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Bestuur FTAC over 2019
De Fair Trade Authority Curaçao, afgekort FTAC, staat
voor eerlijke concurrentie. De functie die FTAC vervult
is gedegen vastgelegd in de wet. Op basis daarvan kunnen we kartelafspraken aanpakken, alsmede machtsmisbruik door ondernemingen op Curaçao bestraffen.
Ook behoren grote fusies gemeld te worden. Daarnaast
heeft de FTAC de taak om de overheid gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleid om te voorkomen dat
de vrije marktwerking belemmerd wordt en om eerlijke
concurrentie te bevorderen.
Sinds dat de FTAC operationeel is per eind 2017 heeft
de nadruk gelegen op het voorlichten en waarschuwen
van ondernemers voor de gevolgen van kartelafspraken
en machtsmisbruik. Tegelijkertijd werd gewezen op de
mogelijkheid om ontheffing aan te vragen of een uitzondering te maken in die gevallen waar het de economie
niet schaadt.
Vanaf de start van de FTAC is ons beleid gericht om als
waakhond te fungeren in de markt en pas te bijten als
het echt nodig is. Wil de FTAC boetes opleggen, dan
moeten we als organisatie goed onderbouwd te werk
gaan. Tegen besluiten van de FTAC kunnen betrokkenen
bij de rechter bezwaar aantekenen. Het opleggen van
boetes is een ultimum remedium.
Vanuit onderzoek blijkt dat de boodschap waarvoor
FTAC staat, bij in ieder geval de grotere bedrijven op het
eiland, glashelder is overgekomen. Zij die een juridische
afdeling hebben zijn doorgaans uitstekend op de hoogte
van de Landsverordening inzake concurrentie (PB 2016
No.16). Daarmee is niet gezegd dat al deze bedrijven
zich zijn gaan gedragen conform de regels van de eerlijke concurrentie. De financiële belangen kunnen groot
zijn waardoor de verleiding aanwezig is om de landsverordening te negeren.
De nota Groeistrategie Curaçao van oktober 2018 meldde dat de FTAC uitgebreid wordt met de consumentenautoriteit. Dit verhoogt het effect van de organisatie in
het belang van de consument. Daarnaast is consument
en markt een logische combinatie die in vele landen
bestaat. Helaas is dat in 2019 nog niet gebeurd.
Bedrijven, ondernemers, maar ook oplettende consumenten zijn belangrijk voor het werk van de FTAC. Via
klachten, tips en door het overleggen van documenten
waaruit blijkt dat er sprake kan zijn van prijsafspraken
of machtsmisbruik kan Curaçao ons helpen om ons
werk op een goede manier uit te voeren. Meldingen
(zo nodig anoniem) worden te allen tijde onderzocht en
gewogen door de FTAC.
De kern van het FTAC werk is het doen van onderzoek
naar mogelijke overtredingen van de Landsverordening
inzake concurrentie. Onderzoeken inzake concurrentie
zijn per definitie complexe onderzoeken. Voor het doen
van onderzoek is economische en juridische kennis en
ook ervaring nodig van de mededinging. De personele
capaciteit van de FTAC om veel onderzoeken tegelijk uit
te voeren is sowieso al relatief beperkt. Daar kwam in
2019 bij dat door een hoger dan gewenst verloop in het
personeel en doordat de ontstane vacatures moeilijk op
het juiste niveau in te vullen, bleken de formatie van het
bureau gedurende het hele jaar niet volledig is geweest.
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INHOUDSOPGAVE
Het goede nieuws is dat per eind 2019 een nieuwe
(lokale) directeur is aangesteld en dat er twee nieuwe
medewerkers aangetrokken worden die FTAC intern
opleidt op het gebied van mededinging. We hopen dan
ook dat we met FTAC onze ambities voor 2020 kunnen
waarmaken.
In 2019 zijn ondanks de zeer beperkte onderzoekscapaciteit onderzoeken afgerond op gebied van de medische
zorg en naar de vaststelling van tarieven van huisartsen en specialisten. In ons jaarplan voor 2019 was
de ambitie om extra nadruk te leggen op de sectoren
bouw en financiële dienstverlening. In samenwerking
met de Fundashon pa Konsumido heeft FTAC daarom
een onderzoek naar de tarieven bij lokale banken laten
uitvoeren. Ook is, naar aanleiding van een schriftelijke
mededeling van het Curaçao Bankers Association,
onderzoek gedaan naar de gemeenschappelijke afschaffingen van de betaalcheque door de lokale commerciële banken. Daarnaast is een aantal formele klachten
behandeld van bedrijven en consumenten die betrekking
hebben op het vermoeden van machtsmisbruik zoals in
de luchtvaartsector en bij nutsbedrijven.
Tevens is in 2019 een concentratiemelding binnengekomen en afgehandeld betreffende de overname van
United Telecommunication Services (UTS) door Cable &
Wireless dat tevens de eigenaar is van het op Curaçao
gevestigd telecom bedrijf FLOW. Voorts is de FTAC een
onderzoek gestart naar een fusie die niet gemeld is,
terwijl deze mogelijk meldingsplichtig was.
Het lag eveneens in de bedoeling om de overheid te
adviseren op gebied van overheidsregulering in de
markten op het eiland. Op heel veel markten worden
prijzen en tarieven vastgesteld, toelating gereguleerd en
andere concurrentiebeperkende drempels opgeworpen,
vaak op wet- en regelgeving van decennia geleden. De
consument kan gediend zijn bij vrijere markten.
Medio 2019 is door de FTAC voorzitter drs A. G. (Chos)
Romero ontslag genomen. Deze functie werd en wordt
waargenomen door drs Roland O.B. van den Bergh. De
vacature van voorzitter van de Raad van Bestuur is thans
vacant.
Als bestuur staat bij ons integriteit, transparantie en
accountability zeer hoog in het vaandel. We zijn dan
ook verheugd dat we u hierbij ons jaarverslag kunnen
aanbieden met daarin een directieverslag over de activiteiten in 2019, onze jaarstukken en de goedkeurende
controleverklaring van de onafhankelijk accountant over
het afgelopen boekjaar.

Willemstad, juni 2020
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1. Inleiding
Met dit jaarverslag legt de FTAC publieke verantwoording af inzake haar werkzaamheden in 2019 en de
aanwending van het uit publieke middelen beschikbaar
gestelde budget. Deze inleiding biedt echter ook de
ruimte om enigszins vooruit te kijken.
Het jaar 2019, was het tweede volledig jaar concurrentietoezicht door de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC).
Het was, door een hoger dan gewenst verloop in het
personeel, voor de organisatie een jaar vol uitdagingen,
maar door een sterk fundament lijkt de FTAC er sterker
uit te komen. Uit de verdere inhoud van dit jaarverslag zal
u duidelijk worden dat deze uitdagende omstandigheden
geen effect hebben gehad op de kwaliteit van de onderzoeken van de FTAC. De FTAC heeft dan ook in 2019 nog
steeds stappen kunnen zetten die eraan hebben bijgedragen de Curaçaose economie concurrerender en sterker te
maken.
Daarnaast is eind 2019 functie van directeur FTAC
ingevuld door het bestuur en zijn recentelijk twee junior
onderzoekers aangesteld ter versterking van het team van
professionals. Ondanks dat we nu al weten1 dat 2020, door
de uitbraak van het Corona-virus/de COVID-19 pandemie, als een uitzonderlijk jaar de mondiale geschiedenis
in zal gaan, zal de FTAC in 2020 met het aantrekken van
deze drie medewerkers haar inspanningen gericht op
het bewerkstelligen van eerlijke concurrentie en gelijke
kansen voor bedrijven voortzetten en intensiveren, en
daarmee een aantrekkelijke markt voor nieuwe bedrijven
en investeerders creëren.
In 2019 heeft de FTAC, voortbouwend op haar jaaragenda
2018, de bouw- en de financiële sector als prioriteit sectoren behouden. Tevens werd in de jaaragenda gemeld dat
in 2019 de handhavingsstrategie van de FTAC is aangescherpt. In zaken betreffende een hardcore overtreding
die de FTAC zelf of aan de hand van een klacht of signaal
van een derde ontdekt, zal niet zonder meer besloten
worden voor een afdoening zonder oplegging van een
sanctie. Onderstaand kunt u lezen welke resultaten de
FTAC heeft behaald in het kader van haar agenda 2019.

Omdat fusies, overnames en joint ventures van bedrijven
ertoe kunnen leiden dat bedrijven een machtspositie
verwerven en mogelijk de mate van concurrentie negatief
beïnvloeden, kent de Landsverordening de verplichting
voor bedrijven om de relatief grote fusies, overnames
en joint ventures te melden bij de FTAC. Deze meldingsplicht stelt de FTAC in staat het ontstaan of versterken
van machtposities door bedrijven te volgen. In hoofdstuk
3 worden de activiteiten beschreven die hebben plaatsgevonden op het gebied van meldingen van fusies en
overnames.
De beperkte onderzoekscapaciteit gedurende een groot
deel van 2019 vormde de directe aanleiding voor de FTAC
om in de tweede helft van 2019 haar eerste beleidsregel op te stellen en vast te stellen: de beleidsregel
“Prioriteitenstelling bij handhavingsonderzoeken door de
Fair Trade Authority Curaçao”. De FTAC betracht met deze
beleidsregel transparantie en duidelijkheid te scheppen
voor het brede publiek over hoe zij keuzes maakt over
welke signalen en klachten zij zal onderzoeken, mochten
er meer verzoeken zijn die de FTAC aankan. In hoofdstuk 4
van dit jaarverslag wordt uiteengezet welke afwegingscriteria de FTAC hanteert bij het maken van keuze over welke
signalen en klachten zij zal onderzoeken en welke niet.

Handhaving
van de verbodsbepalingen

De FTAC heeft in 2019 verder geïnvesteerd in haar personeel en zoveel als mogelijk uitvoering gegeven aan haar
opleidingsplan. Naast verschillende collectieve trainingen, heeft de FTAC in 2019 ruim gebruik gemaakt van het
aanbod van internationale workshops, onder andere van
de International Competition Network en de CARICOM
Competition Commission. Hierover en over de andere
kernfeiten treft u meer informatie aan in hoofdstuk 5 van
dit jaarverslag.
Tenslotte kunt u in hoofdstuk 6 en 7 kennisnemen van de
financiële verantwoording over 2019 en treft u de controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan in
hoofdstuk 8.

Dit jaarverslag is als volgt ingedeeld: in hoofdstuk 2 wordt
een overzicht gegeven van de resultaten op het gebied van
het toezicht op de twee verbodsbepaling opgenomen in de
Landsverordening inzake concurrentie: het kartelverbod
en het verbod op misbruik van machtspositie.
In 2019 heeft de FTAC verzoeken tot handhaving ontvangen van niet belanghebbenden. Reden voor de FTAC
om dit jaarverslag stil te staan bij de begrippen ‘klacht’
en ‘belanghebbende’ in de zin van de Landsverordening
inzake concurrentie.

1 Dit jaarverslag is in april 2020 afgerond tijdens de periode van ‘keda kas’ als gevolg van de uitbraak van het  Corona-virus /
de COVID-19 pandemie.
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Handhaving van de verbodsbepalingen

2.1 Handhavingsstrategie

De landsverordening inzake concurrentie kent een
tweetal verbodsbepalingen. Allereerst het verbod op
concurrentiebeperkende afspraken tussen ondernemingen2, het zogenaamd kartelverbod en daarnaast het
verbod op misbruik van een machtspositie.3

De FTAC heeft op basis van de Landsverordening inzake
concurrentie uitgebreide onderzoeks- en sanctiebevoegdheden. In de eerste twee jaren heeft de FTAC vanwege de
nieuwheid van de op 1 september 2017 in werking getreden verbodsbepalingen veelal gekozen voor een informele
afdoening van zaken zonder oplegging van boetes.
Het beleid van de FTAC is erop gericht geweest om ondernemers voor te lichten over de verbodsbepalingen en te
begeleiden om hun gedrag aan te passen en zo compliance met de landsverordening te bewerkstelligen.

Klachten zijn voor de FTAC een belangrijk instrument bij
de opsporing van mogelijke overtredingen van deze
verbodsbepalingen. Maar, niet alle binnenkomende verzoeken tot handhaving kwalificeren zich als klachten in de
zin van de Landsverordening inzake concurrentie.
Wat is een klacht?
Onder klachten verstaat de FTAC in gevolge de
Landsverordening inzake concurrentie aanvragen tot
handhavend optreden.
Als de FTAC een schriftelijk verzoek ontvangt, gaat zij
eerst na of “de klacht” inderdaad moet worden aangemerkt als een aanvraag tot handhavend optreden in de zin
van de Landsverordening inzake concurrentie. Hiervoor
is ten eerste bepalend of de klager belanghebbende is in
de zin van artikel 1.1, onder e. van de Landsverordening
inzake concurrentie. Ten tweede moet de klacht voldoen
aan de eisen die de Landsverordening administratieve
rechtspraak (Lar) aan de aanvraag stelt. Deze eisen
komen terug in het Formulier “Klacht over mogelijke
overtreding kartelverbod of misbruik machtspositie” dat
de FTAC heeft vastgesteld voor het indienen van klachten.
De aanvraag van een belanghebbende
De Landsverordening inzake concurrentie stelt dat een
klacht van een belanghebbende als een aanvraag moet
worden beschouwd.4 Hieruit vloeien vervolgens bepaalde
wettelijke verplichtingen voort voor de FTAC. Zo is de
FTAC in geval van een klacht verplicht om op een aanvraag binnen de gestelde wettelijke termijnen van vier
maanden te besluiten. Om als een aanvraag te worden
beschouwd dient een klacht te worden ingediend door
een belanghebbende, dat wil zeggen een persoon die
een rechtstreeks betrokken belang heeft bij de klacht.5
Indien een klacht wordt ingediend door een persoon of
organisatie die niet voldoet aan de criteria om te worden
aangemerkt als belanghebbende, wordt deze klacht
niet beschouwd als een aanvraag in de zin van artikel
6.1, derde lid, Landsverordening inzake concurrentie.
Er bestaat dan voor de FTAC geen verplichting om een
onderzoek te starten ter voorbereiding van een besluit.
De FTAC besluit de klacht af te wijzen omdat de klager
geen belanghebbende is.

2
3
4
5
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Vormvereisten Lar
De Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar)
stelt een aantal eisen waar een aanvraag aan moet
voldoen.
De drempel om een aanvraag van een belanghebbende als
klacht aan te merken ligt in principe zeer laag. Hiervoor
is nodig dat de aanvraag gedateerd is, duidelijk is wie de
aanvrager is (naam en adres), over welk gedrag geklaagd
wordt en dat er wordt verzocht om handhavend op te
treden. Een klacht kan niet anoniem worden ingediend.
Maar het is niet nodig dat aanvrager het gedrag waarover
wordt geklaagd juridisch specificeert. Ook is het niet nodig
dat het verzochte handhavend optreden wordt aangegeven
in de aanvraag.
Voor het indienen van een klacht is wel noodzakelijk
dat door de aanvrager bij het indienen van de aanvraag
voldoende relevante informatie verschaft. De FTAC heeft
daarom voor het indienen van klachten en het verstrekken
van informatie aan de FTAC een formulier vastgesteld.6
Dit formulier is te vinden op de website van de FTAC. 7
In het formulier worden alleen voor de behandeling van de
klacht essentiële gegevens verzocht. Daarom kan het niet
ontvangen van het formulier of het niet volledig ingevuld
zijn van het formulier aanleiding zijn voor de FTAC om de
aanvraag niet te behandelen. Hiertoe mag de FTAC pas
overgaan nadat de aanvrager de gelegenheid heeft gehad
het formulier binnen een door de FTAC te stellen termijn
in te zenden dan wel aan te vullen.
De FTAC heeft in 2019 enkele schriftelijke verzoeken niet
in behandeling genomen omdat de indieners niet als
belanghebbenden konden worden aangemerkt. De respectievelijke indieners hadden wel belang bij het gedrag
waarover werd geklaagd, maar zij onderscheidden zich
op dit punt onvoldoende van de overige afnemers van de
beklaagde instanties. Conform jurisprudentie8 is er dan
geen sprake van een “persoonlijk of individueel van anderen te onderscheiden belang en wordt niet voldaan aan de
definitie van belanghebbende opgenomen in artikel 1.1,
sub van de Landsverordening inzake concurrentie.
Signaal
Indien geen sprake is van een aanvraag tot handhavend
optreden oftewel een klacht in de zin van de Landsverordening inzake concurrentie, dan spreekt de FTAC over
een signaal. De FTAC kan in dit soort gevallen eventueel
besluiten om een eigen onderzoek (ex officio onderzoek)
te starten op basis van de verkregen informatie, maar
daarbij gelden geen wettelijke termijnen richting de
oorspronkelijke indiener. Omdat een signaal alleen tot een
ex officio onderzoek kan leiden, hoeft deze niet te voldoen
aan de vormvereisten van de Lar en mag het ook anoniem
ingediend worden bij de FTAC.

6
7

8

Zie ook artikel 4:4 Awb
https://ftac.cw/wp-content/uploads/2018/01/20180104-Formulier-indiening-van-klacht.pdf
Bijvoorbeeld: HR 22 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1296

Bij de afhandeling van haar eerste beschikkingen is mede
om bovengenoemde beleidslijn in veel gevallen gekozen
om bij de afdoening van zaken, te kiezen voor het instrument van informele afdoening zonder oplegging van
boetes. Voorwaarden daarbij waren wel, dat de betrokken
partijen de overtreding erkenden, actief meewerkten aan
het onderzoek en de overtreding gelijk beëindigden. Bij
het niet naleven van de overige gemaakte afspraken door
de betrokken partijen, kan de FTAC een sanctie opleggen conform artikel 7.1 van de Landsverordening inzake
concurrentie.
In de Jaaragenda 20199 is gemeld dat de handhavingsstrategie van de FTAC is aangescherpt. Zeker in zaken betreffende een hardcore overtreding die de FTAC zelf of aan
de hand van een klacht of signaal van een derde ontdekt,
zal niet zonder meer besloten worden voor een afdoening
zonder oplegging van een sanctie. Met bedrijven en brancheverenigingen die zelf naar de FTAC toekomen, wil de
FTAC samenwerken op basis van vertrouwen en kunnen
onder strikte voorwaarden, in veel gevallen nog steeds
afspraken gemaakt worden over gedragsverandering
waar nodig. Als bedrijven echter in het geheim afspraken
maken om de concurrentie te beperken of afspraken met
de FTAC schenden, zal de FTAC niet nalaten haar sanctiebevoegdheden in te zetten.

2.2 Kartelzaken in 2019
De FTAC heeft in 2019 vijf beschikkingen in kartelzaken
en een beschikking op een bezwaarschrift in een kartelzaak vastgesteld. Deels betroffen deze beschikkingen de
formele afronding van zaken waar de overtreding na overleg met de FTAC door de betrokken partij reeds in 2018
was beëindigd. Rekening houdend met bovengenoemde
handhavingsstrategie en de specifieke omstandigheden
in deze zaken, achtte de FTAC een informele afhandeling
de meest gepaste weg van afdoening in deze gevallen.
Hoewel er in alle gevallen een overtreding van het kartelverbod werd geconstateerd, is de FTAC daarom niet tot
oplegging van een boete overgegaan.
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Prijsafspraken Huisartsen10
In de beschikking gegeven naar aanleiding van een klacht
inzake prijsafspraken door huisartsen, oordeelt de FTAC
dat het opstellen van een tarievenlijst voor haar leden
door de Curaçaosche Huisartsen Vereniging (CHV) en deze
als collectieve prijsvaststelling te communiceren aan de
in de Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA)
verenigde afnemers, kwalificeert als een besluit van een
ondernemersvereniging in strijd met artikel 3.1 lid 2 sub
a van de Landsverordening inzake concurrentie. Deze
beschikking is vastgesteld in vergadering van 18 januari
2019 en op 5 februari 2019 openbaar gemaakt.
Voor de keuze van het handhavingsinstrument is gelet op
de specifieke omstandigheden van het geval gekozen voor
een informele afhandeling. De FTAC heeft daartoe op 11
juli 2018 de afspraak gemaakt met de CHV om de collectieve prijsvaststelling in te trekken en ingetrokken te
houden.
Indien de CHV zich niet aan de afspraak houdt, kan de
FTAC conform artikel 7.1 van de Landsverordening inzake
concurrentie handhavend optreden en een maatregel
opleggen. De klager heeft vervolgens, binnen de daarvoor geldende termijn, bezwaar aangetekend tegen de
beschikking van de FTAC. De Bezwaarcommissie van de
FTAC heeft de klager schriftelijk verzocht het bezwaarschrift op twee punten nader te motiveren, omdat het
belang bij heroverweging van de bestreden beschikking
onduidelijk was. Ondanks herhaaldelijk hieraan te zijn
herinnerd, bleef de gevraagde nadere motivering uit. Bij
beschikking van 20 juni 2019 besluit de FTAC, in navolging van het advies van de bezwaarcommissie, dat het
bezwaarschrift niet-ontvankelijk moet worden verklaard
omdat voldoende procesbelang ontbreekt.
Prijsafspraken Architecten11
De architecten- en ingenieursvereniging SAIA heeft de
FTAC in oktober 2017 benaderd met de vraag of haar
brancheregels in overeenstemming waren met de
Landsverordening inzake concurrentie. De FTAC concludeerde dat dit niet het geval was vanwege afspraken over
tarieven en andere commerciële voorwaarden. De FTAC
heeft de SAIA guidance gegeven om de brancheregels aan
te passen aan de concurrentieregels.
In de formele beschikking, vastgesteld in vergadering van
18 januari 2019 en gepubliceerd 8 februari 2019, concludeert de FTAC dat de coördinatie van marktgedrag via
branchedocumenten door de SAIA kwalificeert als een
besluit van een ondernemersvereniging in strijd met het
kartelverbod. Voor de keuze van het handhavingsinstrument besluit de FTAC dat gelet op de specifieke omstandigheden een informele afhandeling het meest gepast is.

10
11

https://ftac.cw/beschikking-op-klacht-over-chv/
https://ftac.cw/beschikking-inzake-collectieve-bepaling-verkoopprijzen-en-andere-voorwaarden-saia/
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De FTAC heeft daartoe met de SAIA de afspraak gemaakt
om de overtreding te beëindigen en de diverse branchedocumenten aan te passen. De SAIA heeft de branchedocumenten vervolgens ook conform de afspraken met de
FTAC aangepast.
Prijsafspraken Medische Specialisten12
In een vergelijkbare casus als de hierboven beschreven prijsafspraken huisartsen is ook de Vereniging van
Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) schuldig bevonden
aan het maken van verboden prijsafspraken wegens het in
verenigingsverband vaststellen van verschillende tarieven. Ook de VMSC heeft na interventie door de FTAC het
betreffende besluit teruggedraaid. In haar beschikking,
vastgesteld in vergadering van 7 februari 2019 en gepubliceerd op 22 februari 2019, geeft de FTAC om vergelijkbare
redenen ook in dit geval de voorkeur aan informele afdoening als handhavingsinstrument.
Collectief uit de markt nemen van betaalcheques13
De Curaçao Bankers Association (CBA) heeft de FTAC
in het tweede kwartaal van 2018 geïnformeerd over het
voornemen om collectief het aanbieden van een product
te beëindigen. De FTAC heeft daarop de branchevereniging geïnformeerd dat het gemeenschappelijk afschaffen
van een product kwalificeert als een gemeenschappelijke
leveringsweigering, een hard-core overtreding van het
kartel verbod14 en dat er geen ontheffingsmogelijkheid
bestond.
De vereniging was daarop bereid om haar besluit de
betaalcheque als collectief uit de markt te nemen terug te
draaien.
Deze opstelling en andere voor deze casus specifieke
omstandigheden maken dat de FTAC in haar beschikking
van 3 april 2019, bekendgemaakt op 26 april 2019, niet
is overgegaan tot het opleggen van een boete en de zaak
verder infomeel heeft afgehandeld.
Klacht Tariefvasstelling Sehos15
De FTAC heeft op 18 juli 2019 vastgesteld de “Beschikking
inzake tariefverhoging medische verrichtingen door de
Stichting Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS) voor particuliere ziektekostenverzekerden” Deze beschikking is op 12
augustus 2019 bekendgemaakt.

12
13
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https://ftac.cw/beschikking-op-klacht-over-vmsc/
https://ftac.cw/beschikking-inzake-het-besluit-van-de-cba-tothet-collectief-afschaffen-van-de-betaalcheque/
Zie artikel 3.1, tweede lid, onder c, van de Landsverordening
inzake concurrentie

In de aan deze beschikking ten grondslag liggende
klacht voert klager aan dat het SEHOS en de vrijgevestigde specialisten verenigd in de Vereniging van Medisch
Specialisten Curaçao (VMSC) een ondernemingsvereniging zijn. Het SEHOS en de VMCS zouden volgens de
klager in strijd handelen met het kartelverbod van de
Landsverordening inzake concurrentie handelen door in
afstemming hogere tarieven in te stellen voor medische
verrichtingen. De klager voert in zijn klacht tevens aan
dat het SEHOS, misbruik maakt van een machtspositie
door eenzijdig en zonder voldoende objectieve onderbouwing voornoemde tarieven te verhogen.
In haar beschikking op deze aanvraag om handhavend
op te treden oordeelt de FTAC dat het SEHOS niet kwalificeert als een ondernemingsvereniging, derhalve vormt
de aanpassing van de tarieven door het SEHOS geen
kartelafspraak. Daarnaast wordt gesteld dat er na het
onderzoek door de FTAC geen redelijk vermoeden bestaat
van afstemming of coördineren van marktgedrag tussen
het SEHOS en vrijgevestigde specialisten om te komen
tot tariefaanpassingen in strijd met het kartelverbod
opgenomen in artikel 3.1 van de Landsverordening inzake
concurrentie. Met betrekking tot de stelling van klager dat
het SEHOS met de eenzijdige tariefsverhoging mogelijk
misbruik maakt van een machtspositie, oordeelt de FTAC
dat de tariefaanpassingen van het SEHOS niet zijn te kwalificeren als onbillijk.16
De FTAC concludeert in deze beschikking dat de klacht
tegen het SEHOS wegens tariefaanpassingen voor medische verrichtingen voor particulier verzekerden, ongegrond is en heeft de aanvraag van de klager om handhavend op te treden afgewezen.
Klager heeft vervolgens gebruik gemaakt van de in de
Landsverordening inzake concurrentie geboden beroepsmogelijkheid en op 20 september 2019 een pro-forma
beroepschrift17 ingediend bij het Gerecht in Eerste Aanleg.
De FTAC heeft later van het Gerecht in Eerste Aanleg
vernomen dat het beroep is ingetrokken.

2.3 Misbruik van machtspositiezaken in 2019
Op het moment dat een onderneming een dermate sterke
positie op de markt inneemt dat zij haar wil kan opleggen
aan concurrenten, leveranciers en afnemers, beschikt zij
over een machtspositie. Dit kan leiden tot hogere prijzen
dan nodig, tot verminderde kwaliteit van producten en
diensten en minder innovatie. Bovendien kan een onderneming met een machtspositie zich op de markt op een
manier gedragen die de toetreding van nieuwe ondernemingen belemmert. Consumenten, ondernemingen
en de maatschappij als geheel kunnen daardoor worden
benadeeld.
Het hebben of creëren van een machtspositie is niet
verboden in de Landsverordening inzake concurrentie.
Concurrerende ondernemingen willen immers hun marktaandeel vergroten. Vanwege de zeer sterke positie van een
onderneming met een machtspositie gelden echter wel de
strengere misbruikregels, die voor ondernemingen zonder
machtspositie niet gelden. Een onderneming kan haar
machtspositie misbruiken als zij bijvoorbeeld:
•• afnemers verbiedt om met andere leveranciers\zaken te
doen (exclusiviteit);
•• afnemers dwingt om een gewenst product in combinatie
met een ander product af te nemen (koppelverkoop);
•• extreem hoge prijzen rekent;
•• onredelijke leveringsvoorwaarden hanteert;
•• afnemers uitsluit van levering terwijl er geen alterna
tieven zijn;
•• verschillende prijzen rekent voor gelijke prestaties met
als doel de concurrentie te beperken; of
•• tijdelijk extreem lage prijzen hanteert om een concurrent uit de markt te drukken (predatory pricing).
Ook andere vormen van marktgedrag door een onderneming met een machtpositie kunnen worden gezien als
misbruik. Zo kunnen bepaalde gedragingen misbruik
vormen als ze hetzelfde effect hebben als een verbod om
met andere leveranciers zaken te doen.
Echter, anders dan bij hardcore kartels, die altijd slecht
zijn voor de consument, kunnen gedragingen als exclusiviteit en koppelverkoop zowel positieve als negatieve gevolgen hebben. In de Landsverordening inzake concurrentie
is daarom bepaald dat er geen sprake is van misbruik als
een onderneming haar gedragingen kan rechtvaardigen
op basis van aangetoonde efficiëntievoordelen of objectieve technische redenen. Het is dus van belang voor de
FTAC om zaken van geval tot geval te beoordelen en, zoals
de Landsverordening inzake concurrentie dat voorschrijft,
ook te kijken naar mogelijke rechtvaardigingen van het
marktgedrag in kwestie.
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https://ftac.cw/beschikking-tariefverhoging-medischeverrichtingen-sehos/
Zie hiervoor artikel 4.1 lid 2 onder a van de Landsverordening
inzake concurrentie
Een beroepschrift waarin de gronden van het beroep ontbreken,
bedoelt om meer tijd te krijgen om de gronden van het beroep
te formuleren.

In 2019 heeft de FTAC onderzoek verricht naar vijf zaken
waarin mogelijk sprake was van misbruik van een economische machtspositie. Deze zaken kwamen veelal via een
klacht of signaal onder de aandacht van de FTAC.

Curaçao Airport Partners N.V.18
De FTAC heeft na onderzoek geconcludeerd dat een
klacht ingediend tegen Curaçao Airport Partners N.V.
(CAP) wegens misbruik machtspositie bij de verhuur van
hangarruimte, ongegrond is en heeft de aanvraag van EZ
Air B.V. afgewezen.
In de beschikking oordeelt de FTAC dat het weigeren van
dergelijke toegang geen misbruik van machtspositie, in de
zin van artikel 4.1 van de Landsverordening inzake concurrentie, kan zijn. De toegang tot hangarruimte op exclusieve basis is naar het oordeel van de FTAC niet objectief
onmisbaar om als luchtvaartmaatschappij te kunnen
opereren. De FTAC is ook van oordeel dat de gehanteerde
aanbestedingsprocedure als methode om de beperkt
beschikbare hangarruimte toe te wijzen niet onredelijk is
in de zin van artikel 4.1 van de Landsverordening inzake
concurrentie. Met betrekking tot de gewraakte voorwaarden over de lease van een nieuw te bouwen hangar, is de
FTAC van oordeel dat sinds CAP een deel van die voorwaarden heeft losgelaten, het belang om op dit onderdeel
een uitspraak te doen, is komen te vervallen.
De conclusie van de FTAC is dat geen van de gedragingen
van CAP, zoals genoemd in de klacht, kwalificeren als
misbruik van een machtspositie19 en beschouwt de klacht
als ongegrond en wijst de aanvraag handhavend op te
treden af.
UTS
Een klant van UTS heeft na afgesloten te zijn wegens het
niet betalen van een rekening bij de FTAC een schriftelijk verzoek tot handhaven ingediend wegens vermeend
misbruik van een machtspositie door UTS. De klager
onderscheidde zich onvoldoende van de overige afnemers van de beklaagde instantie en was daardoor geen
belanghebbende in de zin van de Landsverordening inzake
concurrentie.
De FTAC heeft dit schriftelijk verzoek daarom niet verder
in behandeling genomen en de klager daarover schriftelijk
geïnformeerd.
Aqualectra
De klager was al lange tijd ontevreden over de kwaliteit
van de dienstverlening en de afhandeling van geschillen
door Aqualectra. Medewerkers van Aqualectra zouden
volgens de klager afspraken niet nakomen, niet-integer
handelen en klanten bedreigen met juridische stappen of
afsluiting. De klager had ook in dit geval een onvoldoende
individueel onderscheidend belang om ten aanzien van het
gedrag van Aqualectra, volgens de definitie opgenomen in
de Landsverordening inzake concurrentie, als belanghebbende te worden beschouwd. De FTAC heeft als gevolg
daarvan dit verzoek tot handhaven tegen Aqualectra niet
(verder) in behandeling genomen en de klager daarover
schriftelijk geïnformeerd.

18
19
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Curoil N.V.20
De FTAC werd eind 2018 geattendeerd op een brief van
Curoil aan haar afnemers waarin werd aangegeven dat
Curoil de productlevering per direct zou staken indien een
afnemer ook olieproducten van derden zou afnemen.
De FTAC heeft Curoil naar aanleiding van deze brief
uitgenodigd voor een norm-overdragend gesprek. Na dit
gesprek met de FTAC waarin het potentiele concurrentieprobleem is uitgelegd heeft Curoil besloten aan de bezwaren van de FTAC tegemoet te komen en de informatie
richting afnemers nader uit te leggen via een nieuwe brief.
In deze brief verduidelijkt Curoil dat zij de levering van
LSD niet zal staken indien afnemers ook van andere leveranciers LSD afnemen. Curoil vereist wel dat afnemers
ervoor zorgdragen dat van haar afgenomen producten niet
te mengen met producten van andere leveranciers.

De oorspronkelijke brief van Curoil bevatte een aankondiging van een in-principe verboden gedraging die direct
door Curoil is erkent en gecorrigeerd. Er heeft voor zover
bij de FTAC bekend om deze reden geen daadwerkelijke
leveringsweigering door Curoil plaatsgevonden, waardoor
de zaak hiermee was afgedaan voor de FTAC.
Klacht met betrekking tot roofprijzen in de bouw
Eind november 2018 heeft de FTAC een formele klacht
ontvangen met betrekking tot vermeende roofprijzen in
de bouwsector. Gedurende het onderzoek van de FTAC
heeft de klager om haar moverende redenen besloten
haar klacht (thans) niet door te zetten. De FTAC heeft
de verkregen informatie opgeslagen en behandelt deze
zaak verder als signaal dat eventueel later opgepakt kan
worden.

2.4 Marktonderzoek kosten betalingsverkeer particulieren
Het is de taak van de FTAC om aan de landsverordening
uitvoering te geven, onderdeel hiervan is het uit eigen
beweging doen van marktonderzoeken. In dit kader heeft
de FTAC in 2019 in samenwerking met Fundashon pa
Konsumidó geïnvesteerd in een onderzoek naar de kosten
van het betalingsverkeer voor particulieren in de bancaire
sector.
Aanleiding voor dit specifieke onderzoek was het feit
dat de financiële sector en het effect op de consument
van mogelijke concurrentiebeperkende afspraken op dit
gebied door de FTAC als een van de prioritaire sectoren
was aangewezen in de jaaragenda 2019 van de FTAC.
Doel van dit kostenonderzoek is om tarieven van zeven

20

Concentratiemeldingen

bankproducten voor particulieren in kaart te brengen, te
vergelijken en transparant te maken voor de consument.
De gedacht achter het uitvoeren van dit marktonderzoek
was dat de concurrentie wordt gestimuleerd als consumenten eenvoudig de tarieven en rentes van banken met
elkaar kunnen vergelijken voordat ze een keuze maken.
De onderzochte producten betroffen onder anderen het
aanhouden van een betaalrekening, een creditcard en het
aangaan van een persoonlijke lening.
De resultaten van dit marktonderzoek zal de FTAC daarnaast mogelijk gebruiken als input voor haar toezicht op
de naleving van de Landsverordening inzake concurrentie
in de financiële sector.

https://ftac.cw/curoil-informeert-klanten-over-inkoop-gasolie-bijandere-leveranciers-na-overleg-ftac/
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Concentratiemeldingen
Artikel 5.2, eerste lid, van de Landsverordening inzake
concurrentie bevat een meldingsplicht voor relatief
grote concentraties in Curaçao. Onder een concentratie wordt verstaan iedere verkrijging of wijziging
van zeggenschap bij onderneming. Fusies, overnames
en joint ventures zijn vormen van concentratie van
ondernemingen.
Concentraties kunnen het enerzijds mogelijk maken dat
bepaalde kostenverlagende schaalvoordelen kunnen
worden gerealiseerd of dat bedrijven door samen te
werken wel instaat zijn innovatieve R&D-projecten te realiseren, terwijl ze dat afzonderlijk niet kunnen. Anderzijds
kunnen concentraties leiden tot ondernemingen met
een machtspositie en daarmee mogelijk tot minder
concurrentie.
Gelet op de mogelijke positieve effecten op de economie
moeten concentraties niet op voorhand negatief worden
beoordeeld. Er moet evenwel voor worden gezorgd dat
een concentratie de mededinging niet blijvend schaadt.
Daarom zijn veel mededingingsautoriteiten tevens belast
met een vorm van concentratietoezicht. Het concentratietoezicht beoogt concurrentiebeperkingen als gevolg van
bundeling van (voorheen afzonderlijke) ondernemingen te
voorkomen. Via concentratietoezicht kan tevens worden
voorkomen dat ondernemingen afspraken in strijd met het
kartelverbod door te fuseren relatief gemakkelijk legaal
kunnen vormgegeven.
In de Landsverordening inzake concurrentie is gekozen
voor géén inhoudelijk concentratietoezicht, maar uitsluitend een meldingsplicht. De Landsverordening inzake
concurrentie biedt daardoor niet de mogelijkheid om
voorgenomen concentraties inhoudelijk te toetsen op hun
effecten op de mededinging. Ondernemingen hebben op
dit moment dus geen toestemming nodig van de FTAC
voordat een concentratie kan plaatsvinden, met andere
woorden de FTAC kan concentraties niet tegenhouden.
Maar concentraties van een bepaalde omvang21 moeten
wel vooraf bij de FTAC worden gemeld. De meldingsplicht
is van belang omdat dit de FTAC instaat stelt om kosten
effectief het ontstaan of versterken van machtsposities
van ondernemingen te volgen. In het vorige hoofdstuk is
reeds gemeld dat het hebben van een machtspositie op
zich niet verboden is, maar misbruiken van een dergelijke
sterke positie op een markt wel. Bij misbruik of dreigend
misbruik kan de FTAC maatregelen opleggen aan een
onderneming.
Op basis van onder andere de gemelde concentraties zal
21

22

bij de evaluatie van de landsverordening inzake concurrentie in 2022 de wenselijkheid van inhoudelijk concentratietoezicht worden onderzocht.
De FTAC heeft in 2019 één nieuwe concentratiemelding
afgehandeld22, te weten de melding van de overname van
United Telecommunication Services N.V. (UTS) door Cable
& Wireless Curaçao Holding B.V., onderdeel van Liberty
Latin America. De FTAC heeft de concentratiemelding
beoordeeld op juistheid en volledigheid van de verstrekte
gegevens en na beoordeling van de met de melding
aangeboden stukken nadere informatie opgevraagd bij de
meldende partij.
De beoordeling van de FTAC was dat de gemelde overname binnen het toepassingsbereik van de meldingsverplichting in hoofdstuk 5 van de Landsverordening inzake
concurrentie viel. De concentratie is daarom conform
artikel 5.4 derde lid van de Landsverordening inzake
concurrentie bekendgemaakt in de Landscourant van 29
maart 2019.
In 2019 is een besluit gepubliceerd naar aanleiding van
een in 2018 opgemaakt rapport tegen AFAS waarin een
redelijk vermoeden van een overtreding van de concurrentieregels was vastgesteld, te weten het ten onrechte niet
voorafgaande aan de totstandkoming hiervan bij de FTAC
melden van de overname door AFAS Software Caribbean
B.V. van onderdelen van BearingPoint Caribbean.

Beleidsregel
Prioriteitenbeleid

De FTAC heeft het onderzoek gesloten zonder een boete
op te leggen omdat op basis van de reactie van AFAS
(zienswijze) op het rapport van de FTAC nieuwe feiten
aan het licht waren gekomen. Op basis van deze feiten
heeft de FTAC moeten vaststellen dat er geen sprake was
van een overname die bij de FTAC gemeld had moeten
worden, en dus geen sprake was van een overtreding van
de meldingsplicht.
De FTAC is in 2019 een formeel onderzoek gestart naar
een mogelijke overtreding van artikel 5.2. eerste lid van
de Landsverordening inzake concurrentie, het niet melden
van een mogelijk meldingsplichtige concentratie.
Ook zijn er in 2019 verscheidene pre-notificatiegesprekken gevoerd met ondernemingen. In een dergelijk prenotificatiegesprek kan een onderneming of haar vertegenwoordiger inhoudelijke of procedurele vragenstellen aan
de FTAC voordat zij de formele concentratiemelding doet.
De FTAC geeft in een dergelijk gesprek meer concrete en
gedetailleerde informatie aan ondernemingen over, onder
andere, mogelijke marktafbakening en hoe te bepalen of
een voorgenomen fusie, overname of concentratie een het
al dan niet meldingsplichtig is.

De meldingsplicht is alleen van toepassing op relatief grote concentraties in Curaçao. Concentratie moeten worden gemeld indien
één van de onderstaande situaties van toepassing is.
1. De gezamenlijke omzet van de betrokken ondernemingen bedroeg minimaal ANG 125 miljoen in het voorgaande kalenderjaar.
Daarnaast behalen ten minste twee van de betrokken ondernemingen een jaaromzet van minimaal ANG 15 miljoen in Curaçao; of
2. De betrokken ondernemingen creëren of versterken tezamen een marktaandeel van minimaal 30% op een of meer relevante markten in Curaçao.
https://gobiernu.cw/nl/landscourant/editie-no-13-jaargang-2019/
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Beleidsregel Prioriteitenbeleid
De FTAC werkt met een jaarlijks agenda waarin de
FTAC ambtshalve aangeeft welke sectoren c.q. onderwerpen prioritair aandacht krijgen. Daarnaast verricht
de FTAC vraaggestuurde werkzaamheden naar aanleiding van ontvangen klachten en/of signalen.
De FTAC is een kleine organisatie, met een kleine formatie en dientengevolge een bepekte onderzoekscapaciteit.
De kans bestaat dat de FTAC meer signalen en klachten
ontvangt dan zij zal kunnen onderzoeken. Naar aanleiding
van het personeel verloop in 2019 leek het de FTAC een
passend moment om een prioriteitenbeleid vast te stellen.
De FTAC betracht daarmee transparantie en duidelijkheid te scheppen voor het brede publiek over hoe de FTAC
keuzes maakt over welke zaken zij zal onderzoeken en
welke criteria de FTAC toepast bij die selectie.
In 2019 heeft de FTAC met de beleidsregel
“Prioriteitenstelling bij handhavingsonderzoeken door de
Fair Trade Authority Curaçao” haar eerste beleidsregel
met betrekking tot de uitoefening van haar taken, zoals
bedoeld in artikel 2.16 van de Landsverordening inzake
concurrentie, vastgesteld.

4.1 Afwegingscriteria
De keuzes van de FTAC met betrekking tot welke klachten
of signalen worden onderzocht, worden gemaakt aan de
hand van drie afwegingscriteria die zijn neergelegd in de
beleidsregel. De FTAC hanteert de volgende vragen om
de prioriteit van een onderzoek naar een klacht over een
mogelijke overtreding te bepalen:
•• Hoe groot is het consumentenbelang dat met de mogelijke overtreding is gemoeid?
•• Hoe groot is het economisch en maatschappelijk belang
dat met de mogelijke overtreding is gemoeid?
•• Is het optreden van de FTAC tegen de mogelijke overtreding effectief en doelmatig?
Om ervoor te zorgen dat de FTAC altijd de meest belangrijke onderzoeken start, maakt zij aan de hand van de
bovengenoemde vragen een analyse van de binnengekomen klachten en signalen. Hiermee bereikt de FTAC dat
de prioriteit van alle onderzoeken naar aanleiding van signalen en onderzoeken naar aanleiding van klachten tegen
elkaar worden afgewogen. Bij de onderlinge afweging van
de belangen hanteert de FTAC als uitgangspunt dat zij
in de eerste plaats de belangen van de consument in het
algemeen dient. Daarnaast houdt de FTAC rekening met
de sectoren of aandachtsgebieden die zijn benoemd in de
FTAC-jaaragenda.
Indien beantwoording van één of meer van de bovengenoemde vragen en belangen tot de conclusie leidt dat een
nader onderzoek naar een klacht geen prioriteit heeft, dan
wijst de FTAC de aanvraag af wegens gebrek aan prioriteit.
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4.2 Consumentenbelang
Voor de beantwoording van de vraag hoe groot het consumentenbelang is dat met de mogelijke overtreding is
gemoeid, verkent de FTAC of de mogelijke overtreding de
consument direct of indirect raakt. Dat kan bijvoorbeeld
het geval zijn als de mogelijke overtreding leidt tot hogere
prijzen, een beperking van keuzemogelijkheden of voorwaarden voor de consument of verminderde kwaliteit.

4.3 Economisch en Maatschappelijk
belang

onderzoeken door een andere toezichthouder omdat die
over meer onderzoeksbevoegdheden beschikt. Verder
kan hierbij gedacht worden aan de mogelijkheid van de
klager om buiten de FTAC om een einde te maken aan de
mogelijke overtreding. In bepaalde gevallen kan de civiele
rechter de meer aangewezen instantie zijn. Daarbij houdt
de FTAC wel rekening met de hoedanigheid van de klager.
Ten tweede maakt de FTAC een inschatting van de middelen die nodig zijn om een overtreding vast te stellen en
te beëindigen. Naarmate daarvoor in verhouding tot het
consumentenbelang en/of het economisch en maatschappelijk belang meer middelen nodig zijn, zal het optreden
van de FTAC doorgaans minder doelmatig zijn.

4.5. Verantwoording
De FTAC verantwoordt de wijze waarop zij haar prioriteiten
stelt in individuele besluiten – en meer in het algemeen
– in haar jaarverslag. Als een klacht wordt afgewezen
wegens gebrek aan prioriteit, zal de FTAC aangeven
waarom zij de inzet van haar onderzoekscapaciteit naar
aanleiding van de klacht in het licht van de prioriteringscriteria niet opportuun acht. Dit besluit wordt openbaar
gemaakt en belanghebbenden kunnen tegen een dergelijk
besluit in bezwaar of beroep.

Voor de beantwoording van de vraag hoe groot het economisch en maatschappelijk belang is dat met een mogelijke overtreding is gemoeid, verkent de FTAC de het effect
van de mogelijke overtreding op de economie van Curaçao
als geheel en het effect op het maatschappelijk functioneren van Curaçao.
Het economisch effect verkent de FTAC door een inschatting te maken van bij de mogelijke overtreding betrokken
markten. Blijkt daaruit dat de omvang daarvan relatief
gering is, dan zal de impact op de Curaçaose economie
in beginsel ook gering zijn. Is de omvang relatief groot,
dan maakt de FTAC een inschatting van de impact van de
mogelijke inbreuk op de relevante markt op Curaçao.
Het effect op het maatschappelijk functioneren verkent
de FTAC door een inschatting te maken van effect van
de mogelijke overtreding op de betrokken markt(en) op
het dagelijks functioneren van samenleving op Curaçao.
Zonder uitputtend te willen zijn, kan dit het geval zijn
bij bepaalde overtredingen in sectoren als energievoorziening, gezondheidszorg, telecom en financiële
dienstverlening.

4.4 Effectiviteit en doelmatigheid
Voor het antwoord op de vraag of een onderzoek van de
FTAC van een mogelijke overtreding effectief is, wordt
verkend of het waarschijnlijk is dat de FTAC na uitgebreid onderzoek een overtreding zal kunnen vaststellen
en beëindigen. Daarbij wordt rekening gehouden met de
eisen die het bestuursrecht en de rechtspraak stellen aan
het handhavend optreden door de FTAC. Indien op basis
van onderzoek een overtreding zou kunnen worden vastgesteld, beoordeelt de FTAC op welke wijze die mogelijke
overtreding en de nadelige gevolgen daarvan definitief
zouden kunnen worden beëindigd.
Voor het antwoord op de vraag of een onderzoek van de
FTAC naar een mogelijke overtreding doelmatig is, kijkt
de FTAC ten eerste of zij de meest aangewezen (overheid)
instantie is om op te treden. Het kan bijvoorbeeld, gelet op
de aard van de klacht, doelmatiger zijn de klacht te laten
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5.1 Inrichting FTAC
De personele bezetting van de FTAC en het ondersteunend bureau is in 2019 aan aanzienlijke wijzigingen
onderhavig geweest. Het bestuur van FTAC bestond
aan het eind van 2019 uit twee in plaats van de minimaal drie benodigde bestuursleden. Van de 7,5 FTE
aan formatieplaatsen bij het ondersteunende bureau
was eind 2019 5,5 FTE ingevuld.

Kernfeiten
FTAC 2019

Op 1 juli 2019 is drs. Alberto ‘Chos’ Romero teruggetreden
als Voorzitter van de FTAC. De vicevoorzitter drs. Roland
O. B. van den Bergh fungeert tot dat er een opvolger is
gevonden als Voorzitter. De Minister van Economische
Ontwikkeling heeft na het bekend worden van het vertrek
van dhr. Romero conform de bepalingen opgenomen in
de Landsverordening inzake concurrentie bij ministeriële
beschikking een benoemingscommissie ingesteld voor
de werving en selectie van een nieuwe voorzitter van de
FTAC.
Het ondersteunend bureau stond sinds 1 december 2018
onder leiding van een waarnemend directeur. Het tijdelijke
contract van de Legal Counsel die door het bestuur als
waarnemend directeur benoemd was liep op 1 mei 2019 af
en de medewerker heeft besloten naar Nederland terug te
keren en daar een nieuwe uitdaging aan te gaan. De positie van directeur is vanaf 1 mei 2019 tot de indiensttreding
van mw. mr. Varressa Elisabeth per 1 december 2019 door
één van de zaakbehandelaren waargenomen. De positie van Legal Counsel wordt gedurende het werving- en
selectietraject op afstand ingevuld door een ingehuurde
ervaren mededingingsjurist.
De Manager Bedrijfsvoering heeft op 30 september 2019
afscheid genomen bij het ondersteunend bureau.
Tenslotte is eind december op diens eigen verzoek het tijdelijke contract van een zaakbehandelaar/ mededingingseconoom in dienst bij het ondersteunend bureau van FTAC
voortijdig ontbonden. De wervings- en selectieprocedure
voor het aantrekken van een nieuwe zaakbehandelaar
bevond zich eind 2019 in de afrondende fase.
De FTAC heeft in 2019 een voor haar in Sharepoint ontwikkeld zaakregistratiesyteem in gebruik genomen. Dit
zaakregistratiesysteem ondersteunt de werkzaamheden
van FTAC door het bieden van een systeem document- en
workflowbeheer.
Naast de beleidsregel met het prioriteitenbeleid heeft de
FTAC een gerelateerde interne werkwijze behandeling van
formele klachten vastgesteld. Daarnaast heeft de FTAC een
tweetal interne regelingen vastgesteld nl. een stageregeling waarin de rechten en verplichtingen van stagiaires bij de
FTAC worden geregeld en een verhuisregeling. De verhuisregeling bevat de faciliteiten die aan nieuwe medewerkers die
(nog) niet op Curaçao woonachtig zijn worden geboden om
de verhuizing naar Curaçao te vergemakkelijken. Voor beide
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regelingen geldt dat zoveel als mogelijk is aangesloten bij de
regeling van Land Curaçao.

5.2 Onderzoek en handhaving
In 2019 heeft de FTAC een beleidsregel waarin het prioriteitenbeleid van de FTAC wordt bepaald, vastgesteld.
Een dergelijk beleid is zeer gangbaar bij bestuursorganen
die meer aanvragen om handhavend op te treden ontvangen dan dat zij capaciteit hebben om hieraan uitvoering
te geven. Het prioriteitenbeleid biedt een uniform toe
te passen afwegingskader op basis waarvan de FTAC
enerzijds kan besluiten een aanvraag tot handhaving op
te volgen met een onderzoek, dan wel geen onderzoek te
doen en de aanvraag af te wijzen.
De FTAC heeft in 2019 de volgende activiteiten verricht
met betrekking tot onderzoek en handhaving:
•• Er zijn 5 beschikkingen afgegeven in verband met overtreding van het kartelverbod;
•• Er is een bezwaarschift in behandeling genomen en
afgehandeld;
•• Er is een beschikking vastgesteld naar aanleiding van
een rapport opgesteld inzake een vermoeden van niet
naleving van notificatieverplichting van concentraties;
•• Er is een concentratiemelding afgehandeld;
•• Er is een onderzoek gestart naar een niet gemelde
concentratie;
•• Er zijn vier formele klachten in behandeling genomen
(2 beschikking gepubliceerd, overige 2 niet
ontvankelijk);
•• Er zijn 17 signalen geregistreerd en in behandeling
genomen;
•• Er is een marktonderzoek gedaan naar de tarieven die
banken particulieren in rekening brengen voor het doen
van betaling en andere banktransacties;
•• Er zijn in totaal twee brieven met het verzoek tot het
geven van een zienswijze ontvangen van verschillende
ministeries; en
•• Er zijn twee informele zienswijzen afgegeven.

5.3 Voorlichting
FTAC heeft, ondanks de beperkte bezetting gedurende een
groot deel van het jaar, het volgende gedaan op het gebied
van voorlichting, te weten:
•• workshops aanbestedingen en concurrentieregels
voor ambtenaren, voorzetting van een in 2018 gestarte
activiteit;
•• voor het tweede achtereenvolgende jaar een cursus
mededingingsrecht aan de University of Curaçao verzorgd door de FTAC;
•• presentaties gegeven over de FTAC en de landsverordening inzake concurrentie, o.a. voor de studie-		
reeks over corporate governance;
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•• Aantal tv-optredens;
•• Presentatie over marktonderzoek in een kleine open
economie verzorgt in een ICN-Webinair;
•• Te gast geweest in 2 radioprogramma’s;
•• In totaal 10 nieuwsberichten uitgebracht, deze zijn allemaal overgenomen door lokale media;
•• De bestaande brochures met informatie over de
Landsverordening inzake Concurrentie in het
Papiamentu laten vertalen en drukken; en
•• Één-op-één voorlichting gegeven aan personen en
bedrijven die de FTAC benaderen met vragen.

5.4. Opleiding en training
In het begin van het jaar is het Opleidingsplan 2019 voor
de medewerkers van de FTAC vastgesteld. Als gevolg van
een kosten-baten afweging is een deel van de collectieve
trainingen gepland voor de tweede helft van 2019 uitgesteld tot bureau weer op sterkte is.
De FTAC heeft in 2019 de volgende opleidingen en trainingen gevolgd:

5.5. Overige kernfeiten
Het bestuur van FTAC heeft acht keer vergaderd in 2019.
Doorgaans vond dit plaats via videoconferencing.
De leden van de FTAC hebben met verschillende stakeholders gesproken, zoals de Minister van Economische
ontwikkeling, de Gouverneur en de Statenvoorzitter
Er heeft overleg plaatst gevonden tussen leden van de
FTAC en het bestuur en management van de Caricom
Competition Commission en de Voorzitter van de
Barbados Fair Trading Commission met het oog op het
structureel uitwisselen van kennis en ervaring tussen de
organisaties.
Op de jaarrekening over het boekjaar 2019 is een goedkeurende controleverklaring ontvangen.

Financieel
Verslag 2019

Collectief
•• Training Integriteit, verzorgd door SRA Caribbean;
•• Training Gebruik Automated external defibrillator;
•• Workshop Bestuursrecht, verzorgd door prof. Lodewijk
Rogier (UoC); en
•• Workshop Mededingsrecht, verzorgd door Christof
Swaak (Nederlands Mededingingsadvocaat).
Individueel
•• Commissioners Workshop Competition Law verzorgd door de Caricom Competition Commission
(CCC) in samenwerking met de Barbados Fair Trading
Commission, het Amerikaanse Department of Justice
(DOJ) en de Amerikaanse Federal Trade Commission
(1 lid FTAC + 1 medewerker);
•• Annual Conference van de International Competition
Network (2 medewerkers);
•• Cartel Workshop van de International Competition
Workshop (1 medewerker);
•• Merger Workshop, verzorgd door Trinidad & Tobago Fair
Trade Commission, DOJ & CCC; en
•• Opleiding EU Competition Law (distance learning) aangeboden door King’s College London (1 medewerker).
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6.1 Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)
ACTIVA

Referentie

6.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

31 dec 2019

31 dec 2018

Vaste activa
Immateriële vaste activa

1

37.443

55.915

Materiële vaste activa

2

42.183

83.958

	Belastingen en premies sociale verzekeringen

3

11.041

384

	Overige vorderingen

4

27.111

59.997

	Liquide middelen

5

851.581

343.698

969.359

543.952

31 dec 2019

31 dec 2018

6

110.727

110.727

7

61.872

84.872

8

25.982

16.975

	Belastingen en premies sociale verzekeringen

9

18.813

28.287

	Overige schulden en overlopende passiva

10

751.965

303.091

969.359

543.952

Vlottende activa

Totaal activazijde
PASSIVA

Referentie

Eigen vermogen
Algemene reserve
Langlopende schulden
	Overige schulden
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren

Totaal passivazijde

Alle bedragen zijn in Antilliaanse guldens (ANG). Nummers 1 tot en met 10 refereren naar de toelichting per balanspost in paragraaf 6.4.

6.2 Staat van baten en lasten 2019
Referentie

1 jan -31 dec 2019

1 jan - 31 dec 2018

11

1.656.806

2.040.347

Lonen en salarissen

12

754.238

854.044

Sociale lasten

13

121.897

135.475

Baten
Bijdragen Ministerie van Economische Ontwikkeling
Lasten

Pensioenlasten

14

119.632

97.735

Afschrijvingen immateriële vaste activa

15

18.472

-

Afschrijvingen materiële vaste activa

16

18.776

17.538

Overige personeelskosten

17

235.828

489.186

Huisvestingskosten

18

180.453

187.080

Exploitatiekosten

19

27.173

29.052

Kantoorkosten

20

109.076

132.044

Algemene kosten

21

67.048

37.265

Rentelasten en soortgelijke kosten

22

4.213

3.675

(

57.253

Netto resultaat

Alle bedragen zijn in Antilliaanse guldens (ANG). Nummers 11 tot en met 22 refereren naar de toelichting per bate of last in paragraaf
6.5.
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6.3.1 Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van de 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 twee leden, waaronder de plaatsvervangend Voorzitter. Het Bureau, geleid
door de Directeur FTAC, ondersteunt de FTAC bij haar
werkzaamheden.
•• De FTAC is feitelijk gevestigd op Pietermaai 6, te
Willemstad, Curaçao.
Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
Er hebben geen stelselwijzigingen plaatsgevonden.
Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
Er hebben geen schattingswijzigingen plaatsgevonden.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het
opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 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.
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).
•• 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.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van
het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste
stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.

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 verslag
periode 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.
Operationele leasing
Bij de FTAC kunnen er leasecontracten bestaan waarbij
een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de FTAC ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing.
Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt
in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het
contract.

6.3.2 Grondslagen voor de balanswaardering
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.
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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 kasstroom genererende 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 kasstroom genererende eenheid.
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.
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6.3.3 Grondslagen voor de bepaling van
het resultaat

6.4	Toelichting op de balans

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
ontvangen overheidsbijdragen en de kosten en andere
lasten over het jaar.

ACTIVA

Bijdragen Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO)
•• Bijdragen worden als bate verantwoord in de winst- en
verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde
kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd.
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.
Lasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Lonen en salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van
de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers
respectievelijk de belastingautoriteit.
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 is voor het
beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur/verwachte toekomstige gebruiksduur
van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt
van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van
de rentelasten wordt hiermee rekening gehouden.

[1] Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Kosten van ontwikkeling
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

55.915

Boekwaarde per 1 januari 2019

55.915

Afschrijvingen

18.472

Mutaties 2019

18.472

Aanschafwaarde 31 december 2019

55.915

Cumulatieve afschrijvingen

-18.472

Boekwaarde per 31 december 2019

37.443

		

Afschrijvingspercentage kosten van ontwikkeling: 33%
Toelichting bij [1]: De ontwikkelingskosten betreffen kosten voor het dossiermanagementsysteem in Microsoft SharePoint.
Dit systeem is in 2017 en 2018 ontwikkeld en is in 2019 in gebruik genomen. Omdat het systeem in 2017 en 2018 ontwikkeld werd en
nog niet in gebruik was, is er nog niet afgeschreven op deze activa in 2017 en 2018.

[2] Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Computers en hardware

Inventaris

Totaal 2019

Aanschafwaarde

111.766

25.208

136.974

Cumulatieve afschrijvingen

-48.222

-4793

-53.015

63.544

20.415

83.092

Afschrijvingen

-37.238

-4.538

-41.776

Mutaties 2019

-37.238

-4.538

-41.776

Aanschafwaarde

111.766

25.208

136.974

Cumulatieve afschrijvingen

-85.460

-9.331

-94.791

26.306

15.877

42.183

Boekwaarde per 1 januari 2019

Boekwaarde per 31 december 2019
Afschrijvingspercentage computers en hardware: 33%
Afschrijvingspercentage inventaris: 20%

Per 31 december 2019

Per 31 december 2018

381

384

Premies sociale verzekeringen

10.660

-

Totale loonbelasting en premies sociale verzekeringen

11.041

384

[3] Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting
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[4] Overige vorderingen

Per 31 december 2019

Waarborgsom
Nog te ontvangen bedragen

Per 31 december 2018

10.250

10.250

8.272

22.483

- Te veel betaalde huur september

-

10.865

- Te veel betaalde lonen december

-

6.667

8.020

4.951

252

-

- Tussenrekening CPC
- Eindafrekening personeel
Vooruitbetaalde bedragen

8.589

Per 31 december 2019

Per 31 december 2018

-

2.482

- Af te dragen AOV/AWW

-

9.596

- Af te dragen AVBZ

-

-74

- Af te dragen ZV/OV

-

1.004

[9] Belastingen en premies sociale verzekeringen
Premies sociale verzekeringen

- Af te dragen BVZ
27.264

-

-8.044

Premies pensioen

18.813

25.805

Totaal

18.813

28.287

Per 31 december 2019

Per 31 december 2018

-

1.663

41.639

51.872

-

30.000

40.263

-

640.495

174.158

22.684

29.953

Kosten Selikor

4.500

4.500

Water en elektriciteit december

2.184

10.745

- Massy United Insurance

-

682

- Atlas Insurance

-

5.112

- Citizens Insurance

-

9.665

- SPF Cream

-

10.865

- HICC Kantoormeubelen

-

940

624

-

Verhuisposten personeel

432

-

Overig

7.533

-

- Securitas
- UTS
- Opleiding personeel

Totaal

27.111

[10] Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen netto lonen
Reservering vakantiegeld en vakantiedagen

Ontvangen geld MEO

59.997

Toelichting bij [4]: de reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de
vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Accountantskosten

Kosten postbus
[5] Liquide middelen
Maduro & Curiel’s Bank
Kas
Totaal

Per 31 december 2019

Per 31 december 2018

851.581

343.553

-

145

851.581

343.698

Totaal

200

200

751.695

303.091

Toelichting bij [8], [9] en [10]:
Onder de overige schulden is een bedrag van ANG. 29.180 opgenomen zijnde afrekening van APC over de jaren 2017 en 2018.
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden
benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

Toelichting bij [5]: de liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen: voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële
verplichtingen

PASSIVA
[6] Algemene reserve
Stand per 1 januari
Batig saldo boekjaar
Stand per 31 december

[7] Overige schulden ( vooruitontvangen
overheidsbijdrage
Stand per 1 januari
Onttrekking
Stand per 31 december

2019

2018

110.727

53.473

-

57.254

110.727

110.727

2019

2018

84.872

107.872

-23.000

-23.000

61.872

84.872

Huurverplichtingen
De organisatie heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Pietermaai 6 te Curaçao.
De huurverplichting bedraagt ANG 130.380 per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 31 december 2019. Bij het
uitbrengen van dit jaarverslag is nog geen nieuw huurcontract afgesloten.
Service level agreement
FTAC is met Core N.V. eind 2018 een nieuw service level agreement overeengekomen ten aanzien van de IT omgeving.
De kosten op jaarbasis bedragen circa ANG 13.000.
FTAC heeft verder ook nog de volgende contracten lopen:
•• Quickfiks ANG. 12.000 per jaar voor schoonmaak
•• Antraco ANG. 8.000 per jaar voor lease van kopieerapparaat
•• Securitas Antias ANG. 7.500 voor beveiliging van het pand te Pietermaai 6

Toelichting bij [7]: de overheidsbijdrage bestaat uit een bijdrage uit 2017 van het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO)
voor investeringen in kantoorinrichting en automatisering. De overheidsbijdrage is in 2017 volledig gebruikt voor dit doeleinde.
De bijdragen voor de investeringen zijn in 2017 ontvangen, maar zullen ten gunste van de afschrijvingslasten worden gebracht, in
overeenstemming met de jaarlijkse afschrijving over deze investeringen.

[8] Handelscrediteuren
Crediteuren
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Per 31 december 2019

Per 31 december 2018

25.982

16.975
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6.5	Toelichting op de staat van baten en lasten 2019

[16] Afschrijvingen materiële vaste activa
Computers en hardware

1 jan tot 31 dec 2019

1 jan tot 31 dec 2018

2.123.143

2.214.505

Vormen bestemmingsfonds investeringen

-

-

Vrijval bestemmingsfonds investeringen boekjaar

-

-

-466.337

-174.158

1.656.806

2.040.347

[11] Baten
Ontvangen bijdrage boekjaar

Niet uitgegeven bijdrage
Bijdragen Ministerie van Economische Ontwikkeling

		

Toelichting bij [11]: De FTAC heeft vooruit ontvangen van MEO ANG 2.123.143 op basis van een goedgekeurde meerjarenbegroting
van het voorgaande jaar. De FTAC kan een financiële reserve aanleggen van ten hoogste 5% van de goedgekeurde begroting van het
voorgaande jaar. Het bedrag dat 5% ten boven gaat, ad ANG 466.337 is ten laste van de baten geboekt. Het bedrag van ANG 466.337 is
reeds geboekt onder de kortlopende schulden.

[12] Lonen en salarissen
Bruto lonen en salarissen
Vakantietoeslag
Lonen en salarissen bestuur
Stagiaires
Medische en keuringskosten
Totaal

Totaal

[17] Overige personeelskosten
Vergaderkosten en presentiegeld
Vervoer
Vertalingskosten

17.538

1 jan tot 31 dec 2019

1 jan tot 31 dec 2018

156

106

17.546

15.693

4.861

6.645

Reis- en verblijfskosten

23.170

32.361

Scholings- en opleidingskosten

37.947

29.450

622.053

731.490

35.489

25.450

Wervingskosten

82.003

27.166

96.521

96.000

Uitzending en detachering

22.965

316.519

-

904

Ziektekostenverzekering

20.490

12.780

175

200

3.859

4.014

240

-

235.828

489.186

754.238

854.044

1 jan tot 31 dec 2019

1 jan tot 31 dec 2018

50.950

62.348

Overige personeelskosten
Cessantiabijdrage
Totaal

		
Toelichting bij [17]: De wervingskosten in 2019 betreffen de werving en selectie van een directeur, legal council en twee (junior)
onderzoekers. De FTAC heeft in 2019 succesvol kunnen werven voor de functies van directeur. In 2020 zijn de functies van de twee
(junior) onderzoekers ook ingevuld. De functie van legal council is bij het uitbrengen van dit jaarverslag nog niet ingevuld.
De scholings- en opleidingskosten betreffen de kosten voor het uitvoeren van de opleidingsplan.

[18] Huisvestingskosten
Huur onroerend goed

130.380

2.894

1.504

Onderhoud onroerend goed

6.276

9.315

Kantoorinrichting

1.880

-

29.713

26.134

5.629

1.124

Premies AVBZ (bestuur)

414

177

Premies ZV/OV (bestuur)

113

33

121.897

135.475

1 jan tot 31 dec 2019

1 jan tot 31 dec 2018

Pensioenpremie personeel

119.632

97.735

Onderhoud kantooruitrusting

Totaal

119.632

97.735

Kantoorexploitatie

Gas, water en elektra
Verzekering onroerend goed

2.046

4.333

Kantoorapparatuur

7.273

15.414

180.453

187.080

1 jan tot 31 dec 2019

1 jan tot 31 dec 2018

Totaal

[19] Exploitatiekosten
Huur en lease kantooruitrusting

Totaal
1 jan tot 31 dec 2018

Kosten van ontwikkeling

18.472

-

Totaal

18.472

-

1 jan tot 31 dec 2018

130.380

64.877

1 jan tot 31 dec 2019

1 jan tot 31 dec 2019

Onderhoud duurzame roerende goederen

59.236
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18.776

Representatie en voorlichting

2.924
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-23.000

25.214

2.344

[15] Afschrijvingen immateriële vaste activa

-23.000

19.238

Premies ZV/OV (bureau)

[14] Pensioenlasten

4.154

2.611

3.992

Totaal

4.538

19.980

3.211

Premies AOV/AWW (bestuur)

36.384

Inhuur personeel van derden

Premies AVBZ (bureau)
Premies BVZ (bureau)

37.284

1 jan tot 31 dec 2018

Toelichting bij [12]: De bezetting van het bureau van de FTAC bedroeg aan het begin van 2019 6,5 fte en aan het eind van 2019 5,5 fte.
Over 2019 bedroeg het gemiddeld aantal fte van het bureau van de FTAC 6 fte. Alle werknemers waren werkzaam op Curaçao. Het
bestuur van de FTAC kent drie leden. Twee leden van de FTAC hebben werkzaamheden met een tijdsbeslag van één dag per week en
één lid (Voorzitter van de FTAC) heeft werkzaamheden met een tijdsbeslag van twee dagen per week. Het bestuur tezamen vormt 0,8
fte. De Voorzitter van het bestuur is op 28 juni met eervol ontslag afgetreden. Bij het uitbrengen van dit jaarverslag is de functie van
voorzitter nog niet vervuld.

Premies AOV/AWW (bureau)

Vrijval bestemmingsfonds investeringen boekjaar

1 jan tot 31 dec 2018

1 jan tot 31 dec 2019

		

[13] Sociale lasten

Inventaris

1 jan tot 31 dec 2019

7.606

1.268

19.567

26.561

-

1.223

27.173

29.052
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[20] Kantoorkosten

1 jan tot 31 dec 2019

1 jan tot 31 dec 2018

4.265

25.986

Telecommunicatie

Kantoorbenodigdheden

25.150

32.302

Contributies en abonnementen

12.106

13.871

Publieke voorlichting

23.048

24.123

2.468

1.431

Porto- en vrachtkosten
Overige kantoorexploitatie

42.039

34.331

109.076

132.044

1 jan tot 31 dec 2019

1 jan tot 31 dec 2018

Accountantskosten

31.417

28.919

Advieskosten

35.631

8.346

Totaal

67.048

37.265

1 jan tot 31 dec 2019

1 jan tot 31 dec 2018

4.213

2.321

-

1.354

4.213

3.675

Totaal

[21] Algemene kosten

[22] Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie
Koersverschillen
Totaal

7. Overige
7.1 Statutaire regeling inzake winstbestemming
Statutaire regeling inzake de winstbestemming
De FTAC is bij Landsverordening inzake concurrentie van 29 maart 2016 opgericht en heeft op deze basis geen statuten.
In de Landsverordening inzake concurrentie is bepaald dat geïnde dwangsommen en bestuurlijke boetes terugvloeien
in de algemene middelen van het Land Curaçao. Voor het overige is er in de Landsverordening inzake concurrentie geen
regeling opgenomen inzake winstbestemming. In 2019 heeft de FTAC geen dwangsommen geïnd of bestuurlijke boetes
opgelegd.
Over de bestemming van financiële reserves zijn tussen de FTAC en het Ministerie van Economische Ontwikkeling
afspraken gemaakt in een beheersovereenkomst. De FTAC kan een financiële reserve aanleggen van ten hoogste 5%
van de begroting van het voorgaande jaar. Op deze basis is het meerdere van 5% boekhoudkundig ten laste gebracht van
de baten.

7.2 Analyse verschil uitkomst 2019 met budget
2019 Werkelijk

2019 Budget

Mutatie

Mutatie (in %)

1.656.806

2.234.887

-578.081

-25,9%

Lonen en salarissen

754.238

1.068.269

-314.030

-29,4%

Sociale lasten

121.897

189.874

-67.738

-35,7%

Pensioenlasten

119.632

137.732

-18.100

-13,1%

37.248

-

37.248

-

Overige personeelskosten

235.828

330.029

-94.442

28,6%

Huisvestingskosten

180.453

179.380

-1.073

0,6%

Kantoorexploitatie

207.510

329.603

-122.092

-37,0%

1.656.806

2.234.887

(578.081

-25,9%

(

(

(

Baten
Bijdragen MEO

6.6 Afsluitende opmerkingen en ondertekening
Gebeurtenissen na balansdatum
De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) gedurende de eerste maanden van 2020 heeft grote gevolgen voor de
wereldwijde economie. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus worden aangemerkt als gebeurtenis na
balansdatum. Op de datum van datering van deze jaarrekening is het onzeker wat de impact zal zijn op de economie van
Curaçao en op de toekomstige resultaten, cash flows en de financiële positie van FTAC. Niettegenstaande deze onzekerheid concluderen het bestuur en de directie van FTAC dat, in aanmerking nemende de activiteiten en de wettelijke
grondslag van FTAC en de wijze waarop FTAC wordt gefinancierd, de impact niet zorgt voor significante twijfel over het
continueren van de activiteiten van FTAC.
Resultaatverdeling
In 2019 heeft FTAC break-even gedraaid.
Curaçao, x juni 2020
Fair Trade Authority Curaçao

Directeur: mr. V.H.G.M. Elisabeth

Lasten

Afschrijvingen materiële vaste activa

Som der lasten
Netto resultaat
Alle bedragen zijn in Antilliaanse guldens (ANG).

Toelichting op de verschillen in bovenstaande tabel
FTAC heeft voor 2019 een budget ontvangen van MEO van ANG 2.123.143 op basis van een goedgekeurde meerjarenbegroting. De kosten uit gewone bedrijfsvoering waren ANG 1.656.806, resulterend in een resultaat van ANG 466.340.
De FTAC kan een financiële reserve aanleggen van ten hoogste 5% van de begroting van het voorgaande jaar. Op deze
basis is het meerdere van 5% boekhoudkundig ten laste gebracht van de baten. Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door lagere kosten op een aantal posten. Deze meevallers zijn grotendeels een eenmalig gevolg doordat de FTAC
gedurende het jaar 2019 geen directeur in dienst had. Dit zal hieronder nader toegelicht worden.

Het bestuur van de FTAC,
Lonen en Salarissen
De kosten van lonen en salarissen zijn lager vanwege het feit dat verschillende functies gedurende het jaar vrijkwamen.
Eén van de openstaande functies betrof de functie van directeur, de openstaande vacature loopt sinds december 2018.
De huidige directeur van de FTAC is aangesteld per 1 december 2019. Deze onvervulde functies, hebben ook geleidt tot
lagere sociale lasten en pensioenpremies.

Plv. voorzitter: drs. R.O.B. van den Bergh				Lid: dr. mr. G.J.C.M. Bakker

28

Jaarverslag 2019 – Fair Trade Authority Curaçao

Jaarverslag 2019 – Fair Trade Authority Curaçao

29

Pensioenlasten
Onder de pensioenlasten is het te lage afgedragen bedrag aan werkgeverslasten in 2017 en 2018 van ANG 29.180 gecorrigeerd in 2019 en ten laste gebracht van het resultaat in 2019.
Overige personeelskosten
De kosten voor opleiding personeel zijn lager dan in het budget doordat vanwege de wijzigingen in de directie er in 2019
ook beperkter is geïnvesteerd in opleiding van medewerkers. Deze kosten zullen dus in 2020 hoger zijn. De reiskosten
zijn lager uitgevallen omdat de FTAC ook in 2019 heeft gekozen voor een focus op interne opbouw van de organisatie. In
2020 zal de blik meer naar buiten gericht zijn, waaronder op samenwerking in de regio.
Afschrijvingen
De jaarrekening is opgemaakt volgens Dutch GAAP, om deze reden dient een post voor de afschrijvingen opgenomen te
worden. In het budget was hier geen rekening mee gehouden. De FTAC heeft in 2017 en 2018 investeringen gedaan in
een dossiermanagementsysteem van ANG 55.915. Hierop kon echter nog niet afgeschreven worden omdat het systeem
pas in 2019 in gebruik is genomen en volgens Dutch GAAP pas afgeschreven kan worden bij ingebruikneming.
Kantoorexploitatie
De advieskosten in 2019 waren lager dan in het budget. De verboden van de Landsverordening inzake concurrentie
zijn in werking getreden per september 2017. Externe advieskosten, zoals van advocaten, economische consultants,
forensische accountants en IT-consultants worden doorgaans gemaakt in een gevorderde fase van onderzoeken. De
noodzaak van economische consultants zal zich bijvoorbeeld voordoen bij een effectenanalyse bij misbruik machtspositiezaken, en van forensische accountants bij kostenonderzoek. IT-consultants zullen nodig zijn bij onverwachte bedrijfsbezoeken (‘dawn raids’). Extern juridisch advies kan nodig zijn bij bezwaren tegen sancties of andere maatregelen van
de FTAC. Hier was in 2019 nog geen sprake van. Naar verwachting zullen de kosten vooradvieskosten in 2020 stijgen ten
opzichte van 2019.
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Controleverklaring
van de
onafhankelijke
accountant
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Fair Trade Authority
Pietermaai 6 Postbus 135, Punda
Telefoon: +5999 461 0067
Email: info@ftac.cw
Website: www.ftac.cw

Dit jaarverslag is een uitgave van de Fair Trade Autority Curacao [FTAC].
FTAC houdt toezicht op de regels van de Landsverordering inzake
concurrentie. De FTAC is een zelfstandige en onafhankelijke toezichthouder.

