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SAMENWERKINGSPROTOCOL  

BUREAU TELECOMMUNICATIE EN POST EN  

DE FAIR TRADE AUTHORITY CURAÇAO 

 

26 juni 2018 

 

 

De openbare rechtspersonen: 

 

 

i. het Bureau Telecommunicatie en Post (hierna: BT&P), ingesteld bij Landsverordening 

Bureau Telecommunicatie en Post (P.B. 2006, no. 69), hierbij vertegenwoordigd door de 

directeur de heer F.A. Sluis, 

 

en  

 

ii. de Fair Trade Authority Curaçao (hierna: FTAC), ingesteld bij Landsverordening 

inzake concurrentie (P.B. 2016, no. 16), hierbij vertegenwoordigd door de voorzitter de 

heer drs. A.G. Romero, 

 

hierna ook afzonderlijk ‘toezichthouder’ en gezamenlijk ‘toezichthouders’ genoemd, 

 

 

Overwegende dat: 

 

 de FTAC, als onafhankelijke mededingingsautoriteit, op grond van de 

Landsverordening inzake concurrentie mededingingstoezicht in alle economische 

sectoren van Curaçao uitoefent; 

 

 het BT&P ingevolge artikel 5 van de Landsverordening Bureau Telecommunicatie en 

Post en de daarmee verband houdende sectorspecifieke wet- en regelgeving, als 

toezichthouder optreedt voor de telecommunicatievoorziening, de postvoorziening, de 

elektriciteitsvoorziening, drinkwatervoorziening, de brandstoffenvoorziening, en 

bepaalde gereguleerde luchthaven- en gezondheidszorgtarieven;  

 

 het de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de toezichthouders ten goede kan 

komen als deze, waar mogelijk en nuttig, informatie en kennis uitwisselen met 

betrekking tot de uitvoering van hun werkzaamheden in de gemeenschappelijke 

sectoren; 
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 het niet wenselijk is dat de uitoefening van taken en bevoegdheden door ieder der 

toezichthouders ingeval van eventuele samenloop als bedoeld in dit protocol leidt tot 

tegenstrijdige besluiten dan wel resultaten van de toezichthouders; 

 

 de hieronder vastgelegde samenwerkingsafspraken in overeenstemming zijn met het 

besluit van de Raad van Ministers van 1 juni 2016, althans in ieder geval daarmee niet 

in strijd zijn; 

 

 

Komen als volgt overeen: 

 

 

Artikel 1 Regulier- en spoedoverleg 

 

1. De toezichthouders hebben tenminste eenmaal per kwartaal regulier overleg met elkaar. 

Zij kunnen daartoe, afhankelijk van de betrokken sector, ook werkgroepen instellen.  

 

2. Het reguliere overleg, zoals bedoeld in het eerste lid, heeft betrekking op de uitvoering 

van werkzaamheden door de toezichthouders in de gemeenschappelijke marktsectoren.  

 

3. Voorafgaand aan het in het eerste lid genoemde reguliere overleg zal in onderlinge 

afstemming een agenda voor het overleg worden samengesteld. 

 

4. Wanneer ambtshalve of op verzoek van de andere toezichthouder een spoedmaatregel 

op zeer korte termijn (bijvoorbeeld binnen een week) door een van de toezichthouders 

genomen moet worden, met betrekking tot een zaak waarop dit protocol ziet, zoals de 

uitwisseling van informatie of de samenloop zoals bedoeld in artikel 2 respectievelijk 

artikel 3, zullen de toezichthouders met elkaar in spoedoverleg treden.  

 

 

Artikel 2 Uitwisseling van informatie 

 

1. De toezichthouders zullen, op verzoek van een van hen of als gevolg van een nadere 

afspraak ingevolge dit artikel, en voor zover dit wettelijk is toegestaan, de daarvoor in 

aanmerking komende marktkennis en marktinformatie onderling uitwisselen voor zover 

dat de doelmatigheid en de doeltreffendheid van hun werkzaamheden in de 

gemeenschappelijke marktsectoren ten goede kan komen. 

 

2. De toezichthouders informeren elkaar over algemene zaken en ontwikkelingen die van 

belang kunnen zijn voor elkaars functioneren. Daarbij geldt het uitgangspunt dat de door 
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de toezichthouders onderling verstrekte informatie, niet zijnde bedrijfsinformatie van 

een specifieke concessiehouder, machtiginghouder, vergunninghouder, aanvrager, 

klager, concentratiemelder, belanghebbende of een andere relevante marktpartij, 

uitsluitend zal worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt. 

 

3. Indien bij een van de toezichthouders gerede twijfel bestaat c.q. ontstaat dat uitwisseling 

van bepaalde informatie mogelijk in strijd is of kan zijn met een wettelijke of 

contractuele bepaling, dan vindt uitwisseling van genoemde informatie onder opgave 

van redenen, en zonder enige gevolgen voor de bezitter van de informatie, niet plaats. 

 

4. Indien, en onverminderd de geheimhoudingsplicht van ieder van de toezichthouders, bij 

bepaalde uitgewisselde of uit te wisselen informatie sprake is van vertrouwelijke 

gegevens zal deze vertrouwelijkheid door ontvanger van genoemde gegevens 

gewaarborgd worden. Elk van de toezichthouders kan gemotiveerd aan de andere 

toezichthouder verzoeken de van hem verkregen informatie (tijdelijk) niet te gebruiken, 

indien het eigen onderzoek daardoor gevaar zou kunnen lopen. 

 

 

Artikel 3 Samenloop  

 

1. In dit protocol wordt onder ‘samenloop’ verstaan: een situatie waarin, ten aanzien van 

specifieke natuurlijke- of rechtspersonen die onder de reikwijdte van de door de 

toezichthouders verrichte werkzaamheden vallen, de taken of bevoegdheden van de 

toezichthouders, of de mogelijke uitoefening daarvan, geheel of gedeeltelijk (kunnen) 

samenvallen. 

 

2. Samenloop kan zich onder meer voordoen bij de door de toezichthouders te nemen 

besluiten, acties of maatregelen, dan wel bij het voorbereiden van adviezen, 

beleidsregels en consultatiedocumenten. 

 

3. Nadat een inhoudelijke gezamenlijke evaluatie van de relevante wet- en regelgeving 

met betrekking tot de gemeenschappelijke marktsectoren is geschied, op grond waarvan 

gevallen waarbij mogelijk sprake kan zijn van samenloop worden geïdentificeerd, 

kunnen de toezichthouders in het belang van de doelmatigheid en de doeltreffendheid 

van hun werkzaamheden in de hiervoor bedoelde marktsectoren onderling nadere 

afspraken maken over de werkwijze en informatieplicht bij de constatering van 

samenloop, met name welke toezichthouder in welke gevallen de eerst aangewezen 

toezichthouder zal zijn en in welke gevallen samen moet worden gehandeld, met dien 

verstande dat de toezichthouders over de specifieke samenloop en de afhandeling 

daarvan met elkaar te allen tijde vooraf in overleg treden en elkaar achteraf zo spoedig 

mogelijk over de afhandeling daarvan informeren. In geen geval kunnen dergelijke 
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afspraken afbreuk doen aan de (uitoefening van de) wettelijke taken, bevoegdheden of 

verplichtingen van de toezichthouders. 

 

4. Het bestaan van samenloop zal door ieder van de toezichthouders schriftelijk worden 

vastgesteld. Zodra de door een van de toezichthouders vastgestelde samenloop door de 

genotificeerde toezichthouder is bevestigd, zullen beide toezichthouders de ingevolge 

het derde lid afgesproken werkwijze volgen. 

 

 

Artikel 4 Overige afspraken 

 

1. De toezichthouders zullen elkaar, op verzoek, vanuit hun eigen deskundigheid met raad 

en daad bijstaan. 

 

2. De toezichthouders zullen de afspraken, zoals neergelegd in dit protocol, jaarlijks 

evalueren met het oog op de realisatie van de gestelde doelen en de praktische 

werkbaarheid van de gemaakte afspraken. Zo nodig kunnen de in dit protocol gemaakte 

afspraken in onderling overleg worden aangepast of aangevuld.  

 

3. Tussentijdse aanpassing of aanvulling van de gemaakte samenwerkingsafspraken is te 

allen tijde mogelijk, indien over de aanpassing of aanvulling bij de toezichthouders 

overeenstemming bestaat en zij deze schriftelijk hebben bevestigd. 

 

4. De toezichthouders oefenen hun bevoegdheden uit in overeenstemming met de 

vigerende wet- en regelgeving, inclusief de door hun of de regering uitgegeven 

(beleid)richtlijnen. 

 

5. Bij een verschil van mening over onder andere de uitvoering, interpretatie of legaliteit 

van een of meer van de bepalingen in dit protocol, zal de rest van dit protocol voor zover 

mogelijk in stand blijven.  De toezichthouders zullen bij een dergelijk verschil van 

mening met elkaar overleggen om tot een gemeenschappelijk standpunt te geraken over 

de juiste uitvoering of interpretatie, dan wel de aanpassing, van de desbetreffende 

bepaling. Dit protocol kan slechts eenzijdig worden opgezegd nadat de toezichthouders 

eerst getracht hebben op basis van onderling overleg tot overeenstemming te komen. 

 

6. Indien binnen 90 dagen, gerekend vanaf het tijdstip van het ontstaan van het verschil 

van mening, zoals bedoeld onder het vijfde lid, het de toezichthouders niet is gelukt om 

genoemd verschil op te heffen, zal na eerste verzoek door een van de toezichthouders 

daartoe het geschil voor bindend advies worden voorgelegd aan een 

geschillencommissie bestaande uit drie deskundigen, waarvan een wordt aangewezen 

door ieder van de toezichthouders afzonderlijk en een door hen gezamenlijk als 
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onafhankelijke voorzitter. Indien de toezichthouders niet tot overeenstemming kunnen 

komen over de aanwijzing van de voorzitter van de geschillencommissie, dan zullen zij 

ieder daartoe een voordracht doen aan de President van het Gemeenschappelijk Hof van 

Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

 

7. De toezichthouders zullen dit protocol op hun respectievelijke websites publiceren en, 

voor zover nodig voor de uitoefening van hun taken en bevoegdheden, in hun 

correspondentie met onder toezicht staande natuurlijke- en rechtspersonen en andere 

belanghebbenden daarnaar verwijzen. 

 

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt te Curaçao op 26 juni 2018, 

 

 

Bureau Telecommunicatie en Post    Fair Trade Authority Curaçao 

 

 

w.g. De heer F.A. Sluis RA, Directeur   w.g. De heer drs. A.G. Romero, Voorzitter 

 


