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VOORWOORD
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Fair Trade

bedrijven volgde heeft de betekenis van de gevolgen

Authority Curaçao (FTAC). De FTAC is opgericht

voor de bedrijven en brancheverenigingen verder

bij Landsverordening inzake concurrentie van 29

verduidelijkt.

maart 2016 (de “Landsverordening”). Op 1 april
2017 zijn de drie leden van de FTAC benoemd en zijn

In sommige gevallen leidde de dialoog tussen FTAC

voorbereidingen getroffen voor de inwerkingtreding

en bedrijven en brancheverenigingen tot spontane

van de concurrentieregels. Bij Landsbesluit van

aanpassingen van marktgedrag waardoor de regels

11 april 2017 is (onder meer) bepaald dat de

van de Landsverordening niet (meer) werden

concurrentieregels van de Landsverordening inzake

overtreden. Veel bedrijven, brancheverenigingen en

concurrentie per 1 september 2017 in werking zouden

consumenten wisten de FTAC reeds te vinden en het

treden. Dit betekent dat per die datum de FTAC naar

bedrijfsleven raakte er steeds meer van doordrongen

buiten actief is geworden als toezichthouder op de

dat met de komst van de Landsverordening en de FTAC

naleving van de Landsverordening.

de cultuur van het zakendoen op Curaçao zal gaan
veranderen.

De FTAC is een zelfstandig bestuursorgaan die haar
wettelijke taken autonoom verricht. De FTAC bestaat

Onderzoek in november 2017 heeft uitgewezen dat

op dit moment uit drie leden, waaronder een voorzitter

binnen enkele maanden bijna 25% van de bedrijven

en een plaatsvervangend voorzitter. Een bureau,

bekend is met de FTAC en de mededingingsregels.

geleid door een directeur, ondersteunt de FTAC bij

Voor grotere bedrijven is dit percentage zelfs

haar werkzaamheden.

hoger. Deze relatief hoge score laat zien dat het
voorlichtingstraject effect heeft gehad. Desalniettemin

De toepassing van het mededingingstoezicht is

is de FTAC na november 2017 doorgegaan met

maatwerk. Er bestaat niet zoiets als een mechanische

voorlichting om nog meer bedrijven bekend te maken

toepassing van de Landsverordening. Elke zaak is

met de FTAC en de concurrentieregels.

uniek en dient in haar context beoordeeld te worden.
Iedere keer weer zijn er andere omstandigheden

De FTAC heeft een strategisch kader vastgesteld,

waarmee bij de beoordeling rekening moet

dat als uitgangspunt dient voor de wijze waarop het

worden gehouden. Dat maakt ons werk boeiend en

toezicht aanvangt en de wijze waarop prioriteiten

afwisselend.

gesteld worden. Dit hield onder meer in dat de FTAC
stakeholders en de samenleving heeft geconsulteerd

In het afgelopen jaar hebben wij de nodige tijd

over mogelijke concurrentieproblemen in Curaçao.

gestoken in de op- en inrichting van de FTAC.

Een ieder heeft hierbij de mogelijkheid gehad

Zo zijn de medewerkers van de FTAC na een

om input in te dienen op basis van een publiek

zorgvuldige selectieprocedure aangetrokken.

consultatiedocument. Mede op basis van deze

Onder de medewerkers bevinden zich ervaren

consultatie eind 2017 heeft de FTAC haar prioriteiten

mededingingsdeskundigen. Voor de medewerkers is

voor 2018 bepaald. Deze prioriteiten zijn gepubliceerd

daarnaast voorafgaande aan hun indiensttreding een

op de website van de FTAC www.ftac.cw.

cursus mededingingsrecht georganiseerd.
Omdat concurrentieregels nieuw zijn voor Curaçao
Verder zijn in het afgelopen jaar de noodzakelijke

is ervoor gekozen om waar mogelijk een vrijwillige

procedures en reglementen ontworpen en vastgesteld

aanpassing van marktgedrag te stimuleren en te

om het functioneren van de FTAC te structureren en te

faciliteren met guidance. In verschillende gevallen

zorgen voor een zorgvuldige behandeling van de zaken

heeft dit ook tot vrijwillige aanpassing geleid,

die op ons bord komen.

waarmee concurrentieproblemen zijn weggenomen.

Er is ook veel aandacht besteed aan voorlichting aan

Op dit moment is de FTAC uitsluitend een

het bedrijfsleven en brancheorganisaties. Hiermee

mededingingsautoriteit. Dat zal niet zo blijven. Het

hebben wij bereikt dat een flink deel van de Curaçaose

is de bedoeling van de Minister van Economische

samenleving, in het bijzonder het bedrijfsleven, kennis

Ontwikkeling dat de FTAC zal uitgroeien tot een

heeft gekregen van de nieuwe regels en het toezicht

volwaardige marktautoriteit. Naast het algemene

van de FTAC daarop. De dialoog die daarna met de

mededingingstoezicht zal de FTAC dan ook belast
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zijn met de bescherming van consumenten
tegen oneerlijke handelspraktijken en met
sectorspecifieke marktregulering. Er kan dan
door de FTAC worden gekozen voor het instrument
dat het meest effectief bijdraagt aan de oplossing
van marktproblemen. Wetgeving ter zake is bij
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1. INLEIDING
Het jaar 2017 was het jaar waarin de regels van
de Landsverordening inzake concurrentie voor ondernemingen in werking zijn getreden en waarin de FTAC
haar toezicht op de naleving van deze regels aanving.
Daarom is er in dit jaarverslag relatief veel aandacht
voor de nieuwe wettelijke spelregels en de interpretatie
daarvan door de FTAC.
Hoofdstuk 2 zet uiteen hoe de FTAC-organisatie eruit
ziet en hoe de FTAC opereert. Wij zullen ook dieper
ingaan op het wettelijke kader dat de basis vormt voor
het optreden van de FTAC en de verbodsbepalingen
en verplichtingen in de Landsverordening, zoals het
kartelverbod, het verbod om misbruik te maken van
een economische machtspositie en de plicht om
bepaalde concentraties bij de FTAC te melden.
Hoofdstuk 3 bevat een weergave van de activiteiten
van de FTAC in 2017. Het betreft hier zowel activiteiten
die nodig waren om de FTAC op- en in te richten, maar
ook die welke gericht waren op naleving van de nieuwe
regels voor ondernemingen.
Hoofdstuk 4 bevat een overzicht van de kernfeiten in
2017
Hoofdstuk 5 bevat de financiële verantwoording van de
FTAC: de jaarrekening en de accountantsverklaring.

2.	FTAC: TAKEN,
ORGANISATIE EN
ONTWIKKELING
2.1	FTAC, waakhond van de
economische democratie
De FTAC is door de wetgever opgedragen toezicht te
houden op de naleving van de Landsverordening inzake
concurrentie. De landsverordening en het voor het
naleven daarvan geregelde toezicht, voorziet in het
waarborgen van keuzevrijheid van afnemers en de instandhouding van de vrijheid van voor ondernemingen
om te concurreren om de gunst van consumenten met
andere ondernemingen.
Daarom kan gesteld worden dat de FTAC, net als andere
mededingingsautoriteiten in de wereld, een waakhond
van de economische democratie is. Vrijheid om te kiezen
en vrijheid om te concurreren zijn essentieel voor een
moderne markteconomie. Werkzame mededinging stimuleert ondernemers immers om kapitaal en arbeid zo efficiënt mogelijk in te zetten en voortdurend te streven naar
(technologische) vernieuwing. Ondernemingen worden als
gevolg van concurrentie geprikkeld om optimaal te presteren in termen van prijs, kwaliteit, service en keuzemogelijkheden. Voor de consument is dat van groot belang.
Ook ondernemingen zelf zijn gebaat bij bescherming
van werkzame concurrentie. Voldoende concurrentie
op de thuismarkt maakt het bedrijfsleven weerbaarder
tegenover buitenlandse concurrenten. De concurrentie
op de nationale markt leidt er immers toe dat sectoren
die (nog) niet geconfronteerd worden met buitenlandse
concurrentiedruk geprikkeld worden tot meer efficiëntie. Overheidsregulering kan ertoe leiden dat bepaalde
sectoren worden afgeschermd van concurrentiedruk,
en geen prikkels ondervinden om efficiënter te produceren. Uiteindelijk kan dit leiden tot hogere prijzen en
lagere kwaliteit voor consumenten en een verminderde
consumentenwelvaart.
Adequate mededingingswetgeving gekoppeld aan een
daadkrachtig mededingingstoezicht resulteert in lagere
kosten en prijzen. Deze lagere kosten en prijzen leiden
ertoe dat sectoren die wel onderhevig zijn aan internationale concurrentiedruk hun goederen en diensten tegen
betere (financiële) condities kunnen inkopen bij ondernemingen in de afgeschermde sectoren. Het positieve
effect van dit mechanisme voor een open economie
zoals die van ons land moet niet worden onderschat.
Ten slotte beoogt het mededingingstoezicht markten
voldoende open te houden voor nieuwe toetreders, in
het bijzonder voor startende ondernemingen. Dit werkt
weer bevorderend en ontsluitend voor nieuwe innovatieve technologische vernieuwingen en toepassingen en
vergroot daarmee de economische dynamiek.
De FTAC geeft een hoge prioriteit aan het opsporen en
beëindigen van deze overtredingen.
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2.2	Nieuwe wetgeving stapsgewijs
van kracht
De Landsverordening inzake concurrentie is niet
in één keer, maar gefaseerd in werking getreden.
Op 1 april 2016 zijn de hoofdstukken 1 en 2 van de
Landsverordening inzake concurrentie van kracht
geworden. Deze hoofdstukken regelen de instelling,
samenstelling en benoeming van de FTAC. Ook de
instelling van een ondersteunend bureau van de FTAC
is in deze hoofdstukken van de Landsverordening
geregeld. De hoofdstukken 3 t/m 11, die op 1 september
2017 van kracht werden, hebben betrekking op de nieuwe concurrentieregels, de uitvoering van het toezicht
door de FTAC en procedures.
Deze stapsgewijze inwerkingtreding was nodig om,
vooruitlopend op de start van het daadwerkelijke toezicht, een aantal maatregelen te kunnen nemen om de
FTAC en haar ondersteunende bureau te kunnen op- en
inrichten. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan
de benoeming van de leden van de FTAC, de aanstelling
en training van de medewerkers van het bureau van
de FTAC, de huur van het FTAC-gebouw en de aanschaf van de kantoorinrichting en het aanbrengen van
ICT-voorzieningen.
Tevens zijn in die fase een aantal interne en externe
procedures ontwikkeld en vastgesteld met betrekking
tot de administratieve organisatie, het HRM-beleid,
een reglement van orde, een mandaatregeling, een
beschikking aanwijzing toezichthouders, interne werkwijzen en formulieren ten behoeve van ontheffingsaanvragen en concentratiemeldingen. Dit alles was nodig
om de uitvoering van de Landsverordening door de
FTAC verantwoord te kunnen laten aanvangen.
Met het Ministerie van Economische Ontwikkeling is in
september 2017 een beheersovereenkomst gesloten
die invulling geeft aan de systeemverantwoordelijkheid
van de minister voor het mededingingsbeleid enerzijds
en de autonome uitvoering van de Landsverordening
door de FTAC anderzijds.

de FTAC desgevraagd of ambtshalve advies over de
effecten voor de concurrentie van voorgenomen of
geldende wetgeving. Ook behandelt de FTAC aanvragen
voor ontheffing op het kartelverbod en meldingen van
bepaalde fusies en overnames.
De Landsverordening inzake concurrentie beoogt in het
bijzonder de consumentenwelvaart te bevorderen door
afspraken en gedragingen die de concurrentie beperken niet langer toe te staan. Het aanwakkeren van concurrentie leidt tot lagere prijzen, betere kwaliteit, meer
service en meer innovatie. Internationale onderzoeken
hebben aangetoond dat er een positief verband is
tussen het bevorderen van concurrentie en consumentenwelvaart. De dynamiek van de Curaçaose economie
zal er ook door worden bevorderd en de economische
structuur versterkt.
De bepalingen in de landsverordening zijn deels
afgeleid van de Europese mededingingsregels en de
Nederlandse mededingingswetgeving, maar houden
ook voldoende rekening met de Curaçaose context. Dit
heeft als voordeel dat de uitgebreide jurisprudentie
over de uitleg van de mededingingsrechtelijke begrippen en de toepassing daarvan in de praktijk door de
FTAC als richtinggevend kunnen worden gebruikt. Dat
komt de rechtszekerheid en de doelmatigheid van het
toezicht ten goede.
De landsverordening verbiedt:
• Concurrentiebeperkende afspraken (‘kartels’)
• Misbruik van machtspositie
De landsverordening verplicht:
• Het melden van bepaalde fusies en overnames
(concentraties)
Deze regels worden hieronder toegelicht.

2.3.1	Het verbod op
concurrentiebeperkende
afspraken (‘kartels’)

2.3	De Wettelijke taken
van de FTAC

Concurrentiebeperkende afspraken of ‘kartels’ zijn
afspraken tussen ondernemingen die de concurrentie beperken. Deze afspraken zijn verboden omdat ze
schadelijk zijn voor de consumentenwelvaart.

Met de inwerkingtreding van de hoofstukken 3 t/m 11
van de landsverordening per 1 september 2017 zijn
er nieuwe concurrentieregels in Curacao en is de
FTAC actief geworden als toezichthouder hierop.
De FTAC is belast met het toezicht op de naleving
van de verbodsbepalingen en verplichtingen in de
Landsverordening en de uitvoering van de taken die uit
de Landsverordening voortvloeien.

Het verbod op kartelafspraken geldt voor alle binnen- en buitenlandse ondernemingen die economische activiteiten verrichten op de Curaçaose markt.
Ondernemingen zijn niet alleen gewone bedrijven,
maar ook bijvoorbeeld vrije beroepsbeoefenaren, overheids NV’s, en sommige stichtingen.

De taken van de FTAC bestaan uit het toezicht houden
op de naleving van de Landsverordening, en het opsporen en beëindigingen van overtredingen die in de
Landsverordening worden genoemd. Verder is de FTAC
belast met het doen van marktonderzoeken en het maken van rapportages inzake concurrentie, en verstrekt
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Het overtreden van het kartelverbod is strafbaar en
kan leiden tot boetes, die kunnen oplopen tot 10% van
de omzet van de betrokken ondernemingen. De boetes
worden door de FTAC opgelegd. Tegen besluiten van de
FTAC staat bezwaar en beroep open bij de rechter.
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2.3.2	Het verbod op misbruik van een
economische machtspositie
Een onderneming die economisch zo machtig is dat
deze zich weinig hoeft aan te trekken van andere
marktpartijen (concurrenten, leveranciers, consumenten en andere afnemers), kan een bedreiging vormen
voor de concurrentie op de markt. Zo’n onderneming
mag daarvan geen misbruik maken door het uitsluiten
van concurrenten of het uitbuiten van afnemers. Dit
kan, net als bij kartelafspraken, leiden tot hogere prijzen dan nodig, verminderde innovatie, mindere kwaliteit van producten en diensten en minder keuzevrijheid.
Bovendien beperkt misbruik soms de toetreding van
nieuwe ondernemingen. Consumenten, bedrijven en de
maatschappij worden daardoor benadeeld.
Om deze reden is misbruik van een economische
machtspositie verboden. Het overtreden van dit verbod
is strafbaar en kan leiden tot boetes.

De FTAC wordt ondersteund door een bureau dat eind
2017 bestond uit 8 personen: 1 directeur, 5 onderzoekers, een manager bedrijfsvoering en een managementondersteuner. Het bureau verricht onder meer
onderzoeken en bereidt de beslissingen van de FTAC
voor. De onderzoekers van het bureau zijn academisch
opgeleid met een juridische en-of (bedrijfs)economische achtergrond.
De FTAC vergadert zo vaak als nodig voor de uitvoering van haar taken. In 2017 heeft gemiddeld een keer
per maand een bestuursvergadering plaatsgevonden. Hierbij was de directeur ook steeds aanwezig en
zijn strategische aangelegenheden en de voortgang
besproken. De bestuursvergaderingen dienen er ook
toe om besluiten te nemen over de toepassing van de
mededingingsregels.

2.3.3	Meldingsplicht voor
concentraties

Er is voor gekozen om geen afzonderlijke afdelingen
te creëren binnen de FTAC-organisatie omdat het een
kleine organisatie betreft. Alle onderzoekers hebben in
beginsel de taak om marktonderzoeken en onderzoeken naar overtredingen van de landsverordening uit te
voeren en besluiten van de FTAC voor te bereiden.

Concentraties, zoals fusies en overnames, kunnen leiden tot ondernemingen met een economische machtspositie en daarmee tot verminderde concurrentie. De
meldingsplicht geeft de FTAC de mogelijkheid om het
ontstaan of versterken van machtsposities als gevolg
van fusies en overnames te volgen. Om de administratieve lasten voor bedrijven zo beperkt mogelijk te
houden hoeven uitsluitend grotere overnames bij de
FTAC gemeld te worden. Het betreft dan concentraties
waarbij:

In de Landsverordening is vastgelegd dat onderzoekers die bij een onderzoek zijn betrokken niet tevens
betrokken mogen zijn bij de voorbereiding van sanctieoplegging. Het is daarnaast beleid van de FTAC dat het
bestuur van de FTAC niet betrokken is bij de inhoudelijke uitvoering van onderzoeken teneinde vooringenomenheid en tunnelvisie in de besluitvorming te voorkomen. Het bureau informeert de FTAC uiteraard wel
over de voortgang in onderzoeken. Ook stelt de FTAC
de sectoren vast die prioritaire aandacht krijgen.

1.

2.

de gezamenlijke omzet van de betrokken ondernemingen in het voorafgaande kalenderjaar meer
bedroeg dan NAf 125 miljoen, waarvan door ten
minste twee van de betrokken ondernemingen
ieder ten minste NAf 15 miljoen in Curaçao is behaald; of
de betrokken ondernemingen door de concentratie op een of meer relevante markten in Curaçao
een marktaandeel van 30% of meer creëren of
versterken.

Het niet, of niet tijdig, melden van een concentratie is
verboden en strafbaar en kan leiden tot boetes.

2.4

De FTAC-organisatie

De FTAC bestaat uit 3 (parttime) leden, waaronder een
voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Per 1
april 2017 zijn deze leden bij Landsbesluit benoemd
voor een periode van 4 jaren. De heer drs. Alberto G.
Romero is lid en tevens voorzitter, de heer drs. Roland
O.B. van den Bergh is lid en tevens plaatsvervangend
voorzitter en de heer dr. mr. Gerard G.J.C.M. Bakker is
lid.
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3. 	HET EERSTE FTAC-JAAR
IN HOOFDLIJNEN
3.1	Het instrumentarium van
de Landsverordening inzake
concurrentie
Het heeft de voorkeur van de FTAC dat bedrijven vrijwillig de concurrentieregels naleven. Omdat de regels
nieuw waren, deze zijn pas per 1 september 2017 in
werking getreden, was er in 2017 een belangrijke rol
voor voorlichting.
Een ander instrument dat de FTAC heeft gebruikt in
2017 is informatieverzameling om de concurrentieproblemen in kaart te brengen. De FTAC heeft een publieke consultatie gehouden wat uiteindelijk heeft geleid tot
de publicatie van prioriteiten voor 2018.

brancheverenigingen de presentaties door de FTAC op
prijs gesteld. In enkele gevallen heeft dat tot spontane
gedragsveranderingen geleid.
De voorlichting heeft ook tot de nodige vervolgcontacten met bedrijven en brancheverenigingen geleid,
waarbij door de FTAC duidelijkheid is verschaft over
hoe in specifieke gevallen moeten worden omgegaan
met de nieuwe regels.
In november 2017 heeft de FTAC een enquête uitgevoerd naar de bekendheid van de mededingingsregels
en de FTAC onder bedrijven. Daaruit is gebleken dat de
voorlichtingsactiviteiten vruchten hebben afgeworpen.
Dit resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd op de
FTAC-website.

3.3

Informatieverzameling

Het zwaarste instrument dat de FTAC kan gebruiken is
het opleggen van boetes, dwangsommen of bindende
aanwijzingen. Wij zullen hieronder nader ingaan op de
verschillende instrumenten van de FTAC.

De FTAC heeft in 2017 op verschillende wijzen informatie verzameld om mogelijke concurrentie-problemen in
kaart te brengen. De FTAC heeft in een stakeholdersoverleg input gevraagd van de Kamer van Koophandel,
de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao, Adeck, Empresa
Chiki, Fundashon pa Konsumidó, vakbondscentrale
SSK, vakbondscentrale CGTC en het Ministerie van
Economische Ontwikkeling. Daarna is een publieke
consultatie gehouden door middel van de publicatie van
een consultatiedocument waar een ieder op kon reageren. De FTAC heeft in 2017 ook verscheidene signalen
ontvangen over mogelijke concurrentieproblemen. Op
basis van al deze bronnen heeft de FTAC uiteindelijk
een keuze gemaakt voor prioriteiten voor 2018.

3.2

3.4

De FTAC kan de naleving van de regels controleren
door informatieverzameling. Indien er mogelijk een
overtreding is begaan kan de FTAC hier onderzoek naar
doen. De FTAC maakt soms afspraken met bedrijven
of brancheverenigingen over gedragsaanpassing. Als
dergelijke afspraken worden gemaakt zal de FTAC deze
afspraken monitoren.

Voorlichting

Naleving van regels begint met bekendheid met regels.
Om deze reden heeft de FTAC in 2017 veel tijd gestoken
in voorlichting.
Voorafgaande aan de inwerkingtreding van de concurrentieregels heeft de FTAC meer dan 1800 bedrijven
en brancheverenigingen aangeschreven om hen te
wijzen op de gevolgen die de Landsverordening inzake
concurrentie voor hen heeft. Vervolgens zijn een website en brochures ontwikkeld met informatie over de
FTAC en de concurrentieregels. De FTAC heeft enkele
persberichten uitgebracht over de nieuwe regels en
heeft driemaal voorlichting gegeven in het programma
Konsumido Konsiente op Radio Hoyer. Sinds november
is de FTAC ook op Facebook actief en plaatst zij regelmatig nieuws en informatie over concurrentieregels op
de FTAC-facebookpagina. Na een maand had de FTAC
al meer dan 200 volgers en meer dan 500 views voor
bepaalde berichten.
De FTAC heeft ook bij een aantal brancheverenigingen,
bedrijven en adviseurs voorlichting gegeven over de
nieuwe regels. Deze bijeenkomsten werden over het
algemeen goed bezocht en er zijn vele vragen gesteld
en beantwoord. Zonder uitzondering hebben deze
8

Controle op naleving

Een volgende stap in het instrumentarium van de
FTAC is de controle op de naleving van de regels. In
de contacten met brancheverenigingen in het kader
van voorlichting zijn door deze verenigingen bepaalde
concurrentievraagstukken voorgelegd voor toetsing
door de FTAC. Ook zijn door consumenten en bedrijven signalen ingediend bij de FTAC over mogelijke
concurrentieproblemen.
De FTAC heeft bijvoorbeeld een branchevereniging
erop gewezen dat een bepaalde afspraak binnen de
sector in strijd was met de Landsverordening. In overleg met de FTAC heeft de desbetreffende branchevereniging vervolgens de afspraak teruggedraaid.
Bij een andere branchevereniging heeft de FTAC duidelijk gemaakt dat het collectief tussen concurrenten
afspreken van vaste tarieven voor werkzaamheden een
per se overtreding van de Landsverordening betreft.
Ook heeft de FTAC gemonitord of ondernemingen voldoen aan de wettelijke verplichting om bepaalde fusies
en overnames te melden bij de FTAC.
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3.5

Onderzoek

Als er aanwijzingen zijn van een mogelijke overtreding kan de FTAC dit nader onderzoeken. Dit kan een
formeel onderzoek zijn of de FTAC kan een mogelijk
concurrentieprobleem trachten informeel op te lossen.
Bij informele afhandeling maakt de FTAC afspraken
met bedrijven of brancheverenigingen om tot gedragsverandering te komen. De FTAC zal met name gebruik
maken van het instrument van informele afhandeling als bedrijven zelf naar de FTAC toekomen voor
guidance.
In 2017 heeft de FTAC in twee gevallen informeel guidance gegeven over concurrentievraagstukken. In de
eerste informele zienswijze heeft de FTAC partijen desgevraagd geïnformeerd dat een herstructurering binnen een onderneming niet valt onder de meldingsplicht
voor concentraties.
De tweede informele zienswijze betrof het een voorgenomen samenwerking tussen concurrenten.
Partijen hadden in eerste instantie afspraken opgenomen in hun overeenkomst die kwalificeerden als per se
overtredingen van de Landsverordening inzake concurrentie. De FTAC heeft partijen hierover geïnformeerd
en afgesproken dat partijen de overeenkomst zouden
aanpassen. Buiten de rapportageperiode maar voor
de volledigheid kan medegedeeld worden dat partijen
de overeenkomst inmiddels hebben aangepast, en de
FTAC vervolgens een informele zienswijze heeft afgegeven dat de overeenkomst nu in overeenstemming is
met de Landsverordening.
Een informele afhandeling is niet altijd mogelijk,
bijvoorbeeld als bedrijven niet mee willen werken
met de FTAC of als informele afhandeling niet gepast
is vanwege bijvoorbeeld de ernst van de overtreding.
De FTAC kan in die gevallen gebruik maken van haar
formele bevoegdheden.
Medewerkers van het bureau van de FTAC beschikken daartoe over specifieke in de Landsverordening
neergelegde bevoegdheden. Zo kan zowel schriftelijk
als mondeling informatie worden opgevraagd, kunnen bedrijfsruimten worden betreden en inzage in
zakelijke documenten worden gevorderd. Onderzoek
naar overtredingen vindt plaats op basis van klachten
of signalen van bedrijven of consumenten of ambtshalve. Ondernemingen zijn verplicht aan onderzoeken
van de FTAC mee te werken. Bij het overtreden van de
Landsverordening of van de medewerkingsplicht kunnen
door de FTAC boetes worden opgelegd. Bij de meest
ernstige ‘per se’ kartelovertredingen kunnen deze boetes
direct worden opgelegd, en bij andere overtredingen
als een bindende aanwijzing, verplichting of preventieve
maatregel van de FTAC niet wordt nageleefd.
De FTAC doet niet alleen onderzoek naar overtredingen, maar doet ook marktonderzoek en geeft advies
aan de overheid over de effecten voor de concurrentie
van voorgenomen of geldende wetgeving. In dit kader is
de FTAC op verzoek van de Minister van Economische
Ontwikkeling een marktonderzoek gestart met het oog
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op advisering over de bestaande prijsregulering van
asfaltbeton. Dit onderzoek zal in 2018 worden afgerond.

3.6

Samenwerking

De FTAC vindt samenwerking met andere toezichthouders in binnen- en buitenland belangrijk, binnen
de grenzen aan het delen van informatie die de landsverordening daaraan stelt. Zo zijn contacten gelegd
en gesprekken gevoerd met het Openbaar Ministerie,
de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten,
het Bureau Telecommunicatie en Post, Het College
Financieel Toezicht, De Ombudsman en de Algemene
Rekenkamer. De verwachting is dat met enkele van
deze organisaties in het komende verslagjaar samenwerkingsprotocollen kunnen worden getekend. Het
samenwerken met ander toezichthouders kan het
toezicht doeltreffender en doelmatiger maken.
Daarnaast is de FTAC toegelaten tot het International
Competition Network (ICN), de organisatie die mededingingsautoriteiten in meer dan honderd landen in de
wereld verenigt.

3.7	Reikwijdte van het
toezicht door de FTAC
De FTAC heeft in 2017 verscheidene signalen ontvangen over gestelde oneerlijke concurrentie die niet
binnen de reikwijdte vielen van de Landsverordening.
Het ging hierbij met name om signalen over vermeend
oneerlijk handelen door overheidsorganen bij vergunningverlening of interne aangelegenheden van
bedrijven.
De Landsverordening schrijft voor dat de FTAC toeziet
op concurrentievervalsing door “ondernemingen”.
Voor de reikwijdte van het toezicht van de FTAC is
het daarom allereerst nodig om te bepalen of in een
bepaalde zaak sprake is van een onderneming. De
Landsverordening ziet namelijk alleen op entiteiten
die economische activiteiten verrichten. Voor interpretatie van het begrip onderneming wordt aangesloten
bij hetgeen in het Europese mededingingsrecht is
geformuleerd: “een onderneming is elke eenheid die
een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar
rechtsvorm of de wijze waarop zij wordt gefinancierd”.
Het begrip onderneming wordt dus ruim uitgelegd.
Het kan bijvoorbeeld gaan om gewone bedrijven, vrije
beroepsbeoefenaren, stichtingen, verenigingen en
overheidsbedrijven.
In veel gevallen is het vanzelfsprekend dat sprake is
van een onderneming zoals in de Landsverordening is
bedoeld. In sommige gevallen is het niet zo duidelijk.
Dat is bijvoorbeeld het geval als overheidsactiviteiten grenzen aan ondernemingsactiviteiten. Dan moet
worden bezien of de overheid handelt vanuit een aan
haar toekomende of opgedragen overheidstaak of als
onderneming.
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Gedurende het verslagjaar hebben zich een aantal
gevallen voorgedaan waarbij geklaagd werd over het al
dan niet verlenen van vergunningen die nodig zijn om
als onderneming actief te kunnen zijn. Deze klachten
betroffen in het bijzonder de in de ogen van klager
oneerlijke concurrentie die het gevolg was van de wijze
waarop de vergunningverlening door bepaalde overheidsorganen plaatsvond. In deze gevallen heeft de
FTAC duidelijk gemaakt dat het verlenen van vergunningen niet gezien kon worden als het handelen door
een onderneming en derhalve de Landsverordening
niet van toepassing was. In dat soort gevallen kan de
FTAC wel op een andere instantie wijzen die ter zake
bevoegd kan zijn, zoals de Ombudsman.
In andere gevallen werd geklaagd over interne gedragingen binnen een onderneming. Ook dit is een
onderwerp waar de FTAC niet over gaat en de FTAC
heeft dit dan ook moeten mededelen aan de betreffende klagers.

3.8	Opmerkingen over de aard van
het mededingingsrechtelijk
onderzoek
Mededingingsrechtelijk onderzoek kan complex van
aard zijn. Dit hangt in de eerste plaats samen met de
omstandigheid dat een mededingingsrechtelijke beoordeling afhankelijk is van de juridische en economische
context van een markt. En die verschilt van geval tot
geval. Dat betekent dat de beoordeling van een gelijke
afspraak in verschillende markten van elkaar kunnen
afwijken. Daarom moet de FTAC zorgvuldig onderzoek
moet doen naar de context in een markt.

4

KERNFEITEN 2017

4.1

Op- en inrichting FTAC

Het eerste FTAC jaar was geen volledig jaar. Per 1 april
2017 zijn de leden van de FTAC bij landsbesluit benoemd.
Per 1 september 2017 zijn de verboden en verplichtingen
van de Landsverordening inzake concurrentie in werking
getreden en is het toezicht gestart.
In mei 2017 zijn de eerste drie medewerkers bij het
bureau van de FTAC in dienst getreden. Het betreft
de directeur, de senior legal counsel en de manager
bedrijfsvoering. In de maanden juni, juli en augustus
zijn de andere medewerkers in dienst getreden. Aan
het eind van 2017 bedroeg de totale bezetting 7,5 fte.
De eerste maanden vanaf 1 mei 2017 zijn vooral benut
om de FTAC startklaar te maken om het toezicht op
grond van de Landsverordening te kunnen uitoefenen.
Allereerst zijn daartoe een aantal noodzakelijke procedures en werkwijzen opgesteld. Het betreft:
• Reglement van Orde
• Mandaatregeling
• Werkwijze ontheffingsaanvragen
• Formulier ontheffingsaanvragen met toelichting
• Werkwijze concentraties
• Formulier melding concentraties met toelichting
• Werkwijze externe communicatie
Wat de huisvesting betreft is het FTAC-kantoor te
Pietermaai 6 ingericht met kantoormeubilair en zijn
de noodzakelijke ICT- voorzieningen aangebracht.
Verschillende leveranciersovereenkomsten zijn afgesloten om de bedrijfsvoering op te starten.

Vanwege het vereiste onderzoek rekenen gerenommeerde mededingingsautoriteiten in de wereld gemiddeld meer dan een jaar voor een onderzoek en iets minder dan een jaar voor een sanctiefase. Onderzoeken
die meerdere jaren duren zijn in het mededingingsrecht
geen uitzondering.

Er is een beheersovereenkomst afgesloten met de
Minister van Economische ontwikkeling waarin de
relatie tussen de Minister en de FTAC is geregeld.
De begroting die de FTAC heeft opgesteld is door de
Minister goedgekeurd onder aftrek van een korting in
verband met de zorgelijke overheidsfinanciën.

De zorgvuldigheid waarmee een onderzoek wordt
verricht valt of staat met heldere procedures die consequent worden gevolgd. De FTAC heeft in 2017 veel
aandacht besteed aan het opstellen van dergelijke procedures. Naast interne procedures streeft de FTAC er
ook naar om waar mogelijk haar procedures te publiceren om zo transparant mogelijk te zijn. In 2017 heeft de
FTAC bijvoorbeeld een werkwijze externe communicatie
gepubliceerd.

Medewerkers van het bureau van de FTAC hebben
een cursus mededingingsrecht gevolgd. Het interne
educatietraject heeft daarna invulling gekregen via
een “training on the job” waarvoor de meest ervaren
medewerkers verantwoordelijk waren.

4.2

Voorlichting

Er is in 2017 geïnvesteerd in voorlichting. Doel daarvan
was het bekendmaken van de nieuwe wettelijke regels
voor bedrijven en andere stakeholders zoals hun adviseurs en de brancheverenigingen. Concreet gaat het
onder meer om:
• Het verzorgen van een mailing aan ruim 1800
bedrijven en hun brancheverenigingen;
• Het opzetten van een website met uitgebreide
informatie over de FTAC en de concurrentieregels;
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•
•
•

•

•
•
•

Het opzetten van een Facebookpagina met wekelijks meerdere berichten;
Het ontwikkelen en verspreiden van vijf verschillende voorlichtingsbrochures;
Het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten
aan brancheverenigingen, andere verenigingen en
individuele bedrijven;
Het geven van guidance aan verschillende bedrijven en brancheverenigingen teneinde compliance
met de Landsverordening te bereiken;
Het beantwoorden van individuele vragen over het
toepassingsbereik van de Landsverordening;
Het uitgeven van 5 pers- en nieuwsberichten;
Voorlichting in drie afleveringen van een radioprogramma voor consumenten.

In november heeft de FTAC onderzoek gedaan naar de
bekendheid van de mededingingsregels en de naamsbekendheid van de FTAC. Deze was relatief goed.

4.3

Onderzoek en handhaving

Per 1 september 2017 zijn de verbodsbepalingen van de
Landsverordening in werking getreden en is het toezicht
gestart. De FTAC heeft in 2017 de volgende activiteiten
verricht met betrekking tot onderzoek en handhaving:
• Een adviesaanvraag van MEO omtrent prijsregulering van asfalt is in ontvangst en in behandeling
genomen;
• Het adviesrapport wordt in 2018 afgerond;
• Er is een melding van een concentratie ontvangen
en in behandeling genomen;
• Er zijn twee verzoeken ontvangen om een informele zienswijze. Een informele zienswijze is in 2017
afgerond, de andere begin 2018;
• Er is bij verschillende brancheverenigingen aandacht
besteed aan compliance met de Landsverordening.
Een branchevereniging heeft na raadplegen van de
FTAC een afspraak vrijwillig teruggedraaid.

4.4
•
•
•
•

•

•
•

Overige kernfeiten
De leden van de FTAC zijn 12 keer in vergadering
bijeengeweest;
Het gemiddeld aantal bezoekers van de FTACwebsite bedraagt 470 per maand;
De naamsbekendheid van de FTAC was eind november tussen 20% en 25%;
Met zeven andere toezichthouders op Curaçao zijn
gesprekken gestart over mogelijke samenwerking met als doel toezicht zo effectief en efficiënt
mogelijk te maken;
De leden van de FTAC hebben bestuurlijke kennismakingsbezoeken gebracht aan de Gouverneur, de
Minister van Economische Ontwikkeling, de Kamer
van Koophandel en de rechterlijke macht;
Het lidmaatschap van de International Competition
Network (ICN) is aangevraagd en verkregen;
Na in december 2017 een maand actief te zijn op
Facebook had de FTAC meer dan 200 volgers en
meer dan 500 views voor bepaalde berichten.
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5

FINANCIEEL VERSLAG

5.1

JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (resultaatbestemming)

31-12-2017

ACTIVA
ANG

ANG

Vaste activa
Immateriële vaste activa

1

Computersoftware
Materiële vaste activa

49,820
2

Computer hardware

94,703

Inventaris

22,440
117,143

Vlottende activa
Vorderingen

Overige vorderingenen overlopende activa

3

25,409

Liquide middelen

4

188,407

Totaal activazijde

380,779

31-12-2017

PASSIVA
ANG

ANG

Vermogen
Algemene reserve

5

53,473

6

107,872

Langlopende schulden
Vooruitontvangen overheidsbijdrage

161,345
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten

7

6,596

Belastingen en premies sociale verzekeringen

8

90,137

Overige schulden en overlopende passiva

9

122,701
219,434

Totaal passivazijde

12

380,779
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5.1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN over de periode 1-4-2017 tot en met 31-12-2017
01-4-2017 / 31-12-2017
ANG
Baten

10

Bijdragen Ministerie van Economische Ontwikkeling

11

ANG
1,036,657
1,036,657

Lasten
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

12

23.783

Personeelskosten

13

652.028

Afschrijvingen materiële vaste activa

12.477

Huisvestingskosten

14

188.521

Kantoorexploitatie

15

106.375

Som der bedrijfslasten

983.184

Netto resultaat

53.473

Resultaatbestemming
Algemene reserve

5.1.3	GRONDSLAGEN VAN
WAARDERING EN
RESULTAATBEPALING

53.473

•

•

Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
• De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) is opgericht
bij Landsverordening inzake concurrentie van 29
maart 2016 (de “Landsverordening”). Op 1 april 2017
zijn de drie leden van de FTAC benoemd. Vanaf 1
april 2017 kon de FTAC derhalve financiële verplichtingen aangaan. 1 April 2017 is daarom de startdatum van de financiële verslaglegging van de FTAC.
• De FTAC is een zelfstandig bestuursorgaan en een
openbare rechtspersoon die haar wettelijke taken
autonoom verricht.
• De FTAC bestaat op dit moment uit drie leden,
waaronder de Voorzitter en de plaatsvervangend Voorzitter. Het Bureau, geleid door de
Directeur FTAC, ondersteunt de FTAC bij haar
werkzaamheden.
• Omdat de FTAC per 1 april 2017 de financiële
verslaglegging is gestart, ontbreken vergelijkende
cijfers van eerdere jaren in de jaarrekening.
• De FTAC is feitelijk gevestigd op Pietermaai 6, te
Willemstad, Curaçao.
Algemene grondslagen
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is
opgesteld:
• De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met de grondslagen voor financiële verslaggeving die
in Nederland algemeen aanvaard zijn (Dutch GAAP).
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•

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
of de actuele waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag
is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt
verwezen naar de toelichting.

Vreemde valuta
• De posten in de jaarrekening van de FTAC worden
gewaardeerd met inachtneming van de valuta
van de economische omgeving waarin de organisatie haar activiteiten voornamelijk uitoefent (de
functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld
in Antilliaanse Guldens; dit is zowel de functionele
als de presentatievaluta van de organisatie.
• Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen
de koers op transactiedatum.
• Monetaire activa en passiva in vreemde valuta
worden omgerekend in de functionele valuta tegen
de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling
en omrekening voortvloeiende koersverschillen
komen ten gunste of ten laste van de staat van
baten en lasten.
• Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta
worden omgerekend tegen de wisselkoers op de
transactiedatum.
Schattingen
• Bij toepassing van de grondslagen en regels voor
het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
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zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van
het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Immateriële vaste activa
• De immateriële vaste activa worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de
boekwaarde van het actief (of van de kasstroom
genererende eenheid waartoe het actief behoort)
hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.
• Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast
actief sprake is van een bijzondere waardevermindering, wordt verwezen naar noot ‘Bijzondere
waardeverminderingen van vaste activa’.
Materiële vaste activa
• Materiële vaste activa worden, tenzij anders
aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare
kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur
en bijzondere waardeverminderingen.
Bijzondere waardevermindering vaste activa
• De FTAC beoordeelt op iedere balansdatum of er
aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.
Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.
Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde
voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van
een bijzondere waardevermindering is sprake als
de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de
hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat
van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging
van de boekwaarde van het betreffende actief.
• De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als
die er niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald
met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De
in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de
opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte
kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te
realiseren. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde
wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige
netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het
actief/de kasstroomgenererende eenheid.
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Vorderingen
• Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
Liquide middelen
• Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden
en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden.
• Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Kortlopende en langlopende schulden
• Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
ontvangen overheidsbijdragen en de kosten en andere
lasten over het jaar.
Lasten
• De kosten worden bepaald op historische basis en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Overige bedrijfskosten
• De kosten worden bepaald op historische basis en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Personeelsbeloning
• De aan het personeel verschuldigde beloningen
worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.
Pensioen
• FTAC heeft alle pensioenregelingen verwerkt
volgens de verplichtingenbenadering. De over het
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last
verantwoord.
• De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn.
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als
verplichting op de balans opgenomen.
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
• Immateriële vaste activa en materiële vaste activa
worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar
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is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de
geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen
en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
•
Overheidsbijdragen
• Exploitatiebijdragen worden als baat verantwoord
in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd,

of wanneer een exploitatietekort in de overheidsbijdrage zich heeft voorgedaan. De baten worden
verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
Overheidsbijdragen met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering
gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat
van baten en lasten.

5.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 ACTIVA
31-12-2017

VASTE ACTIVA

ANG
1. Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:
Computersoftware
Boekwaarde per 1 april 2017

-

Investeringen

49,820

Boekwaarde per 31 december 2017

49,820

Afschrijvings%

33%

De verwachting is dat de software in 2018 in gebruik zal worden genomen.

31-12-2017

ACTIVA
ANG

ANG

ANG

Computerhardware

Inventaris

Totaal

-

-

-

Investeringen

106,541

23,079

129,620

Afschrijvingen

-11,838

-639

-12,477

Saldo mutaties

94,703

22,440

117.143

Aanschaffingswaarde

106,541

23,079

129,620

Cumulatieve afschrijvingen

-11.838

-639

-12,477

94,703

22,440

117.143

20% - 33%

20% - 33%

2. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

Boekwaarde per 1 april 2017
Mutaties

Stand per 31 december 2017

Boekwaarde per 31 december 2017
Afschrijvings%
ACTIVA

31-12-2017
ANG

3. Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde huur

10,865

Waarborgsom

10,250

Nettolonen

4,294
25,409
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5.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (vervolg)
31-12-2017

ACTIVA

ANG
4. Liquide middelen

Maduro & Curiel's Bank N.V.

188,262

Kas

145
188,407

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van FTAC.

31-12-2017

PASSIVA

ANG
5. Algemene reserve

Algemene reserve

53,473

Algemene reserve
Stand per 1 april

-

Batig saldo boekjaar

53,473

Stand per 31 december

53,473

Voor zover er in een boekjaar een batig saldo resteert tussen de baten en lasten,
zal dit aangewend worden voor toekomstige uitgaven.
6. Vooruitontvangen overheidsbijdragen

Vooruitontvangen overheidsbijdrage

107,872

Vooruitontvangen overheidsbijdragen
Stand per 1 april

-

Vooruitontvangen overheidsbijdrage inrichting

115,000

Onttrekking ten gunste van overheidsbijdrage inkomsten

-7.128

Stand per 31 december

107,872

Het ontvangen bedrag betreft de bijdrage voor gedane investeringen, kantoorinrichting en automatisering.
De bijdragen voor deze investeringen zijn in 2017 ontvangen, maar zullen ten gunste van de baten worden
gebracht, in overeenstemming met de jaarlijkse afschrijving over deze investeringen.
KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017
ANG

7. Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren

6,596

8. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenen

56,094

Premies sociale verzekeringen

23,639

Loonheffing

10,404
90,137

9 Overige schulden en overlopende passiva

Administratie- en accountantskosten

34,688

Reservering vakantiegeld en vakantiedagen

57,922

Investeringsverplichting

24,910

Kosten Selikor 2016 en 2017

3,000

Water en elektriciteit december

2,181
122,701
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen
en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans
opgenomen verplichtingen
• Er is een huurovereenkomst aangegaan voor de
huur van de kantoorruimte.
• De huurlast bedraagt ANG 130.380 op jaarbasis.
Het contract loopt tot 31 december 2018 en kan

•
•
•

daarna worden verlengd met telkens 6 maanden.
De werkelijke huurkosten voor 2017 bedragen
ANG 163.000. Dit betreft huurkosten 2017 en
huurkosten 2016.
FTAC is met Core N.V. een service level agreement
overeengekomen ten aanzien de IT omgeving.
De kosten op jaarbasis bedragen circa ANG 26.000.
De werkelijke kosten voor 2017 bedragen
ANG 4.300.

5.1.5 T
 OELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
over de periode 1-4 -2017 t/m 31-12-2017)

BATEN EN LASTEN

1-4 -2017 t/m 12/31/17
ANG

10 Baten

Bijdragen Ministerie van Economische Ontwikkeling

1,036,657

11 Bijdragen Ministerie van Economische Ontwikkeling

Ontvangen bijdrage boekjaar
Vormen bestemmingsfonds investeringen
Vrijval bestemmingsfonds investeringen boekjaar

1,144,529
-115,000
7,128
1,036,657

12 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Inhuur derden

23,783

Inhuur derden
Inhuur personeel van derden

13,193

Vertalingskosten

10,590
23,783

13 Personeelskosten

Lonen en salarissen

495,926

Sociale lasten en pensioenlasten

114,022

Overige personeelskosten

42,080
652,028

Lonen en salarissen
Salaris bestuur
Brutolonen en -salarissen FTAC Bureau

72,000
423,926
495,926

Vanaf augustus 2017 bedroeg het gemiddeld aantal fte van het bureau van de ftac 7,5 fte.
Vanaf april 2017 zijn de leden van de FTAC benoemd. 2 Leden van de FTAC hebben werkzaamheden
met een tijdsbeslag van 1 dag per week en 1 lid (Voorzitter van de FTAC) heeft werkzaamheden met
een tijdsbeslag van 2 dagen per week, de leden tezamen vormen 0,8 fte.
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5.1.5 T
 OELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

BATEN EN LASTEN

1-4 -2017 t/m 12/31/17
ANG

Sociale lasten en pensioenlasten
Pensioenpremies

37,396

Premies AOV/AWW FTAC Bureau

34,477

Premies BVZ FTAC Bureau

34,009

Premies ZV/OV Bureau

1,000

Premies AOV/AWW Bestuur

5,059

Premies AVBZ FTAC Bureau

1,815

Premies AVBZ Bestuur

266
114,022

Overige personeelskosten
Uitzending en detachering

27,107

Representatie- en voorlichtingskosten

5,306

Wervingskosten

4,651

Overige personeelskosten

2,545

Vergoeding reis- en verblijfskosten

2,471
42,080

14 Huisvestingskosten

Betaalde huur
Water en elektra

152,725
28,470

Onderhoud gebouwen

4,017

Overige huisvestingskosten

3,309
188,521

15 Kantoorexploitatie

Accountants- en administratiekosten

40,825

Publieke voorlichting

37,926

Inventarisgoederen/kantine

12,055

Onderhoud kantooruitrusting

4,930

Telefoon en internet

4,515

Valutaomrekeningsverschillen

2,071

Porto- en vrachtkosten

1,833

Contributies en lidmaatschappen

872

Abonnementen en lectuur

727

Bankkosten

621
106,375
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5.1.5 T
 OELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

ANALYSE VERSCHIL UITKOMST MET BUDGET

1-4-2017 / 31-12-2017 1-4-2017 / 31-12-2017
ANG

ANG

ANG

%

Werkelijk

Budget

Mutatie

Mutatie

1,036,657

1,036,657

-

-

1,036,657

1,036,657

-

-

23,783

21,600

2,183

10.1

Lonen en salarissen

495,926

462,557

33,369

7.2

Sociale lasten en pensioenlasten

114,022

151,180

-37,158

-24.6

Baten

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Afschrijvingen materiële vaste activa
Onvoorziene uitgaven
Overige personeelskosten

12,477

7,128

5,349

75.0

-

33,136

-33,136

-100

42,080

50,820

-8,740

-17.2

Huisvestingskosten

188,521

222,159

-33,638

-15.1

Kantoorexploitatie

106,375

88,055

18,320

20.8

Som der bedrijfslasten

983,184

1,036,635

-53,451

-15.2

53,473

22

53,451

Netto resultaat

Gebeurtenissen na balansdatum					

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening 2017.

Resultaatverdeling		

			

Het exploitatieresultaat, een bate van ANG 53.473 is toegevoegd aan de algemene reserves.			
		
					
Willemstad, Curaçao					
Fair Trade Authority Curaçao					
					
					
					
					
Albert Scholten					
Directeur FTAC					
					
				
Namens het bevoegd gezag van de FTAC					
					
					
					
					
drs. A.G. Romero
Voorzitter
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drs. R.O.B. van de Bergh
Plaatsvervangend voorzitter

dr. mr. G.J. C.M. Bakker
Lid
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5.2 O
 VERIGE GEGEVENS
5.2.1 C
 ontroleverklaring jaarrekening 2017
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Fair Trade Authority Curaçao
Pietermaai 6
Postbus 135, Punda
telefoon: +599 9 461 0067
fax:

+599 9 461 0068

email:

info@ftac.cw

website: www.ftac.cw
Dit jaarverslag is een uitgave van de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC). FTAC houdt toezicht op de regels van de Landsverordening
inzake concurrentie. De FTAC is een zelfstandige en onafhankelijke toezichthouder.

