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Wat is de FTAC?
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Wat is de FTAC?

• Toezichthouder op concurrentie tussen ondernemingen
– Kartels
– Misbruik machtspositie
– Concentraties

• Landsverordening inzake concurrentie in werking per 1 
september 2017 (FTAC daarmee jongste toezichthouder 
aanwezig) 

• Mijn positie binnen de FTAC: jurist en onderzoeker  
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Bevoegdheden FTAC

• Betreding plaatsen
• Verzoek om inlichtingen
• Inzage in bescheiden
• Tijdelijk meenemen goederen
• Onderzoeken voertuigen
• Verzegeling bedrijfsruimten en voorwerpen
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Bevoegdheden FTAC
• Voor betreding woningen machtiging nodig van 

procureur-generaal

• Zo nodig toegang met behulp van “sterke arm” 

• Individuele toezichthouders aangewezen bij beschikking 
FTAC, gepubliceerd in Curacaosche Courant

• Medewerkingsplicht
– Boete van maximaal Naf 1 miljoen, of 1% omzet als dat meer is
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Taken FTAC
1. Marktonderzoek 
2. Gevraagd en ongevraagd advies aan de overheid
3. Toezicht op de naleving van de Landsverordening (6.1 lid 1 Lv)
4. (Opsporings-)onderzoek naar overtredingen (6.1 lid 2 Lv)

– Op basis van klacht of ambtshalve

• Bevoegdheden kunnen zowel ingezet worden voor toezicht als 
onderzoek
– Binnen grenzen noodzakelijkheid en proportionaliteit 

• Doelomschrijving onderzoek
• Cautie en zwijgrecht
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Handhavingsbeleid
• Voorlichting over de regels en specifieke 

guidance
• Informatieverzameling: signalen en klachten 

concurrentieverstoringen
• Agenda prioriteiten, focussectoren 
• Controle op naleving, o.a. door verzameling 

informatie 
• Onderzoek naar mogelijke overtreding: guidance 

voor aanpassing of formeel traject 
• Monitoring gedragsaanpassingen n.a.v. 

guidance
• Maatregelen wanneer nodig, e.g. hardcore of 

niet volgen guidance: bindende aanwijzing of 
beboeting
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Handhavingsbeleid
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Handhavingsbeleid

• FTAC treedt op bij vermoeden overtreding, binnen
mogelijkheden capaciteit en prioriteiten

• Optreden proportioneel en op meest effectieve wijze
– Aard overtreding
– Mogelijkheid minder vergaand instrument

• Consistentie: gelijke gevallen gelijk behandeld

• Factoren bij keuze instrumenten 
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Handhavingsinstrumenten
• Informele zienswijze

– Op verzoek van ondernemingen, uitleg over interpretatie regels
– Als niet in lijn met Landsverordening aanpassing 

• Bindende aanwijzing
– Bij niet evidente ‘hardcore’ overtredingen en misbruik machtspositie
– Bindende uitleg over interpretatie regels en waarschuwing

• Bestuursrechtelijke boetes en lasten onder dwangsom
– Bij evidente ‘hardcore’ overtredingen
– Bij overtreding bindende aanwijzing

• Opleggen verplichting of preventieve maatregel
– Bindende verplichtingen voor bedrijven met machtpositie als misbruik

dreigt
– Voorbeelden: verplichting gelijke behandeling, levering, levering 

informatie, scheiding administratie
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Publicatiebeleid 
• FTAC probeert zoveel als mogelijk transparant te zijn over haar 

werkwijze

• Publicatie van adviezen, marktrapportages en beschikkingen 

• Vertrouwelijkheid
– Bedrijfsvertrouwelijke gegevens
– Belang onderzoek, e.g. informatie over bedrijfsbezoek of rapport 

overtreding 

• FTAC heeft externe werkwijze gepubliceerd over wanneer en hoe 
documenten worden gepubliceerd

• Informatie ook terug te vinden op website www.ftac.cw
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Samenwerking

• FTAC streeft naar samenwerking met andere toezichthouders  
nationaal en internationaal 

• Best practices

• Informatie-uitwisseling 
– Doorgeven signalen van mogelijke overtredingen
– Consument of onderneming hoeft niet verschillende loketten af  

• Voorkomen samenloop
– Samen bepalen welke toezichthouder best geplaatst
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Eerste ervaringen
• FTAC ontvangt regelmatig signalen over mogelijke overtredingen uit 

de samenleving 

• Verschillende bedrijven zijn zelf naar ons toegekomen voor guidance 
over aanpassing marktgedrag, positieve eerste reacties over 
instrument van informele zienswijze

• FTAC ervaart in algemene zin bereidwilligheid om mee te werken, 
bijvoorbeeld aan rapportages

• Maar goed voorstelbaar dat afdwingen medewerking een keer nodig 
zal zijn, de FTAC heeft daar wettelijke bevoegdheden voor  

• Verschillende zaken in de pijplijn, zowel op basis van 
signalen/klachten als op basis van eigen onderzoek 
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Praktijkvoorbeeld
• Twee concurrerende ondernemingen zijn naar de FTAC toegekomen 

met een voorgenomen overeenkomst

• FTAC constateerde dat de overeenkomst in strijd was met het 
kartelverbod. Guidance gegeven voor aanpassing 

• Ondernemingen hebben overeenkomst aangepast en opnieuw 
voorgelegd aan de FTAC.

• De FTAC heeft een informele zienswijze afgegeven dat de 
aangepaste overeenkomst nu voldoet aan de concurrentieregels

• De informele zienswijze is geanonimiseerd gepubliceerd op de 
website van de FTAC voor guidance voor andere ondernemingen: 
https://ftac.cw/category/publicatie/informele-zienswijze/
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Conclusies
• FTAC heeft wettelijke bevoegdheden voor toezicht en 

opsporingsonderzoek 

• Belangrijke rol preventie met voorlichting, guidance en 
informele zienswijzen. Doel is dat het aantrekkelijk is voor 
bedrijven om zelf naar de FTAC toe te komen voor guidance

• Medewerking is essentieel voor succesvol toezicht, bij gebrek 
daaraan zal FTAC bevoegdheden inzetten 

• FTAC zal eerder boetes opleggen bij ernstige overtredingen die 
niet door bedrijven zelf gemeld zijn 


