SAMENWERKINGSPROTOCOL
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN EN
FAIR TRADE AUTHORITY CURAÇAO
18 juli 2018
De openbare rechtspersonen:
i.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna: CBCS), ingesteld bij het
Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten (voor Curaçao A.B. 2010, no. 85
jo. 87), hierbij vertegenwoordigd door de financieel-economisch directeur de heer dr.
J.M.N. Jardim,
en

ii.

de Fair Trade Authority Curaçao (hierna: FTAC), ingesteld bij de Landsverordening
inzake concurrentie (P.B. 2016, no. 16), hierbij vertegenwoordigd door de voorzitter de
heer drs. A.G. Romero,
hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘toezichthouders’,

Overwegende dat:


de FTAC als onafhankelijke mededingingstoezichthouder op grond van de
Landsverordening inzake concurrentie mededingingstoezicht in alle economische
sectoren van Curaçao uitoefent;



De CBCS als onafhankelijke toezichthouder op grond van het Centrale Bank-statuut en
de daarop gebaseerde toezichtlandsverordeningen toezicht uitoefent op de financiële
sector op Curaçao en Sint Maarten;



het de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de toezichthouders ten goede kan
komen als deze, waar mogelijk en nuttig, informatie en kennis uitwisselen ten behoeve
van de uitvoering van hun wettelijke taken;



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;
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Komen als volgt overeen:
Artikel 1
Algemene uitgangspunten
De toezichthouders spannen zich in om elkaar zoveel als mogelijk te ondersteunen en te
versterken door te overleggen en samen op te treden in situaties waarin samenwerking de
effectiviteit van het toezicht van een of beide toezichthouders kan versterken.
Artikel 2
Regulier overleg
De toezichthouders hebben regulier met elkaar overleg. De toezichthouders zullen voor het
reguliere overleg een vaste contactpersoon aanwijzen die het aanspreekpunt is voor verdere
uitwerking en toepassing van hetgeen is afgesproken in dit samenwerkingsprotocol.
Artikel 3
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, marktinformatie en signalen over
concurrentieverstoringen 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
de toezichthouders onderling verstrekte informatie 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 bij bepaalde uitgewisselde of uit te wisselen informatie sprake is van
vertrouwelijke gegevens zal deze vertrouwelijkheid door de ontvanger gewaarborgd
worden. Onder vertrouwelijke gegevens dient in ieder geval te worden verstaan alle
informatie omtrent individuele onder toezicht staande natuurlijke- en rechtspersonen,
die in het kader van dit protocol en de daaruit voortvloeiende afspraken ter kennis is
gekomen en waarvan het vertrouwelijk karakter bekend is danwel waarvan de
toezichthouders het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.
Toezichthouders kunnen, indien het eigen onderzoek daardoor gevaar zou kunnen lopen,
gemotiveerd verzoeken aan de andere partij de van hen verkregen informatie (tijdelijk)
niet te gebruiken.
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Artikel 4
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. Toezichthouders kunnen in het belang van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van
hun werkzaamheden in de gemeenschappelijke sectoren onderling nadere afspraken
maken over de werkwijze en informatie-uitwisseling bij de constatering van samenloop,
met name welke toezichthouder in welke gevallen de eerst aangewezen toezichthouder
zal zijn en in welke gevallen samen kan worden gehandeld, met dien verstande dat de
toezichthouders over de specifieke samenloop en de afhandeling daarvan met elkaar te
allen tijde vooraf in overleg kunnen treden c.q. elkaar over de afhandeling daarvan
achteraf informeren. In geen geval kunnen dergelijke afspraken afbreuk doen aan de
(uitoefening van de) wettelijke taken, bevoegdheden of verplichtingen van de
toezichthouders.
Artikel 5
Overige afspraken
1. De toezichthouder kunnen elkaar, al of niet 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. De toezichthouders oefenen hun bevoegdheden uit in overeenstemming met de
vigerende wet- en regelgeving, inclusief de door hun of de regering uitgegeven
(beleid)richtlijnen.
4. De toezichthouders zullen dit protocol via 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 18 juli 2018,
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Fair Trade Authority Curaçao

w.g.
De heer dr. J.M.N. Jardim

w.g.
De heer drs. A.G. Romero
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