
 

 

FTAC nieuwsbrief  

  

 

Datum: 14 februari 2018 

 

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) houdt u graag op de hoogte van ontwikkelingen in het concurrentietoezicht 

in Curaçao. Voor de eerste keer doen wij dat hierbij door middel van een nieuwsbrief. Wij overwegen een 

nieuwsbrief als deze, afhankelijk van de te melden ontwikkelingen, op onregelmatige basis rond te sturen naar 

geïnteresseerden.  

 

1. FTAC jaaragenda 2018 

 

De FTAC heeft vorige week haar jaaragenda gepresenteerd. Deze is te vinden op https://ftac.cw/jaaragenda-ftac-

2018. De FTAC gaat zich dit jaar meer richten op onderzoek. Als focussectoren heeft de FTAC gekozen voor de 

financiële sector en de bouw. Daarnaast heeft de FTAC als sectoroverstijgend thema gekozen voor zelfregulering 

door branches. In 2017 is de FTAC al begonnen met voorlichting en onderzoeken van brancheregelingen en zij zal 

hier in 2018 mee doorgaan. Ten slotte zal de FTAC desgevraagd of uit eigen beweging de overheid adviseren over 

bestaande (oudere) wet- en regelgeving. De prioriteiten van de FTAC kunnen op basis van concrete klachten, tips en 

signalen gedurende het jaar worden uitgebreid of verschuiven. Voorafgaande aan het vaststellen van de jaaragenda 

heeft de FTAC gesprekken gehad met stakeholders zoals de consumentenorganisatie, de werkgeversorganisaties, de 

vakcentrales en de Minister van Economische Ontwikkeling en is in december een consultatie gehouden van de 

samenleving.   

 

2. Cursus mededingingsrecht 

 

De FTAC organiseert met de University of Curaçao een cursus mededingingsrecht die ook toegankelijk is voor 

advocaten, juristen, adviseurs en overige belanghebbenden die (professioneel) geïnteresseerd zijn in het 

mededingingsrecht in Curaçao. Als docent is mr. Christof Swaak aangetrokken, een vooraanstaande 

mededingingsrechtadvocaat 

van het advocatenkantoor 

Stibbe in Amsterdam. De cursus 

(6 x 2 uur) wordt gehouden in 

de weken van 26 februari en 5 

maart. Meer informatie is 

verkrijgbaar per e-mail aan 

fdr@uoc.cw. 
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3. Publicatie klachtenformulier en werkwijze externe communicatie 

 

Om inzicht te geven in haar manier van werken heeft de FTAC recentelijk een klachtenformulier en een werkwijze 

externe communicatie gepubliceerd.  

 

In het klachtenformulier legt de FTAC uit hoe zij omgaat met klachten en signalen uit de samenleving. Ook staat in 

het klachtenformulier wat de voorwaarden zijn om te kwalificeren als formele klacht. De FTAC hoopt het 

consumenten en bedrijven met het klachtenformulier makkelijker te maken een klacht of signaal in te dienen, en 

duidelijk te maken wat vervolgens van de FTAC verwacht kan worden.  

 

In de werkwijze externe publicaties licht de FTAC toe welke uitgangspunten zij hanteert als het gaat om 

openbaarmaking en vertrouwelijkheid van informatie. Hierbij geldt dat de FTAC bij de uitvoering van haar taken 

zoveel mogelijk open is, met inachtneming van geldende rechtswaarborgen. De FTAC geeft ook uit eigen beweging 

informatie over haar beleid en de uitvoering hiervan. 

 

4. Voorlichting 

 

De FTAC gaat in 2018 verder met het geven van voorlichting. Naast de reeds bestaande website op www.ftac.cw en 

de brochures is afgelopen november in dit kader een Facebookpagina aangemaakt waar regelmatig nieuws, 

ontwikkelingen en voorlichting op gepost wordt. De FTAC zal verder van zich laten horen via presentaties en 

aanwezigheid op congressen. Organisaties die graag een presentatie willen van de FTAC, algemeen of over een 

specifiek mededingingsrechtelijk onderwerp, kunnen altijd contact opnemen via info@ftac.cw.  

 

De FTAC overweegt ook om geïnteresseerde professionals uit te nodigen voor een bijeenkomst waarin 

concurrentieonderwerpen vanuit juridisch of economisch perspectief besproken kunnen worden, en mogelijk 

beleidsvoornemens van de FTAC geconsulteerd kunnen worden. Om te peilen of hier voldoende interesse voor is 

willen wij u vragen om in de begeleidende e-mail bij deze nieuwsbrief op de voting button te klikken of een e-mail te 

sturen aan info@ftac.cw. Suggesties voor mogelijke onderwerpen zijn ook welkom op hetzelfde e-mailadres.  

 

5. Tot slot 

 

Wij sturen u deze nieuwsbrief omdat u in het verleden interesse getoond heeft in de FTAC. Wij hopen dat het op 

prijs stelt. Mocht u desondanks geen interesse hebben in deze mailing dan kunt u zich eenvoudig afmelden door een 

e-mail te sturen aan info@ftac.cw. Kent u andere mensen die geïnteresseerd kunnen zijn in deze nieuwsbrief, stuur 

deze dan vooral door.  

 

 

Fair Trade Authority Curaçao 

Pietermaai 6 

Willemstad, Curaçao 

T: +5999 461 00 67  
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