechtszekerheid. 

Ten slotte faciliteert hantering van een tussen de Landen binnen het Koninkrijk 
vergelijkbaar raamwerk, opleiding en uitwisseling tussen de Landen, zowel wat betreft 
personen betrokken bij handhaving van mededingingstegels als de rechterlijke macht. 
Dergelijke mogelijke samenwerkingsve rbanden kunnen bijdragen aan een zo efficiënt en 
effectief mogelijk handhavingssysteem . 

... maal' afwijkingen voor efficiënt en effectief toezicht in Curaçao 
Economisch ordeningsrecht zoals mededingingswetgeving kan evenwel niet zonder 
meer worden gekopieerd van de ene jurisdictie naar de andere; het recht dient rekening 
te houden mel de economische, maar ook maatschappelijke realiteit van de 
desbetreffende jurisdictie. 

De economische en maatschappelijke situatie In Curaçao wijkt evident af van die in 
Europa (en Nederland). Dit betekent dat het te hanteren Europese raamwerk voor 
normstelling op de Curaçaose situatie toegesneden afwijkingen vereist. Deze 
aanpassingen moeten ertoe leiden dat een voor Curaçao effectief én handhaafbaar 
systeem van regels tot stand wordt gebracht. 

Vanuit handhavingsperspectief is voor bepaalde overtredingen - in afwijking van hel 
Europese raamwerk - ervoor gekozen op enkele punten een meer formaJistische 

1 Elt artikel I lid I Rijkswet cassatierechtspraak voor Aruba, Curaçao, Sint Maanenen voor Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba 



benadering te hanter~n ('hard and fast rules'). Deze formalistische benadering biedt een 
absolute normstelling waarbij wordt geabstraheerd van feitelijke 
(markt)omstandigheden. 
Zo zijn bepaalde gedragingen altijd (per se) in strijd met het kartelverbod en heeft een 
onderneming altijd een machtspositie bij een marktaandeel van meer dan 60%. Dat 
dergelijke overtredingtm of posities onder een meer op (economische) feiten en 
(markt)effecten gebaseerde benadering - zoals in de EU - tot een ander slotoordeel 
zouden leiden, is weliswaar niet ondenkbaar, maar wel uitzonderlijk. Het 
(ogenschijnlijke) nadeel van de formalistische benadering voor bepaalde justitiabelen in 
een dergelijk uitzonderlijk geval weegt echter niet op tegen de voordelen van verhoogde 
rechtszekerheid en (civiele en publieke) handhaafbaarheid. 

Tegenover deze 'harde lijn' ten aanzien van per se verboden kartelgedragingen, s taat een 
- in vergelijking met de Europese regels - soepeler benadering van alle andere 
concurrentiebeperkende gedragingen. Wederom in een meer formalistische benadering 
worden alle concurrentiebeperkende gedragingen, anders dan per se verboden 
kartelgedragingen, tol een gezamenlijk marktaandeel van 30% categorisch vrijgesteld. 
Deze ruime uitzondering faciliteert doelmatig gebruik van de beperkte middelen van de 
autoriteit, mede gegeven de plicht voor de FT AC op aanvraag andere dan per se 
verboden kartelafspraken boven de 30%-grens te t~l~n op mogelijke individuele 
ontheffing van het kartelverbod. Voor ontheffing zal vereist zijn dat de beperkende 
afspraak (i) leidt tot voordelen (ii) die ook ten goede komen aan de eindgebruiker, (iii) 
proportioneel is en (iv) niet de concurrentie wezenlijk uitschakelt. Deze categorische 
uitzondering en individuele ontheffingen reflecteren erkenning dat in een kleine 
eilandeconomie zoals die van Curaçao de minimum efficiënte schaal soms kan dwingen 
de concurrentie voor een groot deel te beperken teneinde de noodzakelijke 
efficiëntlevoordelen te behalen. De ontheffingsmogelijkheid verhoogt ten slotte de 
effectiviteit van hel ordeningsrecht doordat hel bijdraagt aan de ontwikkeling van de 
FT AC (ervaring en track record inzake toepassing van het kartel verbod) en een 
duidelijkere normstelling (justitiabelen kunnen op basis van gepubliceerde besluiten 
leren over de toepassing van het verbod). 

Naast de deels formalistische benadering van het begrip 'machtspositie', is ook op 
andere punten het handhavingsinstrumentarium van de FTAC ter bestrijding van 
misbruik van machtsposities uitgebreid. De achtergrond van de uitbreiding is dal in een 
kleint? eilandeconomie zoals die van Curaçao bovengemiddeld snel sprake kan zijn van 
een machtspositie en, daarmee, misbruik van machtspositie. Om de FTAC op dit punt 
beter uit te rusten heeft zij - in aanvulling op het Europest! raamwerk- de bevoegdheid 
aan t:en onderneming met een machtspositie bepaalde preventieve maatregelen op te 
leggen, gericht op voorkoming van misbruik van die machtspositie. Deze versterking 
van handhavingsmiddelen wordt ten slotte nog verstevigd door de bevoegdheid in te 
grijpen in spoedeisende gevallen zodra een redelijk vermoeden bestaat dat de FT AC tot 
het oordeel zal komen dat sprake is van een machtspositie. Hoewel een dl;lrgelijke 
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bevoegdheid doorgaans aan een regulator toekomt, rechtvaard igt de economische 
situatie op Curaçao de toekenning van deze ingrijpende bevoegdheden. 

In veel jurisdicties omvatten mededingingsregels naast verbod op 
concurrentiebeperkende afspraken en misbruik van machtspositie tevens fusietoezicht, 
ook wel concen!Tatietoezicht genoemd. Concentratietoezicht beoogt 
concurrentiebeperkingen als gevolg van bundeling van (voorheen afzonderlijke) 
ondernemingen te voorkomen. Door een dergelijk toezicht kan tevens worden 
voorkomen dat ondernemingen afspraken in strijd met het kartelverbod relatief 
gemakkelijk legaal kunnen vormgegeven door te fuseren. Een nadeel van fusietoezicht is 
evenwel dat het een groot beslag kan leggen op de middelen van een autoriteit, die in 

dit geval beperkt zijn. 

In het onderhavige ontwerp is gekozen voor een middenweg: het ontwerp bevat geen 
inhoudelijk concentratietoezicht, maar uitsluitend een meldingsplicht. Door het toezicht 
te beperken tot een meldingsplicht, wordt de ITAC tijdens haar · toch al wat tijd en 
middelen betreft kostbare - opstartfase enige ruimte geboden in prioriteitsstelling 
(effectieve aanpak van de eerste kartel- en misbruikzaken). Op basis van de gemelde 
concentraties zal bij de evaluatie van de landsverordening na vijf jaar de wenselijkheid 
van inhoudelijk concentratietoezicht worden onderzocht. 

§ 6. Structuur van de FTAC en de proeedmes 

De onafhankelijke geïntegreerde toezichthouder 
ln de praktijk bestaan er drie hoofdvormen van t~zicht en handhaving van 
mededingingswetgeving_ waarbij de verschillen liggen in vormgeving van de (wijze 
van) sanctieoplt!gging. ln zowel het gesplitst juridische model als het gesplitst agency 
model kan de toe.zichthouder een zaak openen en onderzoeken, maar dient zij de zaak 
aan te brengen bij een andere instantie (gerechtelijke inslaolie respectievelijk een 
gespecialiseerd sanctionerend agentschap of tribunaal) . Deze instantie oordeelt 
vervolgens over a l. dan niet oplegging van een boete, terwijl beroep openstaat bij een 
andere gerechtelijke instantie. In de derde hoofd vorm, het volledig geïntegreerde agency 
model, kan de FTAC niet alleen een zaak openen en onderzoeken, maar ook zelf een 
boete opleggen. Omdat in deZt! vorm de fT AC zowel kan onderzoeken als sanctioneren, 
worden bij deze vorm (doorgaans) diwrse procedurele waarborgen ingebouwd, zoals 
gescheiden afdelingen voor onderzoek en sanctionering. Een opgelt!gde boete kan 
vervolgl:!nS in beroepsprocedures aan gerechtelijke instanties worden voorgelegd. 

In het ontwerp is het laatste model vormgegeven. Dit model heefl als groot voordeel dat 
het efficiënt is voor een klein land als Curaçao. Zo is één organisatie in plaats VéU"I twee 
doorgaans meer kasrenefficiënt Ook heeft een klein land doorgaans minder 
mededingingszaken dan een groot land, zodat in een dergelijk geval complexe 
technieken en know how rond mededingingszaken minder gemakkelijk kan worden 
opgebouwd. Bovendien is de kennis en know how die nodig is om een beschikking te 



- I 0-

nemen voor een mededingingsautoritelt in een klein land relatief moeilijk aan te 
trekken, te onderhouden en te behouden. 

In het algemeen, maar zeker bij een geïntegreerde mededingingsa utoriteit, is voorts de 
onafhankelijkheid van belang: zonder onafhankelijkheid is er geen onpartijdigheid, 
geloofwaardigheid, gezag en draagvlak in de samenleving voor de autoriteit. Als 
overheidsorgaan is een zekere afhankelijkheid echter onvermijdelijk: 
mededingingsbeleid blijft onderdeel van economisch beleid en de leiding van de FT AC 
dient verantwoording af te leggen aan de gekozen politiek verantwoordelijken over 
strategische zaken. De afhankelijkheid en verantwoording blijven echter beperkt tot het 
beleidsniveau: inmenging op het niveau van de dagelijkse gang van zaken of specifieke 
interventie is uitgesloten. De vereiste onafhankelijkheid is in het ontwerp onder meer 
vormgegeven door de status van zelfstandig bestuursorgaan met eigen 
rechtspersoonlijkheid . Middelen voor verantwoording en sturing op beleidsniveau 
vloeien onder meer in het ontwerp voort uit de mogelijkheid voor de bevoegde 
ministers om beleidsregels op te stellen en budgetten goed te keuren. 

Bestuursrechtelijke procedures 
Een geïntegreerd toezicht model impliceert bestuursrechtelijke handhaving van 
mededingingsregels. Met de keuze voor bestuursrechtelijke handhaving is de inhoud 
van de bestuursrechtelijke begrippen gegeven. Daar waar rechten van justitiabelen 
eerder in gedrang zouden kunnen komen, is evenwel gekozen aanvullende waarborgen 
op te nemen door explicitering van de procedure of inhoud van de begrippen. Voor die 
procedure is, gegeven de sterke verwantschap met het Nederlandse bestuursrecht, 
gekeken naar (verschillende versies van) de Nederlandse Algemene wet bestuu rsrecht. 

§ 7. De inhoudsopgave van het ontwerp 

Hoofdstuk 1 
Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 3 

Hoofdstuk 4 
Hoofdstuk 5 
Hoofdstuk 6 
Hoofdstuk 7 

definities 
Fa ir Trade Authority Curaçao 
§2.1 instelling, samenstelling en benoeming 
§2.2 taken en bevoegdheden 
§2.3 informatie en sturing 
§2.4 financiën en toezich t 
concurrentiebeperkende afspraken 
§3.1 verbod 
§3.2 bagateluitzondering verbod 
§3.3 ontheffing verbod 
§3.4 vrijstellingen 
ondernemingen met een machtspositie 
concentraties 
handhaving 
maatregelen in geval van overtreding 
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§7.1 maatregelen 
§7.2 bindende aanwijzing 
§7.3 algemene bepalingen omtrent bestuurlijke sancties 
§7.4 bestuurlijke boete 
§7.5 dwangbevel 
§7.6 last onder dwangsom 

Hoofdstuk 8 voorbereidingsprocedure, bezwaar en beroep 
§8.1 voorbereidingsprocedure beschikkingen 
§8.2 bezwaar en beroep 

Hoofdstuk 9 gebruik en verstrekking van gegevens 
Hoofdstuk 10 overige bepalingen 
Hoofdstuk 11 slotbepalingen 

li. Financiële gevolgen 

Het overzicht dat in de onderstaande label 1 gepresenteerd is geeft een indicatie van de 
kosten die gemoeid zijn met het oprichten en operationalisering van "Fair Trade 
Authority Curaçao" (FTAC). De opgenomen bedragen behelzt!n werkzaamheden die 
nog dienen te geschieden alsook de operationalisering van de FT AC. 

Categorie 2015 2016 2017 2018 I 

Publiekscampagne I 100.000 100.000 250.000 250.000 

1 Vast personeel 460.000 1.160.000 
I 

1.830.000 1.830.000 

Opleiding en training 60.000 100.000 300.000 300.000 

Huisvesting 240.000 240.000 240.000 240.000 

Reis en verblijfkosten - 50.000 50.000 50.000 

Inrichtingskosten 215.000 40.000 20.000 20.000 

lCT systemen 200.000 100.000 50.000 50.000 

Bestuur FT AC - 150.000 I 150.000 150.000 

Service level agreements 50.000 I 10.000 10.000 10.000 

Advieskosten 75.000 50.000 100.000 100.000 

Totale uitgaven 1.400.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 

Betreffende het belang van een mededingingsautoriteit wijst het Ministerie van 
Economische Ontwikkeling op onder andere de gesignaleerde (ernstige) 
concurrentieverstoringen in vijf sectoren en de verbetering van het investeringsklimaat 
en het vergroten van het vertrouwen van buitenlandse investeerders in de lokale 
economie. Het Ministerié van Financiën deelt de mening van het Ministerie van 
Economische Ontwikkeling dat een mededingingsautoriteit een instrument kan zijn in 
de bevordering van meer economische activiteit. buitenlandse investeringen en een 



- 12 -

hogere welvaart. Sterker nog, het Ministerie van Financiën onderstreept het 
uitgangspunt van de regering dat de oplossing voor de precaire overheidsfinanciën niet 
ligt in het verder bezuinigen op de overheidsuitgaven, bezuiniging kent grenzen. De 
oplossing ligt in de implementatie van een 3-sporenbeleid, waarbij aandacht besteed 
wordt aan het stimuleren van economische ontwikkeling en bevorderen van sociale 
ontwikkeling. Grotere efficiency op de markt en economische ontwikkeling zal leiden 
tot meer belastinginkomsten voor de overheid. Het door de regering opgestarte traject 
Nationaal Dialoog is een instrument om invulling te geven aan het voorgestelde 
integraal beleid. 

Ook in het geactualiseerde advies d.d. 14 september 2014, nummer 2014/035796 van het 
Ministerie van Financiën wordt het belang van een mededingingsautoriteit voor de 
economische ontwikkeling onderstreept. Tevens wordt aangegeven dat reeds is 
voorzien in de financiering voor de jaren 2014 en 2015. Het Ministerie van Financiën is 
verder van mening dat de onafhankelijkheid van de autoriteit gewaarborgd moet zijn. 
Verder vraagt het Ministerie van Financiën aandacht voor de financiering van de 
Consumentenautoriteit en Reguiatory Board die in de toekomst integraal deel uit zullen 
maken van de FT AC. 
Conform de mee~arenbegroting (per 2015) van het Ministerie van Economische 
Ontwikkeling zijn voor de jaren 2015, 2016 en 2017 respectievelijk 1,4 miljoen, 2 miljoen 
en 3 miljoen guldens gereserveerd voor de FTAC. Het overzicht dat in tabel 1 
gepreSt!nteerd is geeft een indicatie van de kosten die gemoeid zijn met het oprichten en 
de operationalisering van de FT AC. Bij deze indicatieve begroting is rekening gehouden 
met de toekomstige taken van de FT AC inzake de Consumentenautoriteit en de 
Reguiatory Board. Hiertoe zal de FT AC te zijner tijd bij landsverordening nieuwe taken 
worden opgedragen. Conform het advies van het Ministerie van Financiën zullen alle 
incidentele en structurele kosten van de oprichting van de FT AC binnen het budget van 
het Ministerie van Economische Ontwikkeling worden gedekt. 
De eerste jaren van de FTAC gaat een aanzienlijk deel van de begroting naar de 
oprichting van de organisatie in de meest basale vorm: huisvesting, inrichting, 
bemensing enzovoort. De kostenpost 'Publiekscampagne' is ter dekking van de kosten 
van het communicatie- en voorlichtingsplan van de FTAC, een en ander conform het 
advies van de Raad van Advies. Onderdelen van eerder genoemd plan zijn o.a. 
informatiebrochures, bijeenkomsten waaronder seminars waarbij het onderhavige 
wetsvoorstel centraal staat, en in een later stadium communicatie activiteiten bij 
toevoeging van andere taken (Consumentenautorileit en Reguiatory Board). Burgers, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten bekend worden met de taken en 
bevoegdheden van de FT AC. Onder 'Kosten Personeel wordt begrepen de kosten van de 
implementatiemanager van de FT AC alsmede de personeelskosten. De 
implementatiemanager is een ervaren manager en expert op het gebied van 
mededinging en mededingingsautoriteiten. Voor wat betreft de kosten voor de 
bemensing van de FT AC is er rekening gehouden met de aanstelling van meer personeel 
als in latere jaren de overige taken worden toegevoegd. De kostenpost 'Opleiding en 
training' dient ter dekking van wervingskosten, vakopleidingen en 
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deskundigheidsbevordering t.b.v. het personeel van de FT AC. Onder 'Huisvesting' 
wordt begrepen de huurkosten vermeerderd met de utiliteitskosten. 'Reis en 
verblijfskosten' betreft kosten ter dekking van de onvermijdelijke reis en verblijfskosten 
van het personeel en de leden van de FT AC. 'Inrichtingskosten' betreffen kosten van de 
fysieke inrichting van de organisatie, zoals meubilair, klein onderhoud en facilitaire 
diensten. Onder 'lCf systemen' wordt begrepen het laten ontwikkelen van een 
zaakregistratiesysteem en het creëren van een veilige lCT omgeving. Onder de 
kostenpost 'Bestuur FTAC' wordt verstaan alle uitgaven die gedaan worden ten 
behoeve van de leden van de FTAC, inhoudende de vergaderkosten, 
representatiekosten, uitrustingskasten en maandelijkse vergoeding. Ter dekking van de 
kosten gemoeid voor de salarisadministratie, accountantscontrole en overige uit te 
besleden taken is een voorziening getroffen onder 'Service Level Agreements'. Onder 
'Advieskosten' wordt begrepen kosten van de tijdelijke inzet van specialistische kennis. 

111. Sociaal Economische Raad 

Het advies van de Sociaal Economische Raad (SER), no. 051/2013-SER, d.d. 25 februari 
2013, inzake het onderhavige ontwerp geeft de regering aanleiding tot de volgende 
reactie. 

In paragraaf 3.2 van het algemeen gedeelte van zijn advies merkt de SER op dat hij 
vooralsnog niet kan beoordelen of de aansluiting bij het Nederlandse/Europese 
Mededingingswet en de keuze van bestuursrechtelijk variant voor wat betreft 
handhaving resulteren in een voor Curaçao effectief mededingingstoezicht en vraagt de 
regering deze nader uiteen te zetten. 
De regering wenst als volgt te reageren. Het onderhavige ontwerp bevat de formele 
bepalingen en bevoegdheden voor een nieuwe op te richten mededingingsautoriteit, ook 
wel genoemd de rTAC, die de mededingingswetgeving zal moeten handhaven. FTAC 
zal de status krijgen van een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en deze samen met het 
mededingingsbeleid valt onder de eindverantwoordelijkheid van de Minister van 
Economische Ontwikkeling. 
Het ontwerp en de daarin opgenomen formele en materiële bepalingen berusten in 
principe op de Europese en Nederlandse wetsystematiek, maar bij de formulering van 
de bepalingen is er uiteraard rekening gehouden met de specifieke omstandigheden op 
Curaçao. Niet alleen met de economische omstandigheden, maar ook met de 
bestuursrechtelijke omstandigheid van beperkt beschikbare mensen en middelen is er 
rekening meegehouden. Het voorstel is erop gericht om gegeven die omstandigheden 
een zo efficiënt en effectief mogelijk toezicht op de concurrentieregels uit te oefenen. 
Onderzoek naar de mogelijke _rol voor een mededingingsautoriteit voor Curaçao 
bestond allereerst uit onderzoek naar de huidige meded inging op Curaçao. Hiervoor 
zijn vijf markten onderzocht, te weten, (i) groot- en deta illiandel van levensmiddelen, (ii) 
bancaire producten, (iil) bouw van infrastructurele projecten, (iv) import van 
geneesmiddelen en (v) internet. 
De belangrijkste overwegingen om juist deze sectoren voor te stellen zijn, z'chtbaarheid 



- 14. 

en voelbaarheid voor de consument, bijdrage van de sector aan de economische groei en 
werkgelegenheid, en aanwezige/bestaande problemen met mededinging (en dus te 
realiseren welvaartwinst van meer concurrentie). 
Het algemeen beeld dat uit deze analyse naar voren is gekomen, is dat de concurrentie 
in de Curaçaose markten de afgelopen jaren weliswaar is toegenomen, maar dat er nog, 
soms ernstige, verstoringen van de concurrentie bestaan. Het corrigeren van die 
verstoringen is gelegen in de aanpassingen in de structuur van de markt en dit kan in 
sommige markten, leiden tot aanzienlijke prijsdalingen, kostenbesparingen en tot 
herverdeling van welvaart (winst) van bedrijven naar de Curaçaose consument. 
Ook is een schatting gemaakt van de mogelijke baten van mededingingsbeleid voor 
Curaçao als geheel, en enkele deelsectoren in het bijzonder. Internationale studies tonen 
aan dat de baten van het mededingingsbeleid de kosten oversti jgen en dat deze baten in 
belangrijke mate aan de consumenten toekomen. Met een "vertaling" van deze 
internationale studies naar de Curaçaose situatie wordt de toename van 
consumentenwelvaart tussen NAf 2.47 miljoen en NAf 6.17 miljoen per jaar geschat en 
de toename van het Bruto Binnenlands Product (BBP) meer dan NAf 5.14 miljoen per 
jaar. Het ligt in de bedoeling om na 5 jaar een evaluatie te doen van de kosten en baten 
van het mededingingsbeleid en dan kan pas concreet aangegeven worden wat de 
effecten van de concurrentie is in de onderzochte markten op de welvaart van de 
consument. 

Met betrekking tot het kartel verbod, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van het ontwerp, 
vraagt de SER verder waarom het marktaandeel op elke relevante markt niet meer dan 
30% bedraagt en waarom voor dit percentage is gekozen. Overigens vraagt de SER zich 
af waarom ook niet met omzet wordt gewerkt zoals in de Nederlandse/Europese 
wetgeving en verzoekt de minister antwoord hierop in de memorie van toelichting op te 
nemen. De regering wenst met betrekking tot het bovenstaande als volgt reageren. Uit 
de mededingingsliteratuur is bekend dat ondernemingen die alleen of gezamenlijk over 
minder dan 30o/o van het marktaandeel op de betreffende markt beschikken, normaliter 
niet in staat zijn om hun positie op de markt in economische zin te misbruiken. Slechts 
in zeer uitzonderlijke situaties zou het nodig kunnen zijn om onderzoek te doen naar 
mogelijk mededingingbeperkend gedrag door ondernemingen met een lager 
(gezamenlijk) marktaandeel dan 30%. 
De regering merkt hierbij op dat de ontheffing erop gericht is duidelijk te maken dat tot 
de genoemde grens van 30% is toegestaan dat ondernemingen welvaartsbevorderende 
samenwerking kunnen aangaan, bijvoorbeeld ten behoeve van betere en/of efficiëntere 
productie, dienstverlening, distributie, etc. Duidelijke ruimte voor 
(efficiëntiebevorderende) samenwerkingsvormen is juist in een land met kleine 
economie, zoa ls Curaçao van groot belang. Afspraken die zelden of nooit tot 
efficiëntievoordelen leiden (prijsafspraken, marktverdeling, boycots, 
aanbestedingsre.gelingen) zijn echter ondubbelzinnig uitgesloten (zie hiervoor de 
artikelsgewijze toelichting van artikel 3.2). 
Er is gekozen voor uitsluitend een marktaandeelpercentage omdat absolute omzetcijfers 
minder relevant zijn als het gaat om de vraag of een kartel schadelijk is of niet. Het 
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verschil! immers nogal of ondernemingen op Curaçao een gezamenlijke omzet hebben 
van meer dan NAf 3 miljoen op de kappersmarkt of biermarkt. 
De bagateluitzondering, bedoeld in artikel 3.2, tweede lid, van het ontwerp geeft dus 
een bagateluitzondering die simpel en duidelijk is, met een mogelijkheid van 
buitentoepassing verkl aring van ex artikel 3.3, in uitzonderlijke omstandigheden. 
Door deze constructie worden de toezichtslasten voor de toezichthouder en het 
bedrijfsleven beperkt. Dit, in combinatie met de uilpullend mededingingsbeperkingen, 
genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het ontwerp, die niet onder de 
bagateluitzondering vallen (prijsafspraken, marktverdeling, boycots, 
aanbestedingsregelingen), levert een regime op waarin het bedrijfsleven en de 
consument weten waar ze aan toe zijn en waarbij de toezichthouder zich kan 
concentreren op mogelijke mededingingsbeperkingen die er werkelijk toe doen . 

De SER constateert daarnaast dat in afwijking van het Europese wet bepaalde 
gedragingen altijd als "per se" verboden worden aangemerkt zonder dat een 
uitzondering mogelijk is en dat er sprake is van de bevoegdheid preventieve 
maatregelen op te leggen zodra er een redeli jk vermoeden bestaat dat de FTAC tot het 
oordeel zal komen dat sprake is van een verboden machtpositie. Een voorafgaande 
bindende aanwijzing wordt dan ook niet nodig geacht. De SER is van oordeel dat het 
bestaan van een redelijk vermoeden van machtposi tie onvoldoende grond is voor de 
FT AC om maatregelen op te leggen. 
De regering heeft de volgende reden voor dit onderscheid. Elke ondernemer zal, ook 
.zonder de letterlijke bepalingen in he t onderhavige ontwerp te keMen, weten dat het 
gezamenlijk afspreken van prijzen, het onderling verdelen van markten. het 
manipuleren van aanbestedingen en het gezamenlijk boycotten van een concurrent, 
toeleverancier of afnemer, onbetamelijk gedrag is, dat schadelijk is voor de concurrentie 
en daarmee voor de maatschappelijke welvaart. 
Dat geldt niet, of in mindere mate, voor het hebben voor een machtspositie of het 
misbruik maken van een machtspositie. Dit zijn ook voor een 
mededingingstoezichthouder complexe onderwerpen. Vaak is het op voorhand niet 
duideli jk of een onderneming over een economische machtspositie beschikt, en zo ja, of 
deze onderneming gedrag vertoont dat de concurrentie schade toebrengt. 
Verwacht mag worden dat ook voor ondernemers, of hun advocaten/adviseurs, dit 
complex is. Zeker wanneer mededingingsbeleid nieuw is en ondernemers nog moeten 
weMen aan mededingingswetgeving. 
Daarom is er in het ontwerp voor gekozen dat bij overtredingen van het per se 
kartelverbod geen bindende aanwijzing nodig is om een boete of last te kunnen 
opleggen. Dat is ook zo in het Europese en Nederlandse mededingingsrecht. Maar bij 
overtredingen van het misbruikverbod moet - in afwijking van het Nederlandse en 
Europese mededingingsrecht - wél eerst een bi ndende aanwijzing worden gegeven 
alvorens een punitieve sanctie kan worden opgelegd. Dit wordt bijvoorbeeld ook zo 
geregeld in andere mededingingswetgeving in de regio (Barbados, Jamaica). 
Voorgesteld wordt deze bepaling na vijf jaar te evalueren. 
Preventieve maatregelen bij machtspositie zijn echter geen maatregelen die behelzen een 
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overtreding (van een kartelverbod o[ een misbruik van machtspositieverbod) te 
constateren, maar die erop gericht zijn om te voorkomen dat er misbruik gaat ontstaan. 
Met deze maa tregel kan de FT AC, die geadviseerd wordt door experts binnen de 
organisaties, op grond van hun profiel, bekwaamheid en kennis van de materie direct 
een oordeel geven wanneer er een redelijk vermoeden bestaat dat er sprake is van een 
verboden machtspositie. De preventieve maatregel zelf is (daarom) geen puni tieve 
sanctie, zodat een voorgaande bindende aanwijzing niet nodig of opportuun is. 

De SER vraagt de minister nader uit een te zetten wat bedoeld wordt met de 
transparantie verplichtingen evenals de verplichtingen tot contracteren in het kader van 
effectieve handhaving en de bevoegdheid preventieve maatregelen op te leggen aan een 
onderneming met machtpositie en deze uiteenzetting ook op te nemen in deze memorie 
van toelichting. 
De regering wenst inzake deze als volgt te reageren. Ondernemingen met een 
economische machtspositie kunnen op veel manieren misbruik maken van hun 
machtspositie om de concurrentie schade toe te brengen en de klant te misleiden. 
Ondoorzichtigheid van leveringsvoorwaarden of van de geleverde kwaliteit kan zo'n 
mogelijkheid zijn. ln een dergelijk geval kan de mededingingsautoritei t een 
transparantieverplichting opleggen. 
Ook kan een onderneming met een machtspositie de mededinging verstoren door 
bijvoorbeeld leveringen te weigeren aan afnemers die op een andere (vaak 
stroomafwaartse) markt (willen) concurreren met de onderneming met een 
machtspositie. Dergelijk misbruik kan door de mededingmgsautori teit worden 
voorkomen door een contracteerverplichting op te leggen. 

De SER geeft de minister in overweging met het oog op rechtszekerheid in het ontwerp 
een beschrijving van de relevante markt op te nemen en daarbij aan te sluiten bij de 
uitgangspunten zoals gedefinieerd in de bekendmaking van de Eu ropese Commissie. 
De regering kan inzake dit als volgt reageren. Voor wat betreft het begrip 'relevante 
markt' wordt in de memorie van toelichting aangegeven, dat dit begrip uitgelegd moet 
worden als het begrip 'relevante markt' bedoeld Î.rl bekendmaking (Pb EG 1997, C-3n/5) 
van de Europese Commissie. 
De regering onderkent het belang van transparantie en rechtszekerheid. Derhalve volgt 
hierna een beschrijving van de relevante markt conform de bekendmaking (PbEG 1997, 
C-372/5) van de Europese Commissie. 
Een relevante productmarkt omvat alle productenen/of diensten die op grond van hun 
kenmerken, hun prijzen en het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, door de consument 
als onderling verwisselbaar of substitueerbaar worden beschouwd. 
De relevante geografische markt is het gebied waarbinnen de betrokken ondernemingen 
een rol spelen in de totstandkoming van vraag naar en het aanbod van goederen of 
diensten, waarbinnen de concurrentievoorwaarden voldoende homogeen zijn echter dat 
er afwijkende concurrentievoorwaarden heerst in vergelijking met het aangrenzende 
gebieden. 
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Bij de vaststelling van de totale marktomvang zal gebruik worden gemaakt van de 
verschillende marktbronnen en relevante bedrijfsstudies, een en ander conform eerder 
genoemde bekendmaking (PbEG 1997, C-372/5 ) van de Europese Commissie. 

Gelet op het feit dat de minister mogelijk partij kan zijn in een door FTAC te verrichten 
onderzoek raadt de SER af om de Minister van Economische Ontwikkeling door middel 
van preventief toezicht zoals opgenomen in artikel 2.7 (thans 2.14), tweede lid invloed te 
geven op het strategische beleid van de FT AC. 

De minister wenst met betrekking tot het voornoemde als volgt te reageren. Het voorstel 
van de SER wordt gedeeltelijk overgenomen. Volgens artikel 2.14 wordt het reglement 
van orde door de FTAC vastgesteld en bekendgemaakt. De minister krijgt kans om zijn 
afkeuring te geven. Dat kan echter slechts op beperkte gronden: strijd met het recht dan 
wel algemeen belang. Artikel 2.15 van het ontwerp, benadrukt de autonomie van de 
FT AC om onafhankelijk van de politiek beleidsregels vast te stellen bij de uitoefening 
van haar taak. 
Artikel 2.19 geeft de minister de bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen die nodig 
zijn om aan zijn verantwoordelijkheid voor het systeem van het mededingingsteezicht 
invulling te geven. Binnen dat systeem is de FTAC onafhankelijk en autonoom. De 

regering is met de SER van mening dat dit ook tot uitdrukking moet komen in de 
autonomie van de FT AC om he leidsregels vast te stellen d ie nodig zijn voor een goede 
vervulling van zijn taak. 

De SER constateert dat er geen bepaling is opgenomen inzake de openbaarheid van de 
vergaderingen van de FTAC, zoals bepaald in artikel 111, tweede lid, van de 
Staatsregeting Curaçao en vraagt aandacht van de minister voor het mogelijk opnemen 
van een bepaling inzake het voornoemde in het ontwerp. 

De regering acht dat de beraadslagingen van de FT AC niet openbaar moet zijn . Dit om 
de vertrouwelijkheid te garanderen gezien het karakter van de te nemen beslissingen die 
te maken hebben met persoonlijke en zakelijke belangen van bedrijven. De regering 
vindt dat het openbaar discussiëren van informatie van bedrijven kan resulteren in 
concurrentievoordeel van hun concurrenten. Voorgesteld wordt, deze bepaling na vijf 
jaar te evalueren. Bovenstaande neemt niet weg dat er sommige onderwerpen door de 
FT AC besproken kunnen worden die deze vertrouwelijkheid niet vereisen. Te denken 
valt aan hoorzittingen dje de FT AC organiseert, waarbij maatschappelijke organisaties 
de gelegenheid krijgen aan te geven welke marktproblemen zij zien en waar de FTAC in 
zijn activiteiten naar hun oordeel op zou moeten richten. Deze informatie kan de FT AC 
vervolgens meenemen in het kader van zijn jaaragenda. 

De SER vraagt tevens aandacht voor het ontbreken van een bepaling inzake een door de 

FT AC. ter nadere regeling van de werkwijze en de vervulling van de opgedragen taak 
vast te stellen reglement van orde. 
De regering zal de bepaling inzake de door de fT AC vast te stellen reglement van orde 
waarin regeling van de werkwijze en de vervulling van de opgedragen taak wordt 
opgenomen op dezelfde wijze in de landsverordening opnemen als is gesch.ied met de 
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vaststelling van het arbeidsreglement. 

De SER adviseert de regering de FTAC uit te breiden naar 5 leden met een tripartiete 
samenstelling. De SER stelt voor dat de minister de werkgeversorgal'lisatie en de 
werknemersorganisatie ieder één lid voor de benoeming voor te dragen en dat deze drie 
leden vervolgens in samenspraak het vierde en het vijfde lid voor benoeming voor te 
dragen. 

De suggestie van de SER om de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en het derde 
lid van de FTAC van de PTAC te benoemen langs tripartiete lijnen, dat wil zeggen op 
voordracht (al dan niet bindend) door de overheid, het georganiseerde bedrijfsleven en 
de werkgeversorganisaties neemt de regering niet over. Hetzelfde geldt voor de getrapte 
tripartiete benoeming van lid nummer 4 en 5 van de in het advies van SER met twee 
extra leden uitgebreide FT AC. 

De redenen voor dit standpunt zijn onder andere de volgende: 
zoals de SER in haar advies herhaaldelijk benadrukt en onderstreept, is het van het 
grootste belang dat de FT AC onafhankelijk en onpartijdig kan functioneren. Dat wil 
zeggen, dat zij over individuele mededingingszaken, waarin zoals bekend grote 
economische en groepsbelangen kunnen spelen, zonder last of ruggespraak, zonder 
namens een maatschappelijke groepering te spreken of zonder zakelijk belang bij een 
bepaalde een uitkomst kan beslissen. 
daarbij ware het eveneens van belang om zelfs de schijn te vermijden dat in 
individuele zaken, in de beslotenheid van de bestuursvergadering (die 
noodzakelijkerwijs altijd besloten zal moeten zijn omdat de vertrouwelijkheid van 
persoonlijke en zakelijke belangen gewaarborgd moeten worden), andere belangen 
dan strikt zakelijke mededingingsbelangen een rol hebben gespeeld. 
ten slotte is de regering onder de veronderstelling dat het voor het georganiseerde 
bedrijfsleven, respectievelijk de vakbeweging, passender is om niet 
medeverantwoordelijk te zijn voor maatregelen die wellicht vanuit de 
belangenbehartigingsrol aangevochten dienen te worden bij de beroepsrechter. 

Gezien het bovenstaande acht de regering hel wenselijk om de rollen van de sociale 
partners zuiver te houden. De regering wijst daarom de suggestie van de SER met 
betrekking tot de benoeming van de leden van de FT AC af. 

Voor wat betreft de suggestie van de SER om de FTAC uit te breiden van drie naar vijf 
leden die niet verbonden zijn aan zowel de werknemers als werkgeversorganisatie, stelt 
de minister voor om de FTAC uit minimaal drie en maximaal vijf leden te laten bestaan. 
Gedurende de eerste fase van haar bestaan zal de FT AC beperkt van omvang zijn. Dan 
is een FTAC van drie personen voldoende. Als de FTAC zijn definitieve omvang Zéll 
hebben, kan worden besloten de FT AC uit te breiden met extra leden. De suggestie van 
de SER om de FT AC uit te breiden van drie naar vijf leden teneinde de kwetsbaarheid 
van een klein bestuur te doen afnemen, wordt door de regering zinvol geacht .. 
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Met het oog op een goede uitoefening van de aan de FTAC opgedragen taken is naar het 
oordeel van de SER de kwaliteit en deskundigheid van de leden van de FTAC van groot 
belang. De SER stelt daarom voor een profielschets op te stellen. 

Ten aanzien van de kwaliteit en deskundigheid van de leden van de FT AC worden er 
een aantal benoemingsvereisten in de landsverordening opgenomen en zu llen bij 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen regels worden vastgesteld met 
betrekking tot de profielschets. 

Voor de SER geldt tevens dal kandidaat Jeden van de FT AC uitsluitend voor benoeming 
in aanmerking kunnen komen indien de Stichting Bureau Toezicht en Normering 
Overheidsentiteilen (SBTNO) positief over een kandidaat heeft geadviseerd. 

De suggestie van de SER om de kandidaat-leden pas te benoemen na positief advies van 
de SBTNO zal de regering overnemen, aangezien de SBTNO reeds bevoegd is te 
adviseren over stichtingen en vennootschappen Aangezien de SBTNO niet bevoegd is 
om te adviseren over zelfstandige bestuursorganen, wordt deze bevoegdheid geregeld 
in onderhavige landsverordening. 

De regering stelt voor om tot benoeming van een lid van de FTAC een 
benoemingscommissie in te stellen die een bindende voordracht doet. 

Gezien de aard van de sociaaleconomische aangelegenheden verbonden aan de 
werkzaamheden van de FT AC dient naar het oordeel van de SER in artikel 2.2 tweede 
en derde lid "gehoord de Raad van Advies" te worden vervangen door "gehoord de 
Sociaal Economische Raad". Zoals hierboven al uitgelegd zal de SBTNO gehoord 
worden inzake de benoeming. 

De SER vraagt zich af in hoeverre de verantwoordelijkheid van de Minister van 
Economische Ontwikkeling zich verhoudt tot de onafhankelijkheid van de FTAC, en 
komt tot het oordeel dat het ongewenst is dat de Minister van Economische 
Ontwikkeling het functioneren en prioriteitstelling van de FTAC kan beïnvloeden, via 
de beleidsmatige invulling van de discretionaire bevoegdheden van de FT AC of enige 
vorm van preventief toezicht. Naar de mening van de SER dient er geen ruimte te 
bestaan voor de beïnvloeding van de FT AC door de Minister van Economische 
Ontwikkeling, nu een dergelijke be'invloeding de onafhankelijkheid van het instituut 
ondermijnt. 
Het geven van beleidsregels, bedoeld in artikel 2.19 van het onderhavig ontwerp, geeft 
de minister voldoende bevoegdheid om zijn verantwoordelijkheid voor het goed laten 
functioneren van het mt!dedingingssysteem te kunnen invullen . Het op systeemnjveau 
bepalen van het beleid ontneemt de FTAC de bevoegdheid niet om op strategisch, 
tactisch en operationeel niveau op een onafhankelijke wijze nadere invulling te geven 
aan de uitvoering van de landsverordening. 
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De SER constateert dat het Ministerie van Economische Ontwikkeling voornemens is, 
rekening houdend met het feit dat er momenteel onvoldoende middelen beschikbaar 
zijn om de instelling van een FT AC te financieren in de uitvoerende fase zelf enkele 
sectoren te analyseren. De SER raadt dit voornemen ten strengste af. De SER is de 
menjng toegedaan dat de onafhankelijkheid van het instituut in het geding zal komen en 
dringt er op aan om op korte termijn de FTAC in te stellen, zodat de FTAC zich 
on1TUddellijk kan manifesteren als een onafhankelijke autoriteit. Hiervoor moet 
voldoende middelen beschikbaar worden gesteld. 
Voor wat betreft de tjjdelijke uitvoering door het Ministerie van Economische 
Ontwikkeling kan de regering informeren dat zij thans zullen richten op de oprichting 
van de FT AC binnen de kortst mogel ijke termijn. Conform artikel 11.4 van de ontwerp
landsverordening zal de landsverordening bij landsbesluit in werking treden; het een en 
ander op het moment dat de FfAC gevormd is. Het Ministerie van Economische 
Ontwikkeling zal de implementatie assisteren en faciliteren door het aanstellen van een 
implementatiemanager en zal onderzoek verrichten in samenspraak met deze manager. 
De te ondernemen stappen die voortvloeien uit het onderzoek vallen onder de 
verantwoordelijkheid van FT AC. Deze initiële aanpak behoort bij de oprichtingsfase. 

De SI1R dringt er bij de minister op aan met het oog op het realiseren van een 
welvaartwmst door het bevorderen van de marktwerking tevens de noodzakelijke 
aandacht te besteden aan het wegnemen van marktwerkingverstorende 
overheidsregulering (deregulering) en de e ffecten voor de concurrentie van 
voorgenomen wetgeving (wetgevingskwaliteit). 

Gezien de kleinschaligheid van het eiland is het onvermijdelijk dat er in sommige 
markten zeer weinig aanbieders worden toegelaten en dat er daardoor altijd wel enige 
vorm van overheidsregulering of ingrijpen zal plaatsvinden. Overheidsregulering of 
ingrijpen is soms vanuit een sociaal oogpunt gemoti veerd met het doel om de meer 
kwetsbare groepen te beschermen. Overheidsingrijpen of een eventueel vestigingsbeleid 
dienen tegen deze achtergrond beoordeeld te worden. Een mededingingsautorileit kan 
gevraagd en ongevraagd de overheid adviseren over vraagstukken die te maken hebben 
met marktwerking en concurrentie. De verwachting is dat de FTAC zich in de beginfase 
richt op de advocacy taken. Met name publieke advocacy oftewel het bestrijden van 
publieke regels die de mededinging beperken kunnen een positieve impact hebben voor 
zowel het publiek als de bedrijfsgemeenschap. Daarnaast kan de minister conform 
artikel 2.17, eerste lid, de FTAC opdragen een advies uit te brengen inzake de effecten 
voor de concurrentie van voorgenomen alsook geldende wetgeving. 

De SER geeft de regering in overweging om de begrotingsmiddelen van de FTAC 
zodanig wettelijk in te bedden dat de FT AC over voldoende middelen beschikt om zich, 
met de inachtneming van de doelstelling, t.e manifesteren als een effectieve 
onafhanke lijke mededingingsautoriteit. 
Conform artikel 2.21 van het ontwerp zijn de begTotingsmiddelen wettelijk ingebed. 
Indien de minister in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2.21, vijfde lid van 
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het ontwerp ;z,ijn goedkeuring onthoudt en de begroting niet voor 1 januari is 
goedgekeurd, is de FT AC gemachtigd conform de laatst vastgestelde begroting, in 
overeenstemming met het bepaalde in het zevende lid, uHgaven te doen tot een 
maximum van 90% van de daarin geraamde uitgaven. 

Daarnaast adviseert de SER de regering mede in het licht van de taakstelling van de 
FT AC en gezien de specialistische kennis en vaardigheden, een dergelijke 
functieomschrijving op te stellen waarbij screening van potentiële kandidaten op 
essentiële functies als eerste vereiste dient te gelden. 
Ten aanzien van de taakstelling van de FTAC en mede de specialistische kennis en 
vaardigheden van de leden van de FT AC, kan de regering informeren, dat ze dienen te 
voldoen aan een eerder genoemde profielschets en een integriteitsonderzoek moeten 
ondergaan. 

IV. Raad van Advies 

De Raad heeft d .d. 25 maart 2015 advies, gekenmerkt RvA no. RA/21-14-LV, uitgebracht. 

De Raad adviseert de regering een deugdelijke financiële onderbouwing in de financiële 
paragraaf in de memorie van toelichting op te nemen met inachtneming van het 
geactualiseerde advies van Financiën en de brief van de Sector directeur Economische 
Ontwikkeling en lnnovatie. De financiële pagina is conform het advies van de Raad 
aangepast. 

De Raad stelt, dat, om te beslu iten tot het vaststellen van een nieuwe regeling als de 
onderhavige, vast moet komen staan dat de nieuwe wettelijke regeling noodzakelijk is. 
De Raad is van mening dat de memorie van toelichting wein ig tot geen informatie bevat 
over de vraagstukken waarop de voorgestelde regeling een antwoord beoogt te geven. 
De Raad adviseert de regering een degelijke onderbouwing van het ontwerp in de 
memorie van toelichting op te nemen. De Algemene Toelichting is aan de hand van het 
ad vies van de Raad aangepast. 
De Raad adviseert de regering in de memorie van toelichting aan te geven of er een 
nulmeting wordt gedaan voorafgaand aan de invoering van de onderhavige 
landsverordening, wat de indicatoren zijn om vast te stellen wanneer het met deze 
landsverordening beoogde doel wordt bereikt en wanneer de meetmomenten zijn. De 
regering is het met de Raad eens en heeft de nulmeting in §3 verder uitgewerkt. 

Gelet op de gevolgen d ie de onderhavige landsverordening voor ondernemingen en alle 
andere actoren zou kunnen hebben. acht de Raad het van belang dat voorlichting over 
de werking van deze landsverordening aan ondernemingen en alle andere actoren, 
continu plaatsvindt. De Raad vraagt de aandacht van de regering hiervoor. De regering 
is met de Raad van oordeel dat goede voorlichting aan bedrijven en andere stakeholders 
van groot belang is. Juist om deze reden heeft het Ministerie van Economische 
ontwikkeling een çommunicatieplan opgesteld om de ondernemers en andere actoren 
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goed voor te lichten op de komst van de nieuwe regels. Op basis daarvan zijn de 
afgelopen twee jaar meerdere congressen en symposia georganiseerd. Ook is het 
maatschappelijk middenveld regelmatig geconsulteerd en bijgepraat over de 
voorgenomen regels. Voorst zijn ten behoeve van de ondernemingen en hun adviseurs 
brochures gemaakt waarin op een heldere manier wordt uitgelegd wat de nieuwe regels 
inhouden en wat het toezicht op de naleving van die regels gaat inhouden. Deze 
voorlichtingsactiviteiten van het ministerie gaan door totdat de wetgeving van kracht is. 
Daarna zal de FTAC de voorlichting overnemen. Op een speciaal voor de FT AC 
ontwikkelde website zal alle relevante informatie waar bedrijven behoefte aan kunnen 
hebben, zoals de wet- en regelgeving. de werkwijze van de FTAC, richtsnoeren en 
beleidsregels, besluiten, formulieren, brochures contactgegevens enz. worden 
gepubliceerd. Het is de bedoeling dat maximale transparantie wordt betracht. Daarnaast 
zal de FT AC voorlichting blijven geven aan bedrijven die daarom vragen hetzij 
individueel hetzij via de brancheverenigingen. Vooral de eerste jaren van haar bestaan 
zal de FT AC hier fors op moeten inzetten. 

Ingevolge artikel 111, eerste lid, van de Staatsregeling van Curaçao kan een zelfstandig 
bestuursorgaan (hierna: ZBO) bij landsverordening worden ingesteld. Het ontwerp stelt 
een ZBO in, te weten de Fair Trade Authority Curaçao (hierna: FT AC). Oe Raad kan uit 
de memorie van toelichting niet opmaken dat de regering een kader heeft opgesteld 
voor de beoordeling in welke gevallen een ZBO kan worden ingesteld . 
In de memorie van toelichting staat slechts dat de onafhankelijkheid van de 
mededingingsautoriteit van belang is voor diens onpartijdigheid, geloofwaardigheid, 
gezag en draagvlak in de samenleving en dat aan deze onafhankelijkheid vorm wordt 
gegeven door de instelling van een ZBO met rechtspersoonlijkheid. 
Uit de memorie van toelichting is evenmin op te maken hoe ZBO's worden ingericht en 
wat de afwegingen daarbij zijn. Aan de orde zou kunnen komen de vraag in welk geval 
rechtspersoonlijkheid aan een ZBO wordt verleend, maar ook hoe een ZBO wordt 
bekostigd en eventuele verantwoording daarvan in de begroting, alsook hoe de 
invuJling is van de sturingsmiddelen. 
Oe Raad is van oordeel dat er op korte termijn regeringsbeleid voor de instelling, 
inrichting en aansturing van ZBO's moet komen. Dit beleid dient eenduidig te zijn en 
zou vanuit één centraal punt geïmplementeerd moeten worden ter voorkoming van 
ongewilde verschillen in nog in te stellen ZBO's onder andere voor wat betreft 
vormgeving, inrichting en aansturing. Hierbij vermeldt de Raad dat de regering. in het 
kader van de ontwerpregelgeving voor de actualisering en harmonisatie van de 

toezichtlandsverordening CentTale bank van Curaçao en Sint Maarten, er reeds melding 
van heeft gemaakt dat er beleid moet komen waarin instrumenten worden vastgelegd 
voor toezicht, sturing van beleid en beheer van ZBO's door de regering en dat daarbij de 
Nederlandse kaderwet zelfstandige bestuursorganen als leidraad kan dienen. 
De Raad adviseert de regering een (wettelijk) kader op te zetten dat dient als 
toetsingskader voor de instelling, inrichting en aansturing van ZBO's. 
Oe regering is het eens met de Raad en zegt toe er alles aan te doen om binnen 
overzienbare tijd zulk een wettelijk kader op te zetten. 
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Gezien de bevoegdhedenverdeling in het ontwerp dient volgens de Raad niet de FTAC 
maar de RvBals ZBO te worden aangewezen. lmmers, de RvB is als bestuur een orgaan 
van de rechtspersoon FT AC en is tegelijk ook bestuursorgaan die, wat zijn 
publiekrechtelijke bevoegdheden betreft, niet handelt voor de rechtspersoon FTAC maar 
voor zichzelf op grond van eigen rechten en plichten. De RvS is zelf "partij" daarbij en 
niet de rechtspersoon FTAC. Aan de FTAC worden in het ontwerp geen 
publiekrechtelijke bevoegdheden toegekend, dus is de FT AC geen bestuursorgaan. 
Indien de regering de FTAC als ZBO wenst aan te wijzen dan dient aan deze instantie 
pub1iekrechtelîjke bevoegdheden te worden toegekend . De RvBkan dan wel als bestuur 
van de FT AC fungeren. ln dat geval moet het ontwerp worden aangepast. 
De regering onderkent hetgeen de Raad naar voren heeft gebracht en heeft er thans voor 
gekozen om de FT AC als ZBO aan te wijzen. Het gehele ontwerp en memorie van 
toelichting is navenant aangepast. In de onderstaande reactie van de regering en de 
overige adviespunten van de Raad wordt derhalve thans de Rv8 vervangen door de 
FT AC. 

De Raad adviseert de regering in het ontwerp duidelijke criteria voor de benoeming van 
de leden van de FT AC op te nemen alsook een delegatiebepaling zodat de 
profielschetsen (bekwaamheids- en geschiktheidseisen) voor de leden van de FT AC bij 
landsbesluil, houdende algemene maatregelen, worden vastgesteld. De Raad adviseert 
tevens om de vaststelling van de bedoeld landsbesluit in het ontwerp verplicht te 
stellen. 
De regering heeft naar aanleiding van het advies van de Raad in het eerste lid van 
artikel 2.5 de benoemingsvereisten en incompatibiliteiten uitgebreid en de wettelijke 
grondslag opgenomen voor het bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vast 
te stellen profiel. 

De Raad vindt, dat gelet op de taken en bevoegdheden van de FTAC, waaronder 
regulerende bevoegdheden ten opzichte van ondernemingen, een zorgvuldige 
transparante selectie- en benoemingsprocedure niet mag ontbreken. Deze procedure 
moet voldoende waarborgen bevatten, zodat de juiste persoon op de juiste p laats terecht 
komt. Dit kan worden bereikt als de besluiten en hun uitvoering in overeenstemming 
zijn met vastgestelde wettelijke regels en voorschriften, met name met de criteria die 
voor selectie en benoeming worden gehanteerd. Verder dient de informatie daarover 
beschikbaar en toegankelijk te zijn voor de betrokkenen. Het overheidshandelen wordt 
hiermee inzichtelijk gemaakt. De Raad adviseert de regering bij of krachtens de 
onderhavige landsverordening voldoende waarborgen te creëren voor een transparante 
selectie- en benoemingsproced ure van de leden van de FT AC. 
De regering onderkent dat een zorgvuldige transparante selectie- en 
benoemingsprocedure ontbrak. Mede naar aanleiding van het advies van de Raad is die 
procedure uitgebreid opgenomen in §2.1. 
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De Raad constateert dat de Raad van Advies volgens het ontwerp wordt gehoord in 
geval van benoeming dan wel aanwijzing van de leden en de voorzitter en 
plaatsvervangend voorzitter van de FTAC. Ten aanzien hiervan adviseert de Raad de 
regering in de memorie van toelichting nader t.oe te lichten wat de status is van het 
advies van de Raad van Advies en hoe daarmee zal worden omgegaan. 
De Raad is van mening dat hij daar niet de juiste instantie voor is en vind t dat de 
ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Eilandsverordening corporate gavernanee 
aangewezen adviseur corpora te govemance, de Stichting Bureau Toezicht en Normering 
Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO), daartoe het meest aangewezen is. 
De reden hiervoor is dat het onder meer de taak van SB1NO is om de overheid met 
betrekking tot overheidsvermootschappen en -stichtingen te adviseren over 
procedureregels en profielschetsen voor de benoeming van bestuurders alsook over de 
benoemingen zelf (artikelen 8 en 9 van de Eilandsverordening corporate govemance). 
Omdat de adviseur corporate gavernanee slechts adviseert over 
overheidsvennootschappen en -stichtingen en niet over de benoeming van de leden van 
ZBO's, :zou het ontwerp zodanig moeten worden aangepast dat deze instantie gehoord 
wordt ingevolge artikel 2.2, tweede en derde lid, van de onderhavige landsverordening. 
De Raad adviseert de regering het ontwerp aan te passen met inachtneming van het 
bovenstaande. 
De regering is thans van mening dat gezien de selectie- en benoemingsprocedure de 
toetsing door de Raad van Advies niet meer noodzakelijk is. In het kader van behoorlijk 
bestuur ligt het tenslotte voor de hand om niet de Raad van Advies met de toetsing te 
belasten doch de adviseur corporate govemance. Artikel 2.2 is navenant aanpast. De 
toetsing door de adviseur heeft betrekking op het toepassen van de procedureregels 
door de benoemingscommissie. Er zijn op deze wijze voldoende garanties ingebouwd. 

Artikel 2.2 van het ontwerp bepaalt dat de functies van de leden van de FTAC als 
vertrouwensfuncties worden aangewezen bij Landsbesluit aanWlJzmg 
vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken {hierna: Lh-vertrouwensfuncties). In de 
toelichting op artikel 2.2 wordt aangegeven dat daarmee de onafhankelijkheid van de 
leden van de FT AC wordt versterkt. 
De Raad merkt op dat de meeste als vertrouwensfuncties aangewezen functies niet 
onafhankelijk zijn ten opzichte van het bestuur, maar juist hjërarchisch ondergeschikt 
zijn aan het bestuur. Een voorbeeld is de functie van secretaris-generaal van een 
ministerie. Daaruit blijkt dat de aanwijzing van een functie als vertrouwensfunctie in 
ieder geval geen waarborg is voor een onafhankelijke uitoefening daarvan. De in de 
memorie van toelichting gegeven motivering voor het opnemen van artikel 2.2, vierde 
lid, in het ontwerp kan volgens de Raad dan ook niet in stand blijven. 
De Raad adviseert de regering in de memorie van toelichting een gedegen motivering te 
geven voor de noodzaak tot aanwijzing van de functies van de leden van de FTAC als 
vertrouwensfuncties. 
De regering gaat mee met het advies van de Raad en heeft bij nader inzien besloten dat 
er inderdaad geen noodzaak is tot aanwijzing van de functie van lid van de FT AC als 
vertrouwensfunctie. Deze functie is geen functie waarvan de wijze van vervulling een 
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gevaar of een risico kan vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, 
de integriteit van het openbaar bestuur of de veiligheid en andere vitale belangen van 
Curaçao. Het betreffende artikellid is derhalve geschrapt. 

De Raad van Advies stelt dat de Landsverordening administratieve rechtspraak (hierna: 

Lar) geeft algemene regels voor de bestuursrechtelijke rechtsbescherming en is om die 
reden een algemene wet. Afwijking in bijzondere wettelijke regelingen zoals thans 
gebeurt, is alleen m ogelijk wanneer dit noodzakelijk is. Dit moet worden gemotiveerd in 
de memorie van toe1ichting. 
Artikel 3, eerste lid, van de Lar bepaalt wat onder een beschikking w ordt verstaan. 
Hiermee is de reikwijdte van de Lar gegeven. Artikel 1.1, onderdeel c, van het ontwerp 
bepaalt dat het woord "beschikking'' in het ontwerp geüjkgesteld wordt aan de 
beschikking zoals gedefinieerd in artikel 3, eerste lid, van de Lar. Dit betekent, dat 

indien in het ontwetp een besluit of ander handelen van de FTAC met het woord 
"beschikking" wordt aangeduid, maar in de zin van de Lar niet als "beschikking" zou 
worden aangemerkt, de Lar daar toch op van toe passing is. H et toepassingsgebied van 
de Lar zou daarmee in feite worden uitgebreid. Oe Raad wijst bijvoorbeeld op de door 
de FTAC te nemen beschikking voor de aanwijzing van toezichthouders in het ontwerp. 
In de memorie van toelichting wordt dit niet nader toegelicht. Ook sluit het ontwerp niet 
uit dat een besluit van de FTAC, dat niet als beschikking is aangeduid in het ontwerp, 
wel een beschikking is in de zin van artikel3, eerste lid, van de Lar. 

Mocht bij de regering behoefte bestaan om bepaalde besluiten of bepaald handelen van 
de FT AC, waarvan het niet op voorhand duide lijk is dat zij onder de Lar vallen, onder 
de werking van de Lar te brengen, dan zou dit volgens de Raad op een specifiekere 
wijze kunnen gebeuren. Voor een voorbeeld wijst de Raad op artikel 37 van de 
Landsverordening bescherming persoonsgegevens. 
Verder is de Raad van oordeel dat indien de d efinitie van het begrip "beschikking" in 
het ontwerp wordt gehandhaafd, daaronder niet alleen de afwijzing van een aanvraag 
moet worden begrepen, maar ook de weigering om te beschikken alsook de fictieve 
weigering, gelijk artikel 3, tweede en derde lid, van de Lar bepaalt. 

De Raad adviseert de regering de definitie van het ontwerp aan te passen met 
inachtneming van het bovenstaande. De regering kan zich vinden in het advies van de 
Raad. Besloten is de definitie van beschikking te schrappen. In het artikel 8.6 is nu 
geregeld dat de FT AC een bestuursorgaan is in de zin van artikel 2 van de Lar. Hierdoor 
regelt artikel3, eerste lid, van de Lar welke beschikking een beschikking in de zin van de 
Lar is . 

De Raad constateert dat een belanghebbende kan ingevolge het ontwerp slechts beroep 
insteJien tegen een beschikking, overeenkomstig de regels gesteld bij of krachtens de 
Lar. Er is dus geen bezwaar mogelijk. Met deze bepaling wordt afgeweken van artikel 55 
van de Lar dat het mogelijk maakt tegen beschikldngen bezwaar te maken. Deze 
afwijking is niet gemotiveerd in de memorie van toelichting. 
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In onderdeel 4, onder b, van haar advies is reeds opgemerkt da t de Lar algemene regels 
geeft voor de bestuursrechtelijke rechtsbescherming en om die reden een algemene wet 
is. Afwijking in bijzondere wettelijke regelingen is alleen toegestaan wanneer dit 
noodzakelijk is, hetgeen moet worden gemotiveerd. Bovendien dient de afwijking in het 
ontwerp duidelijk Ie worden gemaakt. ter voorkoming van onduidelijkheden over de 
verhouding tussen de onderhavige landsverordening en de Lar. 
De Raad constateert overigens dat het ontwerp er in bepaalde gevallen wel van uitgaat 
dat het maken van bezwaar tegen beschikkingen mogelijk is. Dit stemt niet overeen met 
het artikel van het ontwerp dat bezwaar en beroep regelt. 
De Raad geeft de regering in overweging het ontwerp dan wel de memorie van 
toelichting aan te passen met inachtneming van het bovenstaande. 
De regering heeft het ontwerp aangepast middels het wijzigen van artikel 8.8 (thans 8.6) 
en verwijst voor de toelichting naar de bovenstaande reactie op de definitie van 
beschikking. 

De Raad constateert dat in diverse artikelen in het ontwerp komt het woord 
"bekendmaken" en "mededelen" voor. 
Uit het ontwerp noch uit de memorie van toelichting is op te makén wal het onderscheid 
is tussen bekendmaken en mededelen. De Raad vindt het van belang dat de betekenis 
van de begrippen ''bekendmaken" en ''mededelen" duidelijk is en dat deze begrippen in 
het ontwerp consistent worden gebrui kt. De Raad adviseert de regering het ontwerp 
dan wel de memorie van toelichting aan te passen met inachtneming van het 
bovenstaande. 
De regering heeft thans aan de hand van het advies van de Raad voor gekozen om de 
term bekendmaken te hanteren. 

De Raad constateert dat in het ontwerp in diverse artikelen is bepaald dat beschikkingen 
ter inzage worden gelegd. In het ontwerp is de beroepstermijn niet verbonden aan de 
terinzagelegging van de beschikking. (mmers, op grond van (huidige) artikel 8.6 van het 
ontwerp kunnen belanghebbenden tegen beschikkingen beroep instellen 
overeenkomstig de regels gesteld bij of krachtens de Lar. 

Artikel 16, eerste lid, van de Lar bepaalt dal een beroepschrift binnen zes weken na de 
dag waarop de beschikking is gegeven, of geldt als geweigerd, moet worden ingediend. 
In het tweede lid van dit artikel staat dat de dag waarop de beschikking is verzonden of 
uitgereikt geldt als de dag waarop deze is gegeven. Dit betekent dat de dag daarop de 
beroepstermijn begint te lopen. 

In tegenstelling tot de voorbereidingsprocedure is in het ontwerp niet gewaarborgd dat 
alle belanghebbenden op dezelfde dag kennis kunnen nemen van de beschikking en 
voor hen de beroepstermijn op hetzelfde tijdstip aanvangt, te weten op de dag volgende 
op die van de terinz.agelegging. De Raad vindt deze situatie niet gewenst en kan uit de 
memorie van toelichting niet opmaken of het de bedoeling van de regering is om op dit 
punt van de voorbereidingsprocedure af te wijken . 
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Verder vraagt de Raad zich af hoe artikel 16, eerste lid, van de Lar gezien moel worden 
in relatie tot bepaalde artikelen in het ontwerp, bijvoorbeeld artikel 3.12, zesde lid. Dit 
artikellid bepaalt dat het bekendmaken van de betreffende beschikking een constitutief 
vereiste is voor de inwerkingtreding van die beschikking. 
De situatie zou zich dan kunnen voordoen dat een beschikking is gegeven in de zin van 
artikel 16, eerste lid, van de Lar, waardoor de beroepstermijn van zes weken begint te 
lopen, hoewel de beschikking nog niet in werking is getreden omdat deze nog niet is 
bekendgemaakt in de Curaçaose Courant. 
Het kan ook zijn dat de beschikking wel in werking is getreden omdat deze is 
bekendgemaakt in de Curaçaose courant, maar dat de beroepstermijn nog niet loopt 
omdat de beschikking nog niet is gegeven in de zin van artikel16, eerste lid, van de Lar. 
Derde-belanghebbenden kunnen dan geen beroep instellen tegen de beschikking terwijl 
deze al in werking is getreden. De Raad vindt dit strijdig met de rechtszekerheid en is 
van mening dat het ontwerp moet worden aangepast zodat situaties als deze niet 
kunnen voorkomen. 
De regering onderkent het feit dat de beroepsprocedure tegen een gegeven beslissing 
aangepast moet worden. Tegen het ontwerp van de te nemen besHssing tijdens de 
voorbereidingsprocedure kunnen belanghebbenden hun zienswijzen ten aanzien 
daarvan tijdens de ter inzagelegging naar voren brengen. De voorbereidingsprocedure is 
nu uniform in §8.1 geregeld en in de artikelen waar deze procedure voor geldt, is gesteld 
dat §8.1 in acht moet worden genomen bij de terinzagelegging. Na het nemen van de 
beschikking wordt ook de beschikking zes weken ter inzage gelegd. Gedurende die tijd 
kan tegen de beschikking volgens de Lar bezwaar en beroep worden aangetekend. In 
artikel 3.12, zesde lid, wordt conform het advies van de Raad de term "na de datum van 
bekendmaking" vervangen door "nadat de beschikking is gegeven". Bovendien is 
artikel 8.6 een tweede lid toegevoegd waarin wordt gesteld dat in afwijking van artikel 
16, tweede lid, van de Landsverordening administratieve rechtspraak geldt de dag 
waarop de beschikking is bekendgemaakt in de Curacaosche Courant als de dag waarop 
de beschikking is verzonden of uitgereikt. Met deze toevoeging worden derde 
belanghebbenden tegelijk met de directe belanghebbenden in staat gesteld tegen de 
beschikking bezwaar of beroep aan te tekenen. 

Met betrekking tot het advies van de Raad om in de Memotie van Toelichting aan te 
geven hoe omgegaan zal worden met overheidsbedrijven kan het volgende worden 
opgemerkt. Overheidsbedrijven vallen net als particuliere bedrijven biJUlen de 
werkingssfeer van onderhavige landsverordening. Dat betekent dat overheidsbedrijven 
zich, net als andere bedrijven, moeten houden aan de regels en normen die onderhavige 
landsverordening bevat. Overheidsbedrijven mogen het kartelverbod dus niet 
overtreden en mogen ook geen misbruik maken van hun machtspositie indien zij 
daarover beschikken. 
De meeste overheidsbedrijven zijn onderhevig aan overheidsregulering. 
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De Raad is van oordeel dat onderzocht moet worden of de competentie van de FTAC 
ten opzichte van ander toezichthouders, zoals het Bureau Telecommunicatie en Post en 
de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, alsook ten opzichte van de 
bevoegdheden en instrumenten die de Minister van Economische Ontwikkeling heeft 
ingevolge de Prijzenverordening, nadere regeling behoeft. 
De Raad adviseert het resultaat van het onderzoek in de memorie van toelichting op te 
nemen en indien nodig het ontwerp aan te passetî. 
De regering merkt ter zake het volgende op. De FTAC wordt de 
mededingingstoezichthouder. Het toezicht betreft alle ondernemingen in de volle 
breedte van de economie. De andere toezichthouders zoals door de Raad genoemd, 
kunnen gekwalificeerd worden als regulators. Zij ordenen de markt in bepaalde 
sectoren vanuit het algemeen belang op grond van een wettelijke bevoegdheid. Vaak 
beperkt deze regulering de vrijheid van deze bedrijven om het marktgedrag zelf te 
bepalen. Zo worden er voorschriften m.b.t. de verkoopprijzen vastgesteld en worden 
leverings- en betalingsvoorwaarden bepaald. Het spreekt vanzelf dat als door deze 
overheidsregulering een bepaald marktgedrag wordt voorgeschreven of beperkt, hier 
geen grond zal zijn voor corrigerend optreden door de FT AC vanuit 
mededingingsoptiek. De régulering vormt dan een "lex specialis" die de reikwijdte van 
de "lex generalis" inperkt. Maar daar waar g~n regulering op het marktgedrag van 
overheidsbedrijven van toepassing is, zal voldaan moeten worden aan de 
landsverordening. Indien nodig zal de FTAC daar naar onderzoek doen en zo nodig 
handhaven. 
Net als in veel andere landen het geval is, verdient het aanbeveling dat toezichthouders 
waar gewenst met elkaar samenwerken. Gegevensuitwisseling en bundeling van kennis 
binnen de wettelijke voorwaarden bij toezicht en handhaving kan dan nuttig zijn uit 
overwegingen van doelmatigheid en doel treffendheid. Maar ook als de FT AC 
marktanalyses maakt, kan de consultatie en input van andere toezichthouders nuttig 
zijn om de kwaliteit van de analyses zo hoog mogelijk te laten zijn. Het sectorspecifieke 
toezicht en met name de regulering betekent per definitie dat in de markt wordt 
ingegrepen. De FTAC kan hierbij een nuttige rol vervullen door desgevraagd de effecten 
van bepaalde voorgenomen regulering met een mededingingsbril op te bekijken en 
daarover inzichten te wisselen. Deze vormen van samenwerking komen zowel het 
algemene mededingingsteezicht als de sectorspecifieke regulering ten goede. Vaak 
wordt deze samenwerking geformaliseerd in protocollen of andere 
samenwerkingsafspraken en vervolgens gepubliceerd. Zo heeft de Nederlandse 
Autoriteit Consument en Markt samenwerkingsafspraken mt!t bÎ.rulen- en buitenlandse 
toezichthouders, waaronder de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het College 
bescherming persoonsgegevens (CBP), het Commissariaat voor de Media (CvdM,) de 
Kansspelautoriteit (KSa) De Nederlandsche Bank en De Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa). 

De overige adviespunten van de Raad zijn door de regering overgenomen. 
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Gegeven het belang van klachten en handhavingsverzoeken uit de maatschappij 
omtrent mogelijke overtredingen voor handhaving door de autoriteit, is in het ontwerp 
het begrip 'aanvraag' gedefinieerd, een begrip dat in het Curaçaose bestuursrecht niet 
gecodificeerd is. Door expliciet te regelen hoe de FTAC dient om te gaan met klachten en 
handhavingsverzoeken, kan de transparantie en daarmee het gebruik van dergelijke 
middelen door justitiabelen worden vergroot. De definitie van het begrip is gelijk aan de 
definitie als gehanteerd in artikel 1:3, derde lid, van de Nederlandse Algemene wet 
bestuursrecht. 

Onderdeel c: begrip beleidsregel 
Zowel de minister als de FTAC kan beleid ten aanzien van de mededingingsregels 
transparanter maken door beleidsregels vast te stellen, bijvoorbeeld op het gebied van 
veel voorkomende samenwerkingsvormen van ondernemingen, maar ook ten aanzien 
van sanctionering. Om die reden is ervoor gekozen dit begrip, dat elders in het 
Curaçaose bestuursrecht niet gecodificeerd is, expliciet te omschrijven. De definWe van 
het begrip is afgeleid van de definitie als gehanteerd in artikel 1:3, vierde Ud, van de 
Nederlandse Algemene wet bestuursrecht. 

Onderdeel d: begrip besluit van een ondernemersvereniging 
Dit begrip is overgenomen uit hel Europese kartelverbod en dient op dezelfde wijze te 
worden uitgelegd. Dat betekent dat het begrip, net als de andere Europese 
mededingingsrechtelijke kernbegrippen, ruim moet worden uitgelegd. 

Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een dergelijk besluit, dient enerzijds te 
worden beoordeeld of sprake is van een getrouwe weergave van de wil van de 
vereniging (doorgaans op basis van {schriftelijke) communicatie door de vereniging) en 
anderzijds of die wil erop ziet marktgedrag te coördineren. Ten aanzien van dit laatste 
punt kan doorgaans worden aangenomen dat indien de vereniging zich in haar 
communicatie uitlaat over de (mogelijke) commerciële beslissingen van de leden, sprake 
is van een dergelijke wil om te coördineren. Dit leidt ertoe dat niet alleen maatregelen 
van de vereniging die leden verplichten bepaalde commerciële keuzes te maken onder 
dit begrip vallen, maar ook advisering omtrent dergelijke beslissingen die eenzelfde 
coördinerend doel of gevolg hebben. 
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Onderdeel e: begrip bestuurlijke boete 
De definitie van het begrip is afgeleid van de definitie voor de bestuurlijke boete uit 
artikel 5:40 van de Nederlandse Algemene wet bestuursrecht, mede in aanmerking 
genomen de definitie voor bestraffende sanctie uit artikel 5 :2, eerste lid, onder c, van die 
wet. 

Onderdeel f: begrip bestuurlijke sanctie 
De definitie van het begrip is afgeleid van de definitie als gehanteerd in artikel 5:2, eerste 
lid onder a, van de Nederlandse Algemene wet bestuursrecht. De defirütie sluit 
bindende aanwijzingen uit (zie ook de toelichting ten aanzien van het begrip 'bindende 
aanwijzing'). 

Onderdeel g: begrip bindende aanwijzing 
De bindende aanwijzing betreft feitelijk een last zonder dwangsom. De bindende 
aanwijzing is geen bestuurlijke sanctie, maar biedt de FT AC de mogelijkheid de inhoud 
van de overtreden norm nader te concretiseren alvorens naleving van die norm 
daadwerkelijk af te dwingen. 

Onderdeel h: begrip concurrent 
De definitie van het begrip 'concurrent' is ontleend aan de definities als (onder meer) 
gehanteerd in de Europese verordeningen inzake ontheffing van het kartelverbod voor 
bepaalde verticale beperkingen en specialisatieovereenkomsten (Verordening (EU) nr. 
330/1010 van de Commissie van 20 april 2010 betreffende de toepassing van arlikel 101, 
derde lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen 
verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen (PbEU 2010 L 
102/1) en Verordening (EU) nr. 1218/2010 van de Commissie van 14 december 2010 
betreffende de toepassing van artikel 101, derde lid, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie op bepaalde groepen specialisatieovereenkomsten 
(PbEU 2010 L 335/43). De uitleg van het begrip in deze landsverordening volgt derhalve 
de Europese u itleg. 

Onderdeel i: dwangbevel 
Het dwangbevel is een middel om bestuurlijke boetes te innen, ind ien de beboete 
(rechts) personen geen gevolg geven aan het betalen van een opgelegde boete. Het 
dwangbevel wordt bij exploot van een deurwaarder betekend en levert een executoriale 
titel op overeenkomstig het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

Onderdeel k: begrip last onder dwangsom 
De definitie van het begrip is afgeleid van de definities voor last onder dwangsom als 
gehanteerd in artikel 5:31, eerste lid onder d, van de Nederlandse Algemene wet 
bestuursrecht, mede in aanmerking genomen de definilie van herstelsanctie als 
gehanteerd in artikel 5:2, eerste lid onder b, van d ie wet. Een herstelsanctie zoals een last 
onder dwangsom, is gericht op het beëindigen of ongedaan maken van de overtreding 
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of de gevolgen daarvan, dan wel het voorkomen van herhaling, zonder dat het een 
bestraffend karakter heeft zoals een bestuurlijke boete. 

Onderdeel!: begrip machtspositie 
Het begrip 'machtspositie' is overgenomen uil artikel 102 VWEU en bij de omschrijving 
wordt dan ook primair aangesloten bij de jurisprudentie van het Hof van justitie van de 
Europese Unje (vgl. UnHed Brands, zaaknummer 27·76, Jur. 1978, blz. 207). Hoewel er 
diverse elementen bepalend zijn voor een economische positie is een belangrijk indicatie 
het marktaandeel van de desbetreffende ondememing(en). Over het algemeen wordt 
ervan uitgegaan dat bij een marktaandeel van meer dan 50% sprake is van een 
machtspositie, behoudens specifieke omstandigheden (een weerlegbaar vermoeden), 
terwijl onder de 40% daarvan doorgaans geen sprake is. Desalniettemin kan bij kleinere 
marktaandelen daarvan toch sprake zijn, bijvoorbeeld als gevolg van hogere 
toetredingsbarrières en hoge overstapkosten voor de afnemers. 

Ten behoeve van rechtszekerheid is- in afwijking van de Europese rechtspraak- voorts 
bepaald dat indien een onderneming een marktaandeel heeft van meer dan 60%, in ieder 

geval sprake is van een machtspositie. Uit het voorgaande vloeit voort dat bij een lager 
marktaandeel eveneens sprake kan zijn van een machtspositie. In dat geval is evenwel 
een analyse van de (economische) feiten en omstandigheden vereist. 

Daarnaast kan sprake zijn van een machtspositie die wordt ingenomen door meerdere 
ondernemingen gezamenlijk, zonder dat sprake is van een overeenkomst of onderling 
afgestemde feitelijke gedraging in de zin van de landsverordening. Voor de vaststelling 
van een dergelijke 'collectieve machtspositie' is vereist dal aan de volgende drie 
cumulatieve voorwaarden is voldaan: 
a. elke onderneming kan het gedrag van de andere partij(en) kennen, zodat kan 

worden nagegaan of zij gezamenlijk één front vormen (transparantie); 
b . er moet een stimulans zijn niet van de gemeenschappelijke gedragslijn op de 

markt af te wijken, opdat de s ituatie van stilzwijgende coördinatie duurzaam kan 
worden gehandhaafd; 

c. de waarschijnlijke reactie van werkelijke en potentiële concurrenten en van 
verbruikers kunnen de gemeenschappeUjke gedragslijn ruet aan het wankelen 
brengen (vgl. uitspraak Gerecht van de Europese Unie op 6 juni 2002 (Air Tours 
v. Commissie, T-342/99), Jur. 2002, p. JI-2585). 

Onderdeel p: begrip onderling afgestemde feitelijke gedraging 
Dit begrip is overgenomen uit het Europese kartelverbod en dient op dezelfde wijze te 
worden uitgelegd. 

In navolging van de Europese mededingingsregels is ervoor gekozen een breed begrip 
In de landsverordenjog op te nemen die afstemming omvat die geen 
wilsovereenstemming betreft (zie het begrip 'overeenkomst'), maar toch de concurrentie 
in de markt kan belemmeren. Het begrip vereist dat sprake is van afstemming, 
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daaropvolgend marktgedrag en een causaal verband tussen afstemming en 
marktgedrag. 

Het begrip afstemming dient breed te worden opgevat en omvat bijna elke informatie
uitwisseling tussen ondernemingen die de onderlinge concurrentie kan verminderen, 
doorgaans doordal onzekerheid over de werking van de markt en hel gedrag van de 
betrokken ondernemingen daarop wordt verminderd. Voor afstemming is echter wel 
een zekere wederkerigheid vereist Daarvan kan sprake zijn door over en weer 
informatie te verstrekken, maar kan in geval van eenzijdige verstrekte informatie tevens 
ontstaan door reactie van de ontvangende partij. Daarentegen kan een afstemming 
wederkerigheid worden ontnomen door expliciete en publiekelijke d istantiering door de 
partij die concurrentiegevoelige informatie ontvangt. 

Ten aanzien van de causaliteit en het marktgedrag geldt een vermoeden dat sprake is 
van causaliteit tussen de afstemming en het daaropvolgende marktgedrag, indien de 
betrokken ondernemingen op de desbetreffende markt actief zijn gebleven. Dit 
vermoeden dient echter op grond van artikel 6 EVRM te kunnen worden ontkracht (vgl. 
EHRM 7 oktober 1988 (Salabiaku v. Frankrijk, nr. 10519/83, Serie A, nr. 141-A)). Het 
ontbreken van causaliteit zal - indien geen sprake van voldoende distantiëring- kunnen 
geschieden door bewijs dat, ondanks deelname aan de afstemming, het marktgedrag een 
autonome ondernemersbeslissing betrof. 

Onderdeel q: begrip ondernemersvereniging 
Dit begrîp is overgenomen uil het Europese kartelverbod en dient op dezelfde wijze te 
worden uitgelegd. Een ondernemersvereniging is elk verband waarin twee of meer 
ondernemingen zich organiseren. Een deigelijke vereniging behoeft niet de juridische 
vorm van een vereniging te hebben, maar kan bijvoorbeeld ook een stichting zijn. Een 
vereniging van vrije beroepsbeoefenaren is ook een ondernemersvereniging. Ook 
publiekrechtelijke lichamen kunnen een ondernemersvereniging zijn. Het juridische 
karakter is hiervoor niet bepalend. Ook indien de organisatie geen rechtspersoonlijkheid 
heeft, maar juist is vormgegeven in slechts een samenwerkingsverband, eveneens sprake 
kan zijn van een ondernemersvereniging in de zin van deze landsverordening. 

Onderdeel r: begrip onderneming 
Dit begrip is overgenomen uit het Europese kartelverbod en dient op dezelfde wijze te 
worden uitgelegd. Het is gangbaar bij de bepaling van de toepasselijkheid van 
concurrentieregels op entiteiten te abstraheren van de juridische context en primair te 
kijken naar de economische aard van de eenheid . Daarbij wordt sterk gekeken naar 
zowel de aard van de activiteiten van de eenheid als de omvang ervan. 

Wat be!Teft de aard van de activiteiten wordt een economische activiteit doorgaans 
benaderd als het aanbieden van goederen en/of diensten op een markt. Voor de 
economische aard is niet relevant welke rechtsvorm de eenheid heeft, hoe deze wordt 
gefinancierd en of deze een winstoogmerk heeft. 
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Deze benadering impliceert dat ook een overheidsinsteUing of de overheid zelf 
economische activiteiten verricht. Bij de beoordeling van een dergelijk geval speelt 
primair de vraag of met de uitoefening van de activiteiten sprake is van een 
overheidsprerogatief waarbij een taak van algemeen (publiek) belang wordt verricht 
(zoals het handhaven van de openbare orde of het afgeven van identiteitsbewijzen) of 
dat loch sprake is van verrichting van activiteiten die ook door de markt (kunnen) 
worden verricht betreft (bijvoorbeeld het produceren van energie of productie en 
distributie van leidingwater). 

Onderdeel s; begrip onderzoek 
De definitie van het begrip is afgeleid van de definitie als gehanteerd in artikell, onder 
~ van de Nederlandse Mededingingswet. Op grond van de definitie is 
onderzoeksbevoegdheid in het kader van andere landsverordeningen uitgezonderd van 
het begrip. 

Onderdeel t: begrip overeenkomst 
Dit begrip is overgenomen uit het Europese kartelverbod en d ient op dezelfde wijze te 
worden uitgelegd. De ruime definitie van het begrip "overeenkomst" brengt tot uiting 
dat het begrip niet slechts juridisch bindende overeenkomsten betreft, maar elke 
wilsovereenstemming, ongeacht of deze schriftelijk of mondeling, direct of indirect, 
formeel dan wel informeel is. De beperkte randvoorwaarden aan de inhoud van een 
overeenkomst. reflecteert de omstandigheid dat alleen een wilsovereenstemming tussen 
twee of meer ondernemingen reeds de concurrentie kan beperken, ongeacht de precieze 
vorm van de overeenstemming. 

Onderdeel v: begrip zeggenschap 
De definitie van het begrip 'zeggenschap' betreft een materiële omschrijving van het 
Europeesrech telijke zeggenschapsbegrip (vgl. de definitie van het begrip als gehanteerd 
in artikel 26 van de Nederlandse Mededingingswet). Het begrip dient dan ook op 
dezelfde wijze als het Europeesrechtelijke begrip te worden uitgelegd. In de Europese 
coneen natiecontrole verordening (EG) nr. 139/2004 van de FT AC van 20 januari 2004 
betreffende de controle op concentraties van ondernemingen is ten aanzien van 
zeggenschap het volgende opgenomen: "Zeggenschap berust op rechten, 
overeenkomsten of andere middelen die, afzonderlijk of gezamenlijk, met inachtneming 
van alle feitelijke en juridische omstandigheden. het mogelijk maken een beslissende 
invloed uit te oefenen op de activiteiten van een onderneming, met name (a) eigendoms
of gebruiksrechten op alle vermogensbestanddelen van een onderneming of delen 
daarvan; (b) rechten of overeenkomsten d ie een beslissende invloed verschaffen op de 
samenstelling, het stemgedrag of de besluiten van de ondememi.ngsorganen."' 
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Hoofdstukl 
Fair Trade Authority Curaçao 

Artikel2.2 
In het tweede Hd is geregeld dat de benoeming, herbenoeming. schorsing en ontslag van 
leden van de FT AC bij landsbesluit moet geschieden. In dit lid is tevens geregeld dat de 
adviseur corporate gavernanee daarbij gehoord moet worden. Het wordt door de 
regering noodzakelijk geacht om ten aanzien van de benoeming, herbenoeming, 
schorsing en ontslag vooraf hel advies van de adviseur in te winnen om de transparantie 
van de procedure en de onafhankelijkheid van de leden te waarborgen. 
ln het vijfde lid wordt de onafhankelijkheid van de leden voorts benadrukt door hen 
zitting te laten nemen in de FT AC op persoonlijke titel en hun functie uit te oefenen 
zonder last of ruggespraak. Op zaakniveau nemen zij beslissingen onafhankelijk van de 
politiek. Inmenging in een individuele zaak door de politiek zou schadelijk zijn voor de 
neutraliteit en geloofwaardigheid van de autoriteit. 

Artikel2.3 
De benoeming van de leden van de FTAC geschiedt op bindende voordracht van de 
benoemingcommissie. De minister kan niet afwijken van deze voordracht 

Artikel 2.4 
In het eerste lid wordt instelling en de samenstelling van de benoemingscommissie 
geregeld. 
In het tweede lid is geregeld dat bij landsbesluit de procedureregels tot een voordracht 
worden vastgesteld. Deze regels houden ten minste in dat er een opensollicitatie 
procedure komt en dal de selectie slechts mag geschieden op grond van de verkregen 
sollicitatiebrieven, Gezien de zwaarte van de functie is hel van groot belang dat de 
integriteit van de voor te dragen leden wordt getoetst. 

Artikel 2.5 
In de leden a tot en met r van het eerste lid zijn de minimumvereisten vastgelegd 
waaraan een lid van de Fr AC moet voldoen. 
In het tweede lid, zijn de, vrijwel standaard, functies aangegeven die onverenigbaar zijn 
met het lidmaatschap van de FTAC en in het derde lid het, tevens vrijwel standaard, 
verbod van bloed- en aanverwantschap tussen de leden. 

Artikel2.6 
Dit artikel heeft herrekking op het verwerven dan wel reeds bezitten van zakelijke 
belangen en vermogensbestanddelen, alsmede op het aanvaarden dan wel reeds hebben 
van nevenfuncties en nevenwerkzaamheden gedurende de periode dat het lidmaatschap 
zal worden dan wel wordt vervuld. 
De schriftelijke verklaring wordt volgens het eerste lid door sollicitanten op de 
openstaande vacature afgelegd aan de benoemingscommissie. 
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In het tweede lid is geregeld dat indien het lid van de FT AC of zijn gezinsleden: 
- het voornemen heeft (hebben) tot het verwerven van zakelijke belangen en het 

aanvaarden van nevenfuncties of nevenwerkzaamheden; 
- zakelijke belangen of vermogensbestanddelen heeft (hebben) verworven, dan wel 

nevenfuncties of nevenbetrekkingen heeft (hebben) aanvaard een verklaring daarover 
moet worden gegeven aan de minister. 

Uitgangspunt is dat het lid dan wel zijn gezinsleden geen zakelijke belangen, 
nevenfuncties of nevenwerkzaamheden aanvaarden .zonder voorafgaande kennisgeving 
aan de minister. Als een lid dan wel zijn echtgenote of partner na de in het tweede lid 
genoemde kennisgevin~ doch voordat de minister over de schriftelijke verklaringen een 
oordeel heeft kunnen geven, reeds tot aanvaarding van de zakelijke belangen of 
vermogensbestanddelen, nevenfuncties of nevenwerkzaamheden overgaat, aanvaardt 
het lid hiermee tevens het risico dat h ij op grond van artikel 2.9, tweede lid onder c, dof 
e, tevens wordt ontslagen. 
Het blijft onder vigeur van deze landsverordening echter mogelijk om gedurende de 
zittingstermijn nevenfuncties en nevenwerkzaamheden te aanvaarden, mits deze de 
hiervoor bedoelde onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet aantasten. In het vijfde Lid 
is op advies van de Raad van Advies de bepaling opgenomen dat de nevenfuncties van 
de leden van de FTAC bij de benoeming en vervolgens jaarlijks een overzicht van de 
werkzaamheden worden gepubliceerd in de Curacaosche Courant. 
ln het derde lid wordt voorts rekening gehouden met buiten het toedoen van het lid 
verkregen inkomstenbronnen. Uitdrukkelijk worden genoemd inkomsten verkregen 
krachtens erfrecht of giften. Als voorbeeld kan ook worden genoemd inkomsten 
verkregen uit hoofde van een levensverzekering en inkomsten verkregen uit spel en 
weddenschap. 

Artikel2.7 
Onderhavig artikel waarborgt een zorgvuld ige besluitvorming. Voorgeschreven wordt 
dat het betrokken lid dient te worden gehoord. Voorts dient volgens het tweede lid 
vooraf advies te worden ingewonnen van de adviseur corporale govemance. 
Ook het bepaalde in het derde lid dat het lid in de gelegenheid stelt het nodig te doen 
om de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen, dient te worden gezien als een 
waarborg voor het betrokken lid. 

De minister beslist welke nevenfuncties en nevenwerkzaamheden, ongewenst zijn met 
het oog op een goede vervulling van het lidmaatschap van de FT AC of de handhaving 
van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. Ind ien het 
betreft een onverenigbare functie in de zin van artikel 2.5, tweede lid dan is er uiteraard 
geen beslissing meer nodig van de minister. 
Een limitatieve opsomming van functies en dergelijke die "gevoelig" liggen is niet 
mogelijk. Het vaststellen daarvan zal in de geest van de onderhavige landsverordening 
naar eer en geweten moeten plaatsvinden. 
De minister overlegt met het lid alvorens te beslissen of ongewenste 
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belangverstrengeling in het geding is. 

Bij het overleg met de betrokken minister en bij de beslissing geldt als uitgangspunt dat: 
a. nevenfuncties en nevenwerkzaamheden worden neergelegd die naar het oordeel van 

de minister tot ongewenste belangenverstrengeling aanleiding kunnen geven; 
b. zakelijke belangen worden afgestoten voor zover deze tot ongewenste 

belangenverstrengeling aanleiding kunnen geven. 

Bij zakelijke belangen wordt in ieder geval aandacht geschonken aan prioriteitsaandelen, 
aan aandelen of deelnemingen die voor dienstverrichtingen ten behoeve van het Land of 
subsidie ten laste van het Land en dergelijke in aanmerking komen en aan 

deelnemingen in privaatrechtelijke rechtspersonen waarvan de eigendom van het 
aandelenpakket geheel of gedeeltelijk aan het Land toebehoort. 
Het ligt dan in de rede dat het lid de betrokken nevenwerkzaamheid of nevenfunctie 
neerlegt dan wel de benodigde voorzieningen in zijn vermogensbeheer tTeft indien hij 
zijn functie als lid van de FTAC wil behouden. Echter, indien het lid de betrokken 
nevenwerkzaamheid of nevenfunctie niet wil of kan neerleggen, dan wordt verwacht 
dat hij op eigen verzoek ontslag neemt. Het vorenstaande geldt evenzeer voor zakelijke 
belangen waarvoor het lid niet de benodigde voorzieningen in zijn vermogensbeheer 
wenst te treffen. 

Artikel 2.8 
Hoewel het betTeft het bewaren van privacygevoelige informatie, dient, om 
bewijstechnische problemen te voorkomen, gekozen te worden voor een bewaartermijn 
van twee jaren na afloop van het lidmaatschap. Er is gekozen om de minister hiermee te 
belasten. 

Artikel 2.9 
Ook dit artikel beoogt de positie van de leden van de FTAC te versterken door ontslag 
alleen mogelijk te maken op in dit artike 1 aangegeven gronden. 
ln het eerste lid rijn allereerst de (standaard) gronden aangegeven waarop aan een lid 
ontslag kan worden verleend. Op eigen verzoek vormt daar één van. Onderdeel f is 
opgenomen om te voorkomen dat door een langdurig strafrechtelijk onderzoek 
negatieve gevolgen heeft voor de FT AC. 
In het tweede lid is het ontslag geregeld indien hij niet meer geschikt (onderdelen a en b) 
is om zijn functie uit te oefenen, een onverenigbare functie bekleedt (onderdeel c) dan 
wel er sprake is van financiële belangenverstrengeling of onverenigbaarheid van 
nevenwerkzaamheden (onderdeel d). 
In het vijfde lid is geregeld dat voorafgaande aan het ontslag het betreflende lid gehoord 
moet worden. In het zesde lid staat de verplichting om advies met betTekking tot het 
voornemen van schorsing van de adviseur corpora te gevernanee te vragen, het advies in 
principe over te nemen en indien niet, de afwijkende beslissing grondig te motiveren, is 
getracht om te garanderen dat de besluitvorming objectief, transparant en zorgvuldig 
verloopt 
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In artikel 2.10 is geregeld dat, in geval de FTAC door omstandigheden zoals het 
gelijktijdig ontslag nemen of krijgen van leden dan wel door calamiteiten slechts uit één 
of helemaal geen lid meer bestaat en dus onbestuurbaar zou zijn, een spoed voorziening 
mogelijk is. In dil zeer uitzonderlijke geval hoeft de voordracht niet tot stand te komen 
via de reguliere procedureregels. Deze waarnemende leden worden slechts benoemd 
voor een periode van 6 maanden. Zodoende kan de benoemingscommissie volgens de 
reguliere procedure tot een voordracht voor de opengevallen vacatures komen. Ditlaat 
uiteraard onverlet dat de waarnemende leden zelf ook kunnen solliciteren op de 
opengevallen vacatures en uiteindelijk toch daarna voor de reguliere zittingsperiode van 
4 jaar worden benoemd. 

Artikel2.12 
Ten behoeve van een onafhankelijk functioneren van de FTAC heeft de FTAC een eigen 
bureau. Een door de FTAC aangestelde leidinggevende zal belast worden met de 
dagelijkse leiding van het bureau, onder verantwoordelijkheid van de FTAC. 
Opdat de FTAC op het personeel kan vertrouwen, geschiedt in dienst name, schorsing 
en ontslag door de FT AC en is het personeel voorts uitsluitend verantwoording 
verschuldigd aan de FT AC. 
Aan het ondersteunend personeel worden integriteitseisen gesteld. Een 
integriteitsonderzoek naar de aan te stellen persoon moet plaatsvinden. Verder is in 
onderhavig artikel bepaald dat het personeel geen neventuneties vervult die ongewenst 
zijn met het oog op een goede vervulling van hun functie of de handhaving van hun 
onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. Tevens moet het voornemen tot 
aanvaarding van nevenfuncties worden gemeld bij de voorzitter van de FT AC. 

Artikel 2.13 
Het personeelsreglement wordt vastgesteld door de FT AC indien de minister niet van 
zijn afkeuring heeft laten blijken. Indien de minister van mening is dat de voorwaarden 
in strijd zijn met het recht of het algemeen belang dan kan hij het afkeuren. Hiervan zou 
bijvoorbeeld sprake kunnen zijn als de bezoldiging niet in verhouding staat met die 
behorende bij soortgelijke functieniveaus binnen de overheid. 
Aangezien de FT AC een overheidstaak uitvoert, zullen de arbeidsvoorwaarden van het 
personeel hun oriëntatiepunt moeten vinden m de arbeidsvoorwaarden die voor het 
overheidspersoneel gelden. 

Artikel 2.14 
Het is de taak van de FT AC om aan de landsverordening uitvoering te geven, maar ook 
aan eventuele andere landsverordeningen voor zover daarin taken aan de FT AC worden 
toebedeeld. Zoals in het tweede lid is bepaald, behoren het uit eigen beweging doen van 
marktonderzoeken die nuttig zijn voor de andere wettelijke taken daar ook toe. Gedacht 
kan worden aan sectoranalyses waarbij de stand van de mededinging wordt onderzocht. 
Maar ook marktonderzoeken naar de effecten van de komst van nieuwe toetreders, of 
het van de markt terugtrekken van spelers kunnen hieronder worden begrepen. 
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Artikel2.15 
Deze bepaling benadrukt dat de FTAC bij de uitoefening van haar taak op zaakniveau 
beslissingen onafhankelijk van de politiek neemt (zie ook de toelichting bij artikel2.2). 
Dal de minister hiermee individuele zaken op geen enkele mag wijze beïnvloeden, laat 
onverlet dat de minister via beleidsregels en eventueel vaststelling van de begroting het 
algemene beleid van de FT AC kan bepalen (zie hiema de toelichting onder artikele.n 2.16 
en 2.19). 
Artikel UI, tweede lid, van de Staatsregeling Curaçao schrijft voor dat de openbaarheid 
van vergaderingen van zelfstandige bestuursorganen bij landsverordening wordt 
geregeld. Artikel 2.15, derde lid, voorziet daarin door te bepalen dat de FTAC hiervoor 
zelf een regeling voor treft. Oe regering acht dat de beraadslagingen van de FTAC niet 
openbaar moeten zijn. Bovenstaande neemt niet weg dat er sommige onderwerpen door 
de FTAC besproken worden die deze vertrouwelijkheid niet vereisen. Te denken valt 
aan hoorzittingen die de FTAC organiseert, waarbij maatschappelijke organisaties de 
gelegenheid krijgen aan te geven welke marktproblemen zij zien en waar de FTAC zi jn 
activiteiten naar hun oordeel op zou moeten richten. Deze informatie kan de FT AC 
vervolgens meenemen in het kader van zijn jaaragenda die gepubliceerd zal worden. 

Artikel2.16 
Ten behoeve van transparantie is de FT AC bevoegd beleidsregels vast te stellen. Deze 
beleidsregels beogen onder andere vooraf duidelijkheid te geven over hoe de FTAC 
vanuit haar taak, de wettelijke normen tegen bepaalde samenwerkingsvormen en 
gedragingen aankijkt, mede in het licht van de context van Curaçao. 

Artikel2.17 
Deze bepaling kent de FfAC de taak van publieke 'competition advocacy' toe. Daarbij 
brengt de FTAC gevraagd en ongevraagd advies uit over het effect van bestaande of 
voorgenomen beleid of regelgeving op de concurrentie. Gezonde 
concurrentieverhoudi!lgen kunnen namelijk door meer dan aUeen de gedragingen van 
bedrijven worden verstoord: hoewel steeds van een andere aard of orde, zijn het 
regelmatig factoren of karakteristieken van de markstructuur die aanbieders (en 
vragers) onvoldoende prikkelen tot efficiënt handelen, zonder dat die factoren in de 
directe invloedsfeer van de betrokken bedrijven liggen. Oe oorzaak van die verstoringen 
is vaak gelegen in (verouderde) wet- en regelgeving; de oplossing ligt in handen van de 
overheid. Deze advocacy taak van de FTAC ziet toe op het actief onderzoeken van 
dergelijke verstoringen en het aandragen van oplossingen en verbeteringen. 

Artikel 2.18 
Dit artikel regelt informatie-uitwisseling tussen de FTAC en de minister. 
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Artikel 2.19 
Hoewel de minister op geen enkele wijze inspraak of invloed kan en mag hebben in 
beslissingen van de FT AC in individuele zaken, is de minister wel verantwoordelijk 
voor het goed functioneren van het systeem van mededingingstoezicht. Daarom is hij 
bevoegd beleidsregels vast te stellen bijvoorbeeld met betrekking tot de nadere 
beleidsmatige invulling van de discrelionaire bevoegdheden van de Fr AC onder de 
landsverordening. Hierbij kan gedacht worden aan boetebeleidsregels die aangeven op 
welke wijze de berekening van boetes die de FT AC kan opleggen tot stand komt. Deze 
beleidsregels worden omwille van transparantie bekendgemaakt in de Curaçaosche 
Courant. 

Artikel 2.20 
Gegeven de verantwoordelijkheid van de minister heeft deze tevens de bevoegdheid (al 
dan niet met spoed) in te grijpen indien de FT AC emstig in gebreke blijft bij de 
uitoefening van zijn taak. 

Artikel 2.21 

Hoewel een zelfstandig bestuursorgaan, is de taak van de FTAC onderdeel van het 
economisch beleid van het Land Curaçao. De FTAC dient daarom, ook financieel, 
verantwoording af te leggen aan de minister. Deze bepaling regelt de procedure omtrent 
(vaststelling van) de begroting. Hoewel financiële afhankelijkheid onvermijdeli jk is, 
wordt de onafhankelijkheid en continuïteit van de FT AC versterkt door een budget te 
garanderen van maximaal90% van de laatst vastgestelde begroting. 

Artikel2.22 
De verantwoording door de FTAC jegens de minister (dan wel de minister wie het 
aangaat) is nader vormgegeven door de verplichting een jaarverslag op te stellen 
omtrent (onder meer) de taakuitoefening en het gevoerde beleid. 

Artikel 2.23 

Deze bepaling voorziet in een vij~aarlijkse evaluatie van het functioneren van de FTAC 
(in tegenstelling tot de evaluatie van de landsverordening zelf, zoals voorzien in artikel 
10.2). 

Hoofdstuk3 
concurrentiebeperkende afspraken 

Artikel3.1 
Dit artikel bevat het zogenaamde kartelverbod . Dit kartelverbod sluit zoveel mogelijk 
aan bij het Europese kartelverbod vervat in artikel 101 VWEU. De in dit lid verboden 
gedragingen volgen de Europeesrechtelijke terminologie en het (ook elders in de 
landsverordening gehanteerde) begrip 'markt' moet worden uitgelegd als het 
Europeesrechtelijke begrip 'relevante markt' (zie ter zake de Bekendmaking van de 
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Europese Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het 
gemeenschappelijke mededingingsrecht (PbEG 97/C 372/03)). 

Afwijkingen van het Europese kartelverbod betreffen de explicitering van het 
merkbaarheidsvereiste en opname van per se-verboden. Waar het Europese verbod (net 
als dat van bijvoorbeeld Barbados (artikel 13, derde lid, van de Fair Competition Act 
("FCAB")) en Jamaica (artikel 17, tweede lid, van de Fair Competition Act ("FCAJ")) 
tevens een niet-limitatieve opsomming van voorbeelden geeft, wordt în het ontwerp in 
het tweede lid een opsomming gegeven van per se verboden gedragingen. Deze per se 
verboden gedragingen zijn altijd in strijd met het kartelverbod, ongeacht of de 
concurrentie daadwerkelijk merkbaar wordt beperkt. Er is gekozen voor per se verboden, 
als aangegeven in het algemene deel, ter verhoging van de rechtszekerheid voor 
justitiabelen en tegemoetkoming aan de met beperkte middelen uitgeruste autoriteit. 

Het derde lid bepaalt dat met het verbod strijdige (rechts)handelingen civielrechtel ijk 
nietig zijn - ter voorkoming van elke onzekerheid en ten overvloede, aangezien de 
nietigheid ook voortvloeit uit artlkel3:40 van het Burgerlijk Wetboek. 

Eén en ander laat onverlet dat de nevenrestrictieleer ertoe kan leiden dat zelfs p~r se 
verboden gedragingen toch toelaatbaar zijn . Onderdeel van het Europese 
mededingingsrechtelijke raamwerk is het begrip 'nevenrestriclie', dal elke beweerde 
concurrentiebeperking omvat die rechtstreeks verband houdt met en nodig is voor de 
verwezenlijking van een niet-beperkende hoofdtransactie en die daaraan evenredig is, 
met dien verslande dat de hoofdtransactie zelf de concurrentie niet mag beperken. 
Indien op grond van objectieve factoren kan worden geconcludeerd dat, binnen de 
specifieke context van de hoofdtransactie, een bepaalde concurrentiebeperkende 
restrictie noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van d ie transactie en daaraan 
evenredig is, valt de restrictie buiten het toepassingsgebied van het kartelverbod (vgl. 
HR 17 december 2004 (Eiseres v. Verweerster, C03/224HR), LJN: AR2768). 

Artikel 3.2 
Met de relatief ruime uitzondering van het kartelverbod wordt onderkend dat op een 
eiland met een kleine economie efficiëntie belangrijker kan zijn dan concurrentie. Per se 
verboden gedragingen kunnen echter niet worden uitgezonderd van het verbod, 
gegeven de doorgaans (voor de afnemer) beperkte voordelen van dergelijke 
gedragingen. Het tweede lid betreft zogenaamde 'waaierconstructies' waarbij een 
onderneming met meerdere ondernemingen afzonderli jk overeenkomsten sluit of 
o.a.t.g. 's (onderling afgestemde feitelijke gedragingen) aangaat met steeds dezelfde 
strekking. Hoewel afzonderlijk mogelijk steeds onder de marktaandeeld rempel, kan 
cumulatie van overeenkomsten leiden tot aanmerkelijk grotere effecten. 

Artikel3.3 
Dit artikel biedt de FTAC de mogelijkheid op te treden indien de bagatel weliswaar van 
toepassing is, maar toch sprake is van een aanzienlijke concu rrentiebeperking. Omdat 
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ingrijpen afbreuk kan doen aan de rechtszekerheid, dient dit slechts in uitzonderlijke 
gevallen te geschieden, en wel indien de gedraging "gezien de marktverhoudingen op 
de relevante markt in aanzienlijke mate afbre~k doet aan de concurrentie," Deze norm 
ligt aanmerkelijk hoger dan de norm van een 'merkbare' concurrentiebeperking. 

Artikel3.5 
Dit artikel voorziet in de mogelijkheid een ontheffing te krijgen voor andere dan per se
verboden gedragingen die niet vrijgesteld zijn onder de bagatelbepaling. De bepaling 
volgt de tekst van voorwaarden zoals die gelden voor vrijstelling van het Europese 
kartelverbod vervat in artikel 101, derde lid, VWEU in verband met, kort gezegd, 
efficiëntievoordelen. Door aansluiting bij deze uitzondering kan de zeer uitgebreide 
uitleg van de toepassing van deze uitzondering in de Europese regelgeving en 
jurisprudentie ook analoog worden toegepast in Curaçao. Daarbij geldt dat een 
ontheffingsbepalîng wegens efficiëntievoordelen voor een kleine eilandeconomie zoals 
d ie van Curaçao van bovengemiddeld belang is. 

In afwijking van het - huidige - Europese systeem waarin door ondernemingen zelf moet 
worden beoordeeld of aan de voorwaarden word t voldaan, is in het ontwerp gekozen 
voor een ontheffingssystematiek. Voordelen van ontheffingssystematiek - al dan niet 
voor de eerste paar jaar - zijn: 
a. De FfAC kan ervaring en een duidelijk track record opbouwen inzake 

toepassing van (deze belangrijke bepaling van) de landsverordening; 
b. Curaçaose ondernemingen kunnen op hun beurt op basis van gepubliceerde 

besluiten leren over de toepassing van de landsverordening. 

Artikel3.6 
In de ontheffingsaanvraag zal informatie moeten worden verstrekt omtrent in ieder 
geval de inhoud van de vrij te stellen gedraging, de marktomstandigheden en mogelijke 
effecten. 

Artikel3.8 
In lijn met de voorheen bestaande Europese (en in navolging daarvan Nederlandse) 
ontheffingsregeling wordt de mogelijkheid geboden terugwerkende kracht te verlenen 
aan de ontheJfmg, ten behoeve van de slagvaardigheid en de rechtszekerheid van het 
bedrijfsleven. 

Artikel3.9 
Beperkingen hebben vooral als functie te bereiken dat de concurrentiebeperkende 
afspraak waarvoor de ontheffing wordt verleend de concurrentie niet meer aan banden 
legt dan nodig is. Bij voorschriften kan met name worden gedach t aan verplichtingen tot 
rapportage aan de FT AC van de wijze waarop de overeenkomst wordt toegepast, van 
concentraties van de betrokken ondernemingen, van wijzigingen in het marktaandeel en 
omzet, van lidmaatschap van ondeinemersorganisaties et cetera. 
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Naar het voorbeeld van de Europeesrechtelijke variant zal een ontheffing slechts voor 
een beperkte termijn worden verleend. De FTAC zal die termijn zodanig vaststellen dat 
de betrokken ondernemers in staat zijn de doeleinden van de overeenkomst of de 
gedragingen waarvoor ontheffing is verleend, te realiseren. Men kan daarbij denken aan 
een termijn van bijvoorbeeld vijf jaar. De ontheffingsbeschikking (inclusief de daaraan 
verbonden voorschriften en beperkingen) kan op verzoek worden verlengd, op de 
voorwaarde dat nog steeds is voldaan aan de ontheffingscriterta. 

Artikel3.10 
In de verlengmgsprocedure zal vooral worden onderzocht of de omstandigheden 
waaronder de ontheffing was verleend, zijn gewijzigd. 

Artike13.12 
Bij wijziging van de ontheffing zal het vooral gaan om wijziging van de beperkingen of 
voorschriften die aan de ontheffing zijn verbonden dan wel om het alsnog aanbrengen 
van beperkingen of voorschriften aan een al verleende ontheffing. 

Artikel 3.13 
In het eerste lid wordt bepaald dat bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 
ten behoeve van efficiëntie bepaalde categorieën concurrentiebeperkende afspraken 
vrijgesteld kunnen worden van het kartel verbod. 
Het moet dan, net als bij ontheffingen, wel duidelijk zijn dat dergelijke categorieën 
afspraken in zijn algemeenheid meer voor- dan nadelen opleveren. Dat is het geval als 
aan dezelfde vier voorwaarden wordt voldaan als die welke gelden voor een ontheffing. 
Dergelijke landsbesluiten worden ook wel groepsvrijstellingen genoemd. Indien een 
groepsvrijstelling van toepassing is, hoeft geen aparte ontheffing bij de FTAC te worden 
aangevraagd . 
Het tweede lid regelt dat in een individueel geval een regeling die van de (generieke} 
vrijstelling profiteert onder omstandigheden door de FT AC toch als verboden kan 
worden beschouwd. Daarvoor moet uiteraard wel een zeer deugdelijke onderbouwing 
worden gegeven. 

Hoofdstuk4 
ondernemingen met een machtspositie 

Artikel 4.1 
Het verbod op misbruik van machtspositie is sterk geënt op het Europese 
misbruikverbod als vervat in artikel102 VWEU. Terwijl het verbod in navolging van de 
Nederlandse versie kernachtiger is omschreven dan het Europese, geeft het tweede lid, 
vergelijkbaar met de wetten van Barbados (artikel 16, derde lid, van de FCAB), Jamaica 
(artikel 20, eerste lid, van de FCAJ), alsmede artikel 102 VWEU, een niet-limitatieve 
opsomming van voorbeelden van gedragingen die onder het verbod vallen. Het derde 
lid sluit expliciet uit dat een gedraging van een onderneming geen misbruik is in de zin 
van artikel 1.1, onder I, indien deze objectief kan worden gerechtvaardigd. Dit is in lijn 
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met de huidige stand van de Europese jurisprudentie en vergelijkbaar met bijvoorbeeld 
artikel 16, vierde lid, van de FCAB. 

Artike14.2 

Gegeven de - in vergelijking met Europese economieën- grotere kans op machtsposities 
op Curaçao en, daarmee, kans op misbruik daarvan, is in het ontwerp gekozen voor de 
mogelijkheid van preventieve maatregelen in geval van een machtspositie. Dergelijke 

preventieve maatregelen zijn doorgaans beperkt tot regelgeving voor gereguleerde 
markten (vergelijk bijvoorbeeld de Nederlandse Telecommunicatiewet of Wet 
marktordening gezondheidszorg). Desalniettemin is deze bevoegdheid aan de FT AC 
toegekend teneinde eenvoudiger en sneller in te kunnen grijpen. 

Met deze bepaling krijgt de FTAC de mogelijkheid in te grijpen vóórdat daadwerkelijk 
sprake is van misbruik. Handhaving van een dergelijke bepaling kan vanzelfsprekend 
geen punitieve sancties betreffen (er is immers nog geen landsverordening overtreden), 
maar dient gericht te zijn op voorkóming van misbruik. 

De procedure in het kader van oplegging van de in het artikel genoemde verplichtingen 

is deels vergelijkbaar met procedure van artikel 3.3. Bij de toepassing van de 
onderhavige bepaling ligt evenwel voor de hand dat de kring van belanghebbenden 
beperkt is tot de betrokken onderneming. 

Bovenmatig gebruik van preventieve maatregelen zou onder omstandigheden kunnen 
leiden tot afschrikking van investeringen, zodat het tweede lid benadrukt dat 
proportioneel gebruik dient te worden gemaakt van de regeling. 

Artike14.3 
Ten behoeve van rechtszekerheid is de FTAC verplicht birmen vier maanden na 
ontvangst van de aanvraag een beschikking te nemen. Verder is gegeven het 
verstrekkende karakter van de regeling bepaald dat een opgelegde verplichting beperkt 
is tot een duur van drie jaar. De bedoelde periode kan echter worden verlengd. 

Artikel4.4 
De in artikel 4.2 vormgegeven procedure kan enige tijd in beslag nemen. Het gevaar 
bestaat dat de desbetreffende ondememing(en) zou(den) kunnen anticiperen op de 
mogelijke oplegging van de verplichting en daarmee onomkeerbare situaties kunnen 
creëren. In dat kader krijgt de FTAC voor uitzonderlijke en spoedeisende gevallen de 
mogelijkheid de verplichtingen uit artikel 4.2 op te leggen, mits proportioneel. Dit 
laatste gebiedt in ieder geval dat de verplichting voor een zo beperkt mogelijke periode 
wordt opgelegd, met een maximum van zes maanden. Deze kan, wederom indien 
proportioneel, worden verlengd met maximaal zes maanden. 



Hoofdstuk 5 
concentraties 

Artike15.1 
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Bij het concentratiebegrip is ten behoeve van een zo eenduidig mogelijk begrip 
aangesloten bij de regels uit de Europese concentratiecontrole verordening (EG) nr. 
139/2004 van de FTAC van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van 
ondernemjngen. 

Artike15.2 
Het bereik van het concentratietoezicht is in dit artikel nader uitgewerkt. Bij de uitleg 
van het precieze bereik kan, gegeven de aansluiting bij de Eu ropese concentratieregels. 
aangesloten worden bij de Europeesrechtelijke praktijk. Het Curaçaose 
concentratietoezicht dwingt vooralsnog uitsluitend tot melding van concentraties. De 
FT AC zal de concentraties dus niet inhoudelijk toetsen en evenmin een mogelijkheid 
hebben concentraties te blokkeren. In de evaluatie van de landsverordening na vijf jaar 
zal op basis van de gemelde concentraties worden bepaald of inhoudelijk 
concentratietoezicht wenselijk is. Mede met het oog op deze evaluatie is ervoor gekozen 
naast omzetdrempels zoals gehanteerd in onder meer het Europese concentratietoezicht. 
tevens een marktaandeeldrempel te hanteren. De voorwaarde van "creëren of 
versterken" in deze marktaandeeldrempel impliceert dat ten minste twee 
ondernemingen reeds actief moeten zijn op eenzelfde relevante markt in Curaçao. 

Een en ander laat uiteraard de mogelijkheid onverlet naar aanleiding van een 
concen tratie preventieve maatregelen op te leggen in verband met een machtspOsi tie 
indien daarvan sprake is. 

Artikel5.4 
In de melding zal In ieder geval informatie moeten worden verstrekt omtrent de aard 
van de concentratie, de marktomstandigheden en mogelijk de verwachte effecten van de 
concentratie. 

Hoofdstuk 6 
handhaving 

Artikel 6.1 
Dit artikel bepaalt dat de FT AC zowel toezicht houdt als onderzoek kan doen 
verrichten. 
Toezichts- en onderzoekshandelingen worden onderscheiden doordat alleen in het 
laatste geval handel ingen het oogmerk hebben vast te stellen of sprake is van een 
overtreding. Voorbeelden van toezicht handelingen betreffen daarentegen onder meer 
algemene studies naar de werking van een markt of bepaalde sectoren. 
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De FTAC kan vanzelfsprekend ambtshalve, maar ook na tips of klachten over gaan tot 
het laten verrichten van onderzoek. Een klacht wordt ingevolge het derde lid 
aangemerkt als een aanvraag. Een zorgvuldige voorbereiding van een beschikking op 
een dergelijke aanvraag vereist niet dat de FT AC van haar onderzoeksbevoegdheden 
gebruik maakt indien uit een eerste of globaal onderzoek naar de klacht blijkt dat het 
gestelde in de klacht hoe dan ook niet kan leiden tot de conclusie dat sprake is van een 
inbreuk op de mededingingsregels. Van de FTAC kan niet worden gevergd dat zij naar 
aanleiding van iedere klacht steeds onderzoek naar alle relevante omstandigheden 
verricht. De noodzaak van de FTAC om zijn onderzoekscapaciteit doelmatig in te zetten 
is hierbij van belang. 
Wel mag van de FTAC gevergd worden dat zij motiveert waarom zij een bepaalde 
klacht niet (nader) onderzoekt. 

Artikel6.2 
In artikel 6.2 is de inhoud van de standaard toezichtbepaling zoals geformuleerd in 
paragraaf 2.3 van de memorie van toelichting (pagina 4 e.v .) bij de 
lnvoeringslandsverordening wetboek van strafvordering2 overgenomen met als enige 
extra bevoegdheid de bevoegdheid om bedrijfsruimten en voorwerpen te verzegelen. 
Een verzegel ing kan nodig zijn als een onderzoek bij een onderneming meer dan een 
dag in beslag neemt. Ter voorkoming van het wegmaken van informaHe die in het 
belang van het onderzoek is kan deze bevoegdheid worden gebruikt. 

Eerste lid 
Op grond van het eerste lid kunnen personeelsleden door het FTAC met de uitoefening 
van het toezicht op naleving van een landsverordening worden belast. Het toezicht 
strekt zich daarbij niet alleen uit over de naleving van de voorschriften, gegeven in de 
desbetreffende landsverordening, maar heeft ook betrekking op de naleving van 
voorschriften die krachtens die landsverordening zijn gegeven. Omdat a lgemeen bekend 
moet zijn wie de toezichthoudende personen zijn word t in de tweede volzin bepaald dat 
de aanwijzingen bekend zullen worden gemaakt in de Curaçaose Courant. 

Het tweede lid vormt het eigenli jke hart van de bepaling. Hierin zijn in de onderdelen a 
tot en met g de bevoegdheden van de toezichthoudende personen limitatief opgenomen. 

De proportionaliteitseis verplicht tot evenredigheid naar s ubject én object. Dit betekent 
dat de bevoegdheden slechts mogen worden uitgeoefend jegens de (rechts)personen die 
betrokken zijn bij activiteiten waarop krachtens de betrokken wette lijke regeling moet 
worden toegezien dan wel onderzoek moet worden gedaan (subject) en dat geen 
inlichtingen, gegevens en bescheiden, zaken of ruimten worden gevorderd 
onderscheidenlijk onderzocht dan die welke verband houden met voorschriften waarop 
het toezicht of onderzoek in het concrete geval betrekking heeft (object). Dit betekent dat 
een onderzoek een duidelijke doelomschrijving dient te hebben (zie derde lid). 

2 P.B. 1997, no. 237 
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In lijn met voornoemde regeling is ook in de onderhavige regeling de mogelijkheid 
geboden de hulp van de sterke arm in te roepen. 

Het tweede lid geeft de FT AC onder meer de bevoegdheid een woning te betreden en te 
doorzoeken zonder toestemming van de bewoner doch met toestemming van de 
Procureur Generaal, eventueel met hulp van de sterke arm, voor zover dat redelijkerwijs 
noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak van de FT AC. De ervaringen in 
Nederland waar men deze bevoegdheid in navolging van het Europese 
mededingingsrecht reeds kent, hebben geleerd dat deze bevoegdheid de handhaving 
van de Mededingingswet verbetert zowel wat betreft onderzoeken naar gedragingen 
van ondernemingen als onderzoeken naar feitelijke leidinggevenden bij deze 
gedragingen. 
Deze binnentreding is vooral aan de orde als bij een onderzoek van de FTAC een pnve 
adres naar voren komt en dit bezocht moet worden omdat er vermoedelijk een grote 
kans is dat bewijsmateriaal zich daar bevindt. Het "bewaren" van bewijsmateriaal, zoals 
(delen van) een administratie, op een huisadres om aldus onderzoeken van de FT AC te 
bemoeilijken heeft door deze bevoegdheid geen belemmering voor het onderzoek. 
Volgens het evenredigheidsbeginsel mag de FT AC deze toeziehtsbevoegdheid alleen 
gebruiken voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn toezichtstaak nodig 
is. Zo dient de FT AC bij het gebruikmaken van zijn bevoegdheden, waaronder de 
voorgestelde binnentredingsbevoegdheid, steeds oog te hebben voor noodzaak en 
proportionaliteit. Doordat voorafgaande machtiging van de Procureur Generaal is 
vereist, die machtiging aan een aantal eisen dient te voldoen en voldaan moet worden 
aan Titel X, van het Derde Wetboek van Strafvordering op de voet van het bepaalde in 
het vierde lid van artikel 6.2, voldoet de binnentredingsbevoegdheid aan de eisen van 
artikel 8 EVRM. 

Artikel 6.3 
Ten behoeve van controle 
onderzoekshandelingen door de 
desgevraagd te legitimeren. 

op de uitoefening van de toezichts- en 
justitiabelen dienen de bevoegde personen zich 

Voorts dient voor controle van de proportionaliteit van onderzoeksbevoegdheden een 
doelomschrijving aanstonds te worden getoond. Deze omschrijving, ondertekend door 
de voorzitter van de FT AC, dient het doel en voorwerp van het onderzoek te 
omschrijven. Voor een nauwkeurige doelomschrijving zal ten minste moeten worden 
aangegeven: 
a. wat de aard van de onderzochte gedraging is; 
b. wanneer de onderzochte gedraging plaats zou hebben gehad; 
c. op welke markt de onderzochte gedraging plaats zou hebben gehad. 

Daarbij is voor een behoorlijke uitoefening van bevoegdheden van belang ten aanzien 
van de aard van de gedraging naast het karakter van de gedraging (bijvoorbeeld 
prijsafspraak, marktverdeling of informatie-uitwisseling) tevens aan te geven of de 
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onderzochte gedraging kwalificeert als een per se verboden gedraging als genoemd in 
artikel 3.1, tweede lid, of een gedraging in strijd met een preventief opgelegde 
verplichting bij een machtspositie betreft. 

Artikel6.4 
Het ontwerp kent een ruime medewerkingsplicht die gericht is tot een ieder. 

Deze plicht is evenwel in het tweede lid beperkt door het zwijgrecht, dat (onder meer) 
voortvloeit uit artikel 6 EVRM en ertoe leidt dat in geval van een 'criminal charge' voor 
de desbetreffende persoon geen verplichting bestaat zichzelf te beschuldigen (zie EHRM 
25 februari 1993 (Funke, Series A, Vol. 256-A)). Van een 'crimina! charge' is sprake vanaf 
het moment dat vanwege de Staat jegens de betrokkene een handeling is verricht 
waaraan deze de verwachting heeft ontleend - en in redelijkheid ook de verwachting 
heeft kunnen ontlenen - dat een bestraffende sanctie tegen hem zal worden ingesteld 
(vgl. HR 17 februari 1987, NJ 1987, 951). Onder de onderhavige regelgeving kan een 
justitiabele de verwachting ontlenen dat een bestraffende sanctie tegen hem wordt 
ingesteld op het moment dat onderzoek wordt gedaan naar een mogelijk overtreding 
toerekenbaar aan hem waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. 

Het tweede lid beperkt het zwijgrecht tot verklaringen, zodat de overlegging van 
bijvoorbeeld schriftelijke stukken of digitale informatie hier niet onder valt (vgl. 
'material [ ... ) which has an existence independent of the willof the suspect', EHRM 17 
december 1996, (Saunders, nr. 43/1994, Reports 1996-Vl)). Het zwijgrecht is beperkt tot 
gevallen waarin de inlichtingen worden gevraagd met het oog op het opleggen van een 
bestraffende sanctie (bestuurlijke boete), zodat in geval van verzoek om inlichtingen 
zonder dit oogmerk (toezichtshandelingen) het zwijgrecht niet geldt (vgl. EHRM 21 
september 1994 (Fayed, Series A, vol. 294-B)). Het tweede lid bepaalt tevens dat het 
zwijgrecht ziet op zowel mondelinge als schriftelijke verklaringen. De laatste zin van het 
tweede lid betreft ten slotte de plicht de cautie ter verlenen, waarbij de betrokkene op 
het zwijgrecht wordt gewezen. 

Artikel6.5 
Dit artikel waarborgt het verschoningsrecht van (onder meer) advocaten waarmee zij 
hun geheimhoudingsplicht inzake de communicatie met hun cliënt kunnen nakomen. 
Het verschoningsrecht is een fundamenteel recht dat zekerheid verschaft dat aJ hetgeen 
aan de beroepsbeoefenaar in vertrouwen wordt meegedeeld ook geheim blijft. Deze 

zekerheid is noodzakelijk voor het behoorlijk kunnen uitoefenen van bepaalde 
hulpverlenende ambten of beroepenJ waaronder de advocatuur. 

Het tweede lid expliciteert dat het verschoningsrecht zich (ook) uitstrekt tot 
correspondentie met de verschoningsgerechtigde die zich bevindt onder de cliënt van de 
verschoninggerechtigde (vgl. HR 19 november 1985, NJ 1986, 533). Conform 
jurisprudentie van het EHRM inzake artikel 8 EVRM is het verschoningsrecht van 
toepassing ongeacht de precieze inhoud van de correspondentie (vlg. EHRM 25 maart 
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1992 (Campbell v. Verenigd Koninkrijk, nr. 13590/88, A-reeks nr. 233)). 
Volledigheidshalve zij opgemerkt dal een beroep op hel verschoningsrecht niet slaagt 
indien het desbetreffende stuk het voorwerp van de overtreding uitmaakt of tot het 
begaan daarvan heeft gediend (vgl. HR 19 november 1985, reeds aangehaald). 

Ten slotte regelen het derde lot en met zevende lid de beroepsmogelijkheden voor de 
onderzochte onderneming of natuurlijke persoon ingeval het geprivilegieerde karakter 
van een stuk in geschil zou zijn. 

Hoofdstuk 7 
maatregelen in geval van overtreding 

Artikel 7.1 
De handhavingsmiddelen van de FTAC komen sterk overeen met de middelen die de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft: 
a. een bindende aanwijzing; 
b. een bestuurlijke boete; 

c. last onder dwangsom. 

Anders dan in de Europese en Nederlandse regelingen wordt in het ontwerp ten 
aanzien van de inzet van middelen een onderscheid gemaakt naar aard van de 
overtreding. Betreft de overtreding andere dan per se verboden ka rtelgedragingen en 
gedragingen in strijd met preventief opgelegde verp lichtingen bij machtsposities, dan 

kan een bestuurlijke sanctie alleen worden ingezet indien de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon voor een vergelijkbare overtreding reeds eerder een bindende aanwijzing 

(zelf geen bestuurlijke sanctie) is opgelegd. De achtergrond daarvan is dat juist bij 
dergelijke overtredingen het nuttig is vooral te zorgen voor een verduidelijking van de 
(nog niet altijd even duidelijke) mededingingsrechtelijke norm. Daarbij is van belang 
(blijvende) noodzakelijkheid van de voorwaarde van een eerder opgelegde bindende 
aanwijzing alvorens een bestuurlijke sanctie op te leggen, te evalueren na vijf jaar. 

In geval van per se verboden kartelgedragingen en gedragingen in strijd met preventief 
opgelegde verplichtingen bij machtsposities kan een bestuurlijke boete of last onder 
dwangsom wel worden ingezet zonder dat eerder een bindende aanwijzing is opgelegd. 
Deze zijn normen zo evident onrechtmatig en laten doorgaans weinig aan onzekerheid 
over, dat een voorafgaande bindende aanwijzing niet nodig of zelfs onwenselijk w ordt 
geacht. 

Het zesde lid regelt welke boete ten hoogste kan worden opgelegd voor overtreding van 
het verbod op concurrentiebeperkende afspraken of van het verbod van misbruik van 

een economische machtspositie. De boete bedraagt ten hoogste NAf 1 miljoen ofwel. als 
dat meer is, 10% van de omzet van de onderneming. Het gaat hierbij om de omzet van 
alle goederen die de onderneming produceert of levert of van alle diensten die zij levert, 
ongeacht waar die omzet wordt gerealiseerd. Aangrijpingspunt voor de omzetgrens is 
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de omzet van de onderneming. Het gaat hier om hetzelfde begrip onderneming als in de 
verbodsnorm, dus om een economisch begrip. Als bijvoorbeeld sprake is van 
overtreding van een dochtermaatschappij, waarvan het beleid wordt bepaald door de 
moeder, worden moeder en dochter tezamen als 'onderneming' beschouwd. Voor de 
berekening van de boete kan dan ook de gezamenlijke omzet worden genomen. 
Wordt de boete opgelegd aan een ondernemersvereniging, dan dient als uitgangspunt 
voor de berekening van de maximale hoogte van de boete de gezamenlijke omzet van de 
leden van die ondernemersvereniging. 

Bij iedere boetebeschikking zal afgewogen moeten worden hoe hoog de boete in dat 
concrete geval moet zijn. De FT AC dient daarbij in ieder geval rekening te houden met 
de ernst en de duur van de overtredjng. Afhankelijk van het geval kunnen ook andere 
factoren een rol spelen, zoals mogelijke recidive, de bereidheid van de betrokken 
ondernemers om mee te werken aan het beëindigen van de overtreding. het behaalde 
voordeel en dergelijke. 

De financiële positie van de onderneming speelt in beginsel geen rol bij de vaststelling 
van de hoogte van de boete. Hierdoor zou immers een slecht ondernemingsbeleid 
'beloond' worden door een lagere boete op te leggen dan zou geschieden aan een 
onderneming die wel floreert. Aan de andere kant moet het niet zo zijn dat een boete 
een faillissement van de onderneming waarschijnlijk zou maken. Een dergelijk 
verstrekkend gevolg zou niet in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel. 
De FTAC zal geleidelijk aan een beleid d ienen te ontwikkelen ten aanzien van het 
opleggen van boeten. 

Het is denkbaar dat dit beleid, als deze nader vorm heeft gekregen, te zijner tijd in 
beleidsregels van de FTAC wordt vastgelegd. Ook is denkbaar dat de minister dat doet. 

Door artikel 1:127 van het Wetboek van Strafrecht van overeenkomstige toepassing te 
verklaren is het voorts mogelijk dat feitelijk leidinggevenden en opdrachtgevers 
eveneens kunnen worden beboet. Uit het vijfde lid volgt dat deze personen naast een 
eigen bestuurlijke boete hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de 
bestuurlijke boete d ie is opgelegd aan de desbetreffende onderneming. 

Artikel 7.2 
Gegeven het belang van informatie omtrent de concentraties d ie plaatshebben voor de 
evaluatie na vijf jaar van het (niet-inhoudelijke) concentratietoezicht én voor de 
handhaving van de bepalingen inzake ondernemingen met een machtspositie, kan 
nalaten een concentratie te melden en onjuiste informatieverstrekking worden beboet. 

Arti kel7.3 
Ten behoeve van effectief toezicht en onderzoek is in dit artikel de mogelijkheid 
geboden niet-medewerking te bestTaffen, met uitsluiting van strafrechtelijke 
bevoegdheden ter zake. 
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Artikel7.4 
Het verbreken van een verzegeling kan een onderzoek van de FT AC ernstige schade 
toebrengen. Ten behoeve van effectief onderzoek is in dit artikel de mogelijkheid 
geboden verbreking van zegels te beboeten . 

Artikel7.5 
Als reeds in de toelichting inzake het begrip • bindende aanwijzing' opgemerkt betreft 
de bindende aanwijzing geen bestuurlijke sanctie. Overtreding van een bindende 
aanwijzing kan echter wel worden bestraft met een bestuurlijke sanctie (bestuurlijke 
boete, z ie artikel 7.1 ). 

Artikel7.6 
De algemene bepalingen omtrent bestuur1ijke sancties zijn grotendeels ontleend aan de 
algemene regels daaromtrent als opgenomen in de Nederlandse Algemene wet 
bestuursrecht (vgl. artikelen 5:5 en 5:8 tot en met 5:10). ln aanvulling op d ie algemene 
regels is bepaald dat geldsommen n1et aan de FT AC toekomen maar aan de algemene 
middelen. 

Artikel7.7 
ln dit artikel is het beginsel van "geen straf zonder schuld" neergelegd, afgeleid van 
artikel 5:41 van de Nederlandse Algemene wet bestuursrecht. Verwijtbaarheid bij 
overtred ing van de regels van deze landsverordening is geen bestanddeel van het del ict, 
zodat de FT AC dit mag veronderstellen en niet behoeft te bewijzen. De persoon aan wie 
de overtreding kan worden toegerekend, kan niettemin een beroep doen op afwezigheid 
van alle schuld ter ontkoming aan oplegging van een bestuurlijke boete (vgl. HR 14 
februa ri 1916, NJ 1916, 681). Het is dan aan deze persoon aannemelijk te maken dat 
daarvan sprake is. 

Artikel7.8 
Op grond van dit artikel is het niet mogelijk een natuurlijke persoon of rechtspersoon 
een tweede maal te vervolgtm voor hetzelfde feit ("ne bis in idem"-beginsel), afgeleid 
van artikel5:43 van de Nederlandse Algemene wet bestuursrecht. Het beginsel houdt in 
dat niemand tweemaal mag worden gestraft voor dezelfde overtreding. Indien iemand 
gelijktijdig twee of meer overtredingen pleegt, kan hij wel voor beide afzonderlijk 
worden gestraft. 

Artikel 7.9 
Ten behoeve van rechtszekerheid is een verjaringstermijn opgenomen die kan worden 
gestuit in geval van onderzoekshandelingen. In geval van een voortdurende overtreding 
start de wrjaring nadat de voortdurende overtreding is beëindigd. 



Artikel7.10 
De tekst van het in dit artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel is afgeleid van artikel 
5:46, tweede lid, van de Nederlandse Algemene wet bestuursrecht en vloeit voort uit 
artikel 6 EVRM. In het kader van artikel 6 EVRM oordeelde het EHRM dat de rechter bij 
de beoordeling van bestraffende sancties bevoegd moet zijn tot ee n ''assessment of the 
proportionality between the fault and the sanction" (EHRM 10 februari 1983, Ser. A, 
Vol. 58 (Albert en Le Compte)). 

Artikel 7.11 
De procedure voorafgaand aan de oplegging van een bestuurlijke sanctie is ontleend aan 
de regels daarom trent zoa ls ook te vinden in de voormalige Nederlandse 
Mededingingswet, nu Nederlandse Instellingswet FTAC Consument en Markt (Stb. 
2013, 102). In die wet is voorzien in een rapportfase voorafgaand aan oplegging van de 
bestuurlijke sanctie. In die fase wordt de betrokken onderneming of rechtspersoon in 
kennis gesteld van de ~vindingen in de onderzoeksfase. De betrokkene krijgt toegang 
tot het dossier dat ten grondslag ligt aan het rapport en heeft de mog~lijkheid een 
zienswijze te geven op het rapport. 

Artikel7.12 
Dit artikel betreft bepalingen omtrent het nemen van de beschikking. Het tweede lid 
strekt ertoe vooringenomenheid bij besluitvorming te voorkomen en objectiviteit en 
onpartijdigheid te waarborgen door betrokkenheid van personen die in de 
desbetreffende zaak onderzoekshandelingen hebben verricht, uit te sluiten. Personen die 
werkzaamheden verrichten ter uitvoering van dit artikel moeten objectief en 
onbevooroordeeld constateren of de feitèn en omstandigheden die uit het rapport 
blijken, de conclusie rechtvaardigen dat een overtreding is begaan en, indien dit naar 
hun opvatting het geval is, of in verband met d ie overtreding een sanctie 
gerechtvaardigd is. Indien tn dit kader wordt geconstalt:!erd dat de feiten en 
omstandigheden vermeld in het rapport onvoldoende zouden zijn om met een 
objectieve en onbevooroordeelde beoordeling tot de conclusie te komen dat een 
overtreding is begaan, sluit dit - uiteraard met inachtneming van de beginselen van 
behoorlijk bestuur - niet uit dat opnieuw onderzoek wordt verricht en dat een 
aanvullend rapport wordt opgesteld. 

Indien in strijd me t de fundamentele verplichting uit het tweede lid 
onderzoekshandelingen zijn verricht door personen die (tevens) betrokken zijn bij de 
werkzaamheden ter uitvoering van dit artikel, zal de FTAC de schijn van 
vooringenomenheid op zich laden die zich zal uitstrekken over al het vergaarde 
bewijsmateriaal, ook indien slechts een deel van de informatie procedureel incorrect zou 
zijn vergaard (vgl. CBb 30 augustus 2011 (RvB NMa v. A D B.V., A WB 09/824), L)N: 
BR6737). 
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Artikel 7.13 
Ten behoeve van transparantie dient de FT AC tevens kenbaar te maken ingeval wordt 
afgezien van oplegging van een bestuurlijke sanctie indien r~ds een rapport aan een 
belanghebbende was t~gezonden. 

Artike17.14, 7.15 en 7.16 
Deze bepalingen regelen de wijze van invordering, waaronder de termijnen en 
bestemming van verschuldigde bedragen. 

Artikelen 7.18 
Bestuurlijke sancties worden doorgaans pas opgelt!gd als daadwerkelijk sprake is van 
een overtreding. In gt!val van een last onder dwangsom moet ook oplegging mogelijk 
zijn als de overtreding 'klaarblijkelijk dreigt' (vgl. artjkel 5:7 van de Nederlandse 
Algemene wet bestuursrecht) . Aangenomen kan worden dat daarvan sprake is in geval 
van een gevaar van een overtreding dit! met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
zal plaatsvinden. Voor oplegging van een dergelijke preventieve last is voorts vereist dat 
die overtreding in de beschikking kan worden omschreven met die mate van 
duidelijkheid die uit het oogpunt van rechtszekerheid is vereist (vgl. ABRvS 25 januari 
2006 (appdant v. college van gedeputeerde staten van Overijssel), LJN: AV0288) . 

Artikel7.19 
De regeling omtrent vaststelling van de termijn van een last onder dwangsom en de 
hoogte van de (maximale) dwangsommen is afgeleid van hetgeen daaromtrent is 
geregeld in de artikelen 5:32a, 5:32b en 5:33 van de Nederlandse Algemene wet 
bestuursrecht. 

Artikelen 7.20 tot en met 7.22 
De artikelen 7.20 tot en met 7.22 sluiten aan bij hetgeen in de Nederlandse Algemene 
wet bestuursrecht is geregeld omh .. ent opheffing van last (vgl. artikel 5:34), invordering 
(vgl. artikelen 5:35 en 5:37 en 5:38) en gevolgen van instelling van rechtsmiddelen (vgl. 
artikel 5:39). 

Hoofdstuk 8 
voorbereid ingsprocedure terinzagelegging, bezwaar en beroep 

Artikelen 8.1 tot en met 8.5 
De procedure die in een dergelijk geval wordt doorlopen is ontleend aan de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure zoals terug te vinden in de Nederlandse Algemene 
wet bestuursrecht. De procedure beoogt de besluitvorming transparant te maken 
(publicatieplicht en inzagerecht) en biedt belanghebbenden de mogelijkheid een 
zienswijze in te dienen. De inzagemogelijkheid is, anders dan het recht om een 
zienswijze in te dienen, niel beperkt tot belanghebbenden, mede gezien de verplichting 
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tot actieve openbaring voortvloeiende uit de Landsverordening openbaarheid van 
bestuur Curaçaol. 

Artike18.6 
Door de FTAC aan te merken als bestuursorgaan in de zin van artikel 2 van de 
Landsverordening administratieve rechtspraak is die landsverordening van toepassing 
op de in of krachtens deze landsverordening door de FT AC gegeven beschikkingen. 

Hoofdstuk 9 

gebruik en verstrekkJng van gegevens 

Artikel9.1 
Een transparante werkwijze van de FT AC draagt bij aan haar legitimiteit. Om die reden 
wordt in het eerste lid bepaald dat alle beschikkingen binnen een week worden 
bekendgemaakt in de Curaçaosche Courant, tenzij anders bepaald. Het tweede lid 
bepaalt voorts dat beschikkingen tevens worden gepubliceerd op internet. 

Artike19.2 
Dit artikel regelt de mogelijkheid voor een ieder om informatie op te vragen in 
overeenstemming met hetgeen volgens de Landsverordening openbaarheid van bestuur 
gebruikelijk is. Dit laatste is neergelegd in het tweede en derde lid. 

Artikel 9.3 
Omdat aan de FT AC verstrekte informatie bed rijfsvertrouwelijke informatie kan 
betreffen, wordt in dit artikel gewaarborgd dat de desbetreffende informatie uilsluitend 
wordt gebruikt of openbaar gemaakt voor de toepassing van het bepaalde bij of 
krachtens deze Jandsverordening. 

Artikel9.4 
Ten behoeve van een zo optimaal mogelijke handhaving is in het ontwerp bepaald dat 
de FT AC bevoegd is onder strikt omschreven voorwaarden informatie te verstrekken 
aan buitenlandsemededingingsautoriteitenen nationale bestuursorganen die op grond 
van andere wettelijke regelingen dan deze landsverordening belast zijn met taken die de 
toepassing of mede de toepassing van bepalingen omtrent concurrentie of t!conomische 
ordening betreffen. Deze bepaling is vergelijkbaaT met artikel 91 van de Nederlandse 
Mededingingswet, met dien verstande dat niet alleen informatievt!rstrekking mogelijk is 
aan bes tuursorgamm die (deels) belast zijn met mededingingstoezicht, maar ook aan 
bestuursorganen die belast zijn met taken op het gebied van economische ordening. 
Gegeven de vergelijkbare doelen van enerzijds regets inzake economische ordening en 
andenijds (een deel van) deze landsverordening (met name de regels inzake 
(preventieve) maatregelen in geval van een machtspositie), kan informatieverstrekking 
in dit verband bijdragen aan efficiënte en effectieve handhaving. 

1 A.B. 2010, nu. 87 
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De FTAC zal zich daarbij terdege dienen te vergewissen dat aan de gestelde 
voorwaarden is voldaan. Hierbij zal zij niet alleen acht moeten slaan op wettelijke 
voorschriften omtrent geheimhouding en gebruik van gegevens in het desbetreffende 
land, maar ook op de toepassing daarvan in de praktijk. De FT AC is in geen geval 
verplicht om gegevens te verstrekken. 

Behalve door verstrekking van informatie aan derden, zal de handhaving van deze 
landsverordening door de FTAC ook gebaat zijn bij informatieverstrekking door derden 
aan de autoriteit. Daarbij kan zowel gedacht worden aan algemene (statistische) 
informatie over het functioneren van de Curaçaose economie om na te kunnen gaan in 
welke sectoren een verhoogde kans bestaat op mededingingsbeperkingen (toezicht), als 
aan informatie die concrete aanwijzingen bevat over mogelijke inbreuken (onderzat!k). 
Het is om die reden wenselijk dat de FT AC zich zal inzetten ter zake 
samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met bedoelde buitenlandse instellingen en 
binnenlandse bestuursorganen. 

Hoofdstukl 0 
overige bepalingen 

Artikel10.2 
In aanvulling op artikel 9.3 wordt in dil artikel nader waarborging van 
vertrouwelijkheid geregeld. Buiten het FTAC-personeel betreft hier eventuele externe 
adviseurs, lijdelijk ingeleende of ingehuurde krachten en de landsadvocaat in 
beroeps2aken. 
Geheimhouding door onder meer het FT AC pt!rsoneel wordt voorts gewaarborgd door 
artikel 2:232 Wetboek van Strafrecht. 

Artikel 10.3 
Dit artikel bepaalt dat na vijf jaar de landsverordening dient te worden geëvalueerd . 
Daarbij dient conform het voorgaande de noodzaak van wijziging van de volgende 
elementen te worden beoordeeld: 
a. Kartelverbod: 

(1 °) De marktaandeelgrens voor de bagateluitzondering; 
(2°) De ontheffingssystematiek voor afspraken boven de 30% marktaandeelgrens. 

b. Misbruik van machtspositie: 
(1 °) De marktaandeelgrens waarbij altijd sprake is van een machtspositie; 
(2°) Preventieve maatregelen. 

c. Concentratietoezicht 
(1°) Keuze voor inhoudelijke concentratietoetsing; 
(2°) Handhaving van de huidige een marktaandeeldrempel; 
(3°) Handhaving van de huidige omzetdrempels. 

d . Sanctionering: voorwaarde van bindende aanwijzing voordat een bestuurlijke boete 
kan worden opgelegd bij overtreding van andere bepalingen dan die inzake per se 
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verboden kartelgedragingen en gedragingen in slrijd met prevenlief opgelegde 
verplichtingen bij machtsposities. 

Hoofdstuk 11 
Slotbepalingen 

Artikel 11.1 
Om zorg te dragen dat het bureau zeer spoedig na de instelling van de FT AC met 
behulp van de implementatiemanager kan worden bemand is er in artikel 10.3 een 
afwijking geregeld op het vijfde lid . De minister stelt eenmalig de arbeidsvoorwaarden 
vast. Deze blijven van kracht totdat de FT AC zelf zijn reglement heeft vastgesteld. 

Artikel 11.2 
De benoemingscommissie als bedoeld in artikel 2.4, kan bij de eerste benoeming nog niet 
worden bemenst met een lid van de Fr AC. De benoeming van de leden van de FT AC 
moet immers nog plaatsvinden. Daarom is er voor gekozen om bij de eerste benoeming 
de implementatiemanager in de benoemingscommissie te laten plaatsnemen. 

Artikell1.3 
Het verbod op concurrentiebeperkende afspraken geldt niet zolang niet is beslist op een 
aanvraag om ontheffing van het verbod dat binnen een maand na de inwerkingtreding 
van de verbodsbepalingen is ingediend. Deze bepaling is bedoeld om te voorkomen dat 
dergelijke afspraken die voor ontheffing in aanmerking komen als overtredingen 
worden aangemerkt gedurende de periode dat de aanvraag in behandeling is. 

De Minister van Economische 
Ontwikkeling 


