
 

1 
 

SAMENWERKINGSPROTOCOL  
FUNDASHION PA KONSUMIDÓ EN  

FAIR TRADE AUTHORITY CURAÇAO 
 

2 november 2018 
 

 
i. de Fundashion pa Konsumidó (hierna: FpK), hierbij vertegenwoordigd door de 

voorzitter mevrouw A.D. Pieters-Stuart 
 
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 gezamenlijk aangeduid als de ‘Partijen’, 
 

Overwegende dat: 
  

 de FTAC als onafhankelijke mededingingsautoriteit op grond van de Landsverordening 
inzake concurrentie mededingingstoezicht in alle economische sectoren van Curaçao 
uitoefent, met het oog op de bescherming van de welvaart van in het bijzonder de 
consument;   
 

 een van de doelstellingen van FTAC is om de concurrentieregels meer bekendheid te 
geven en deze inzichtelijk te maken, en de FTAC daartoe onder meer voorlichting geeft 
over de mededingingsregels aan consumenten, de overheid, marktpartijen, adviseurs, de 
media en studenten; 
 

 de FpK opgericht is met het doel om als een onafhankelijke organisatie, zonder binding 
met enige politieke of levensbeschouwelijke stroming of organisatie, de belangen van 
de Curaçaose consument in alle voorkomende gevallen te behartigen; 

 
 de FpK de belangen van de consumenten in alle sectoren dient te behartigen waarbij 

gestreefd wordt naar een volwaardige juridische, economische en sociale positie van de 
consument; 
 

 niettegenstaande dat voor de FpK de eigen keuze van de consument centraal staat ook 
aandacht dient te worden besteed aan de bewustwording van de consument ten aanzien 
van maatschappelijke gevolgen in ruimste zin van particuliere en collectieve 
consumptie; 
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 het de naleving van wetgeving ten goede kan komen als de FTAC en de FpK, waar 
mogelijk en nuttig, algemene (niet-vertrouwelijke) informatie en kennis kunnen 
uitwisselen over concurrentieproblemen waar consumenten mee te maken hebben; 
afspraken kunnen maken over het optimaliseren van consumentenvoorlichting, en het 
doorsturen door de FpK aan de FTAC van informatie over mogelijke overtredingen van 
concurrentieregels;  
 

 de FTAC en de FpK op onafhankelijke basis samen willen werken waarbij, gezien de 
verschillende doelstellingen van de FTAC en de FpK zij in bepaalde aangelegenheden 
verschillende visies kunnen hebben en deze verschillende visies ook extern kunnen 
communiceren.  
 
 

 
Komen als volgt overeen: 
 
Artikel 1 Regulier overleg 
Partijen hebben regulier met elkaar overleg. Zij zullen voor het reguliere overleg een vaste 
contactpersoon aanwijzen die het aanspreekpunt is voor verder uitwerking en toepassing van 
hetgeen afgesproken wordt.   

 
Artikel 2 Voorlichting  
Partijen kunnen elkaar aanvullen bij de uitoefening van hun taken door bijvoorbeeld in 
onderlinge afstemming gezamenlijk voorlichtingsactiviteiten te organiseren of 
voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen over de concurrentieregels. Bij voorlichtingsactiviteiten 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de gezamenlijke ontwikkeling en de verspreiding van 
voorlichtingsmateriaal, bijdragen van de FTAC in radio- of televisietijd van de FpK, of een 
bijdrage van de FTAC in een nieuwsbrief van de FpK.    
 
Artikel 3 Delen van informatie  

1. De FpK en de FTAC zullen zich inspannen algemene (niet-vertrouwelijke) 
ontwikkelingen inzake concurrentie met elkaar te delen die van belang kan zijn voor de 
taken van de andere partij, voor zover wettelijke bepalingen en de effectiviteit van 
(handhavings)optreden hieraan niet in de weg staan;   
 

2. De FpK kan, al dan niet op verzoek van de FTAC en voor zover dit wettelijk is 
toegestaan, informatie met de FTAC delen over door consumenten gepercipieerde 
concurrentieproblemen, en signalen delen over mogelijke concurrentieverstoringen;  
 

3. Op verzoek van de FTAC kan de FpK haar abonnees vragen voorleggen inzake 
concurrentie.  
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Artikel 4 Vertrouwelijkheid  
Indien de FTAC of de FpK in het kader van de samenwerking de beschikking krijgt over 
informatie waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden is 
zij tot geheimhouding van die informatie gehouden, behoudens voor zover enig wettelijk 
voorschrift haar tot mededeling verplicht of uit haar taak de noodzaak tot openbaarmaking 
vloeit.  
 
Artikel 5 Overige afspraken 

1. Partijen kunnen elkaar, op verzoek, vanuit hun eigen deskundigheid met raad en daad 
bijstaan; 
 

2. Partijen 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. Partijen zullen de afspraken, zoals neergelegd in dit protocol, uitvoeren in 

overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving;  
 

4. Partijen zullen dit protocol via hun respectievelijke websites publiceren en, voor zover 
nodig voor de uitoefening van hun taken, in hun correspondentie daarnaar verwijzen; 

 
Aldus in tweevoud opgemaakt te Curaçao op 2 november 2018, 
 
Fundashon pa Konsumidó    Fair Trade Authority Curaçao 
 
 
 
 
w.g.       w.g. 
Mevrouw A.D. Pieters-Stuart, Voorzitter  De heer drs. A.G. Romero, Voorzitter 
 


