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Met gepaste trots publiceren wij, na een zeer ongebrui-
kelijk en bewogen jaar, ons vierde jaarverslag. Het jaar 
2020 kan worden bestempeld als een jaar van ingrijpen-
de veranderingen over de hele wereld. Ook bij de FTAC 
waren de effecten van de pandemie merkbaar. 

De uitbraak van het coronavirus zorgde ervoor dat we 
anders moesten gaan werken. Thuiswerken en video-
vergaderen werden gemeengoed. We zijn dan ook bij-
zonder dankbaar voor de wijze waarop de medewerkers 
van de FTAC hun werk hebben voortgezet. Dankzij hun 
toewijding en loyaliteit kon de FTAC ook in deze uitda-
gende tijden haar rol in de maatschappij blijven vervul-
len. We hebben besloten sommige innovaties ook na de 
corona crisis vast te houden.

De economische en sociale gevolgen van de Covid-19 
pandemie hebben wereldwijd schokgolven veroorzaakt 
met verstrekkende gevolgen. Ook op ons eiland is de 
schade voor onze economie ontegenzeggelijk groot, met 
werknemers die hun baan verloren en bedrijven die de 
deuren moesten sluiten. We zijn ons zeer bewust van 
het feit dat juist in deze economisch moeilijke tijden de 
kans groter is dat ondernemingen hun krachten gaan 
bundelen om te overleven en mogelijk tot afspraken 
komen welke de concurrentie kunnen beperken en de 
goede werking van de markt verstoren. Daarom is het 
juist nu belangrijk dat de FTAC alert blijft op dergelijke 
ontwikkelingen en ingrijpt als dit noodzakelijk is.

Dit jaarverslag kijkt terug op de werkzaamheden van 
de FTAC over het afgelopen jaar. Het leek even alsof we 
door de uitbraak van het coronavirus tot stilstand zou-
den worden gedwongen, maar in de praktijk bleek dat er 
geen tijd was om achterover te leunen en af te wachten. 
Kijkend naar de kerngegevens over 2020 moet vast-
gesteld worden dat de FTAC, in vergelijking met voor-
gaande jaren, in dit bijzondere jaar, zeker niet minder 
productief is geweest.

Eén van onze doelstellingen voor het jaar 2020 was het 
verder uitbouwen van contacten en het samenwerken 
met andere (internationale) toezichthouders. De FTAC 
is in oktober 2020 toegelaten als lid van de Regional 
Centre for Competition in Latin America, de regionale 
organisatie van mededingingsautoriteiten.

In de voorgaande jaren heeft de FTAC veel tijd geïnves-
teerd in voorlichting, zodat het publiek bekend wordt 
met de Landsverordening inzake concurrentie en de 
taken en werkzaamheden van het bureau. In 2020 is dit 
gecontinueerd en werden er diverse presentaties gege-
ven, alhoewel een aantal door middel van webinars.
Voor wat betreft de formatie van het bureau, zijn met 
de indiensttreding van twee junior onderzoekers en een 
coördinator bedrijfsvoering in 2020 drie van de in 2019 
ontstane vacatures ingevuld. In september 2020 is mw. 
Miroslava Wedervoort Msc aangesteld als de nieuwe 
voorzitter van de FTAC. Vanaf het vertrek van de vorige 
voorzitter de heer drs. A. G. Romero medio 2019, werd 
deze functie door de plaatsvervangend voorzitter drs. 
Roland O.B. van den Bergh waargenomen.

Als bestuur staat bij ons integriteit, transparantie en 
accountability zeer hoog in het vaandel. Het is dan ook 
met grote tevredenheid dat wij naar voren brengen dat, 
dankzij de enorme inzet van iedereen die bij de FTAC 
betrokken is, ook in dit bijzondere jaar veel tot stand is 
gebracht. In dit verslag treft u een recapitulatie hiervan.

Willemstad, juni 2021

Miroslava I. Wedervoort
Voorzitter van de FTAC
    

Dr. Mr. Gerard J.C.M. Bakker
Lid van de FTAC

voorwoord
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dit jaarverslag is verder als volgt ingedeeld: in het tweede 
hoofdstuk tot en met het vierde hoofdstuk wordt een 
overzicht gegeven van de resultaten op het gebied van 
het toezicht op naleving van de verbodsbepaling zoals 
opgenomen in de landsverordening inzake concurrentie. 
Hoofdstuk 2 beslaat het kartelverbod en het verbod op 
misbruik van een machtspositie. In hoofdstuk 3 worden de 
activiteiten beschreven die hebben plaatsgevonden op het 
gebied van meldingen van mogelijke concentraties, fusies 
en overnames. Het tot stand brengen van deze concentra-
ties kan ertoe leiden dat bedrijven een machtspositie ver-
krijgen en hiermee de concurrentie op het eiland negatief 
beïnvloeden. de meldingsplicht zorg ervoor dat de FTAC 
het ontstaan dan wel versterken van deze machtspositie 
door bedrijven kan volgen.

om uitvoering te geven aan de landsverordening inzake 
concurrentie heeft de FTAC verschillende bevoegdhe-
den. eén daarvan is het uit eigen beweging verrichten 
van markt- en sectoronderzoeken. In hoofdstuk 4 wordt 
het marktonderzoek naar kosten betalingsverkeer kort 
besproken. voor een uitgebreide uitleg, wordt verwezen 
naar het gepubliceerde rapport. daarnaast wordt in dat 
hoofdstuk het sectoronderzoek naar de taxi- en tourope-
ratorbranche besproken. In hoofdstuk 5 wordt het door 
de FTAC vastgestelde beleidsregel boetebeleid besproken. 
Het doel dat de FTAC met deze beleidsregel beoogt, is 
de systematiek voor het vaststellen van boetes bij over-
tredingen vooraf voor eenieder transparant en eenduidig 
inzichtelijk te maken.

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op het sanctietraject dat 
voorafgaat aan het opleggen van een (bestuurlijke) boete 
en het bepalen van de hoogte daarvan. ook de wettelijke 
procedures en waarborgen worden besproken.

de FTAC heeft in 2020 verder geïnvesteerd in haar per-
soneel en er is uitvoering gegeven aan het opleidings-
plan. naast de diverse interne trainingen, heeft het 
personeel van de FTAC gebruik kunnen maken van het 
aanbod aan internationale webinars, onder andere van 
de International Competition network (ICn). Hierover en 
over de andere kernfeiten treft u meer informatie aan in 
hoofdstuk 7 van dit jaarverslag.

Wanneer beschikbaar gestelde publieke middelen 
worden aangewend voor het verrichten van werkzaam-
heden, is het belangrijk daarvan publiekelijk verslag te 
doen. bij deze daarom de verantwoording van de FTAC 
over het jaar 2020.

de FTAC publiceert jaarlijks een agenda waarin haar pri-
oriteiten worden vastgesteld. echter heeft de ervaring de 
afgelopen jaren aangetoond dat sommige mededingings-
onderzoeken langer dan een jaar nodig hebben om uit te 
kristalliseren. om die reden heeft de FTAC, na overleg met 
de Minister van economische ontwikkeling, besloten om 
vanaf 2021 met een tweejaarlijks agenda te gaan werken. 

In augustus 2020 heeft de FTAC  de jaaragenda voor de 
periode 2020-2021 gepubliceerd. Focus van de FTAC voor 
deze periode is voornamelijk gericht op de effecten van 
de Covid pandemie op het functioneren van onze lokale 
markten. de FTAC geeft bijzonder aandacht aan twee 
onderwerpen, te weten: de levensmiddelensector en 
samenwerking tussen concurrenten.

vanuit de samenleving wordt er regelmatig geklaagd over 
prijsontwikkelingen in de levensmiddelensector. vooral 
in de huidige crisissituatie is de toegang tot betaalbare 
levensmiddelen van eminent belang. de relatief hoge prij-
zen van levensmiddelen op Curaçao kunnen verschillende 
oorzaken hebben. Helaas zijn er weinig onderzoeken ver-
richt naar deze sector. om een eenduidig beeld te krijgen 
van hoe de verschillende segmenten binnen deze sector 
zijn georganiseerd en de marktwerking en de mate van 
concurrentie in deze markt moet de FTAC eerst zorgvuldig 
een sectoronderzoek doen.

de gevolgen van de CovId -19 pandemie hebben grote 
gevolgen voor de economie. de FTAC voorziet dat om deze 
gevolgen te mitigeren ondernemers geneigd zullen zijn 
toenadering tot- en samenwerking met elkaar te zoeken. 
daarom heeft de FTAC ervoor gekozen om ook bijzonder 
aandacht te geven aan het onderwerp van samenwerking 
tussen concurrenten: wat is toegestaan en wat niet inge-
volge de landsverordening inzake concurrentie? daarbij 
wordt ook stilgestaan bij de meldingsplicht voor concen-
traties. Wanneer dit conform de landsverordening inzake 
concurrentie gemeld moet worden bij de FTAC.

In ieder jaarverslag probeert de FTAC ook een element 
van voorlichting op te nemen. dit jaar wordt in dat kader in 
hoofdstuk 6 van het jaarverslag uitgebreider stil gestaan 
bij de sanctiefase en de procedurele waarborgen. de aan-
leiding hiervoor is dat in 2020 een rapport is opgemaakt 
voor een overtreding van de landsverordening inzake 
concurrentie.

1. INlEIdING
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Kartelzaken in 2020 

de FTAC is in 2020 zes onderzoeken gestart naar moge-
lijke overtredingen van het kartelverbod. vijf van deze 
onderzoeken zijn verricht n.a.v. signalen en één was n.a.v. 
een klacht. de meeste onderzoeken waren in de markt 
voor transport in de toeristische sector, te weten: tour-
operators en  taxivervoer. opvallend is dat de signalen 
kwamen van ondernemers die zelf actief deel uitmaakten 
van de kartelafspraken.

Prijsafspraken voor taxiritten vanuit het vliegveld
sindikato uní di shofùr di Taksi (hierna: sInusTA), een 
vakbond voor taxichauffeurs, heeft de FTAC benaderd met 
een verzoek om een gesprek over de reikwijdte en de toe-
pasbaarheid van de landsverordening inzake concurrentie 
in de toeristische sector. Tijdens dit consultatiegesprek 
werd duidelijk dat er binnen sInusTA afspraken beston-
den over het hanteren van één gezamenlijke tarievenlijst 
voor taxiritten vanaf het vliegveld HATo. de leden van 
sInusTA hadden deze tarievenlijst collectief vastgesteld 
en pasten die toe voor taxiritten vanaf het vliegveld.

de tarieven voor taxivervoer zijn door de overheid geregu-
leerd. Het betreft maximumtarieven. Taxichauffeurs zijn 
vrij een lager tarief dan het wettelijk vastgestelde tarief 
te hanteren. Hierdoor blijft dus ook in een gereguleerde 
markt concurrentie tussen aanbieders mogelijk.

Maar, collectieve prijsafspraken zoals die van sInusTA, 
ook als deze prijzen lager zijn dan het gereguleerde tarief, 
zijn echter verboden. door een dergelijke prijsafspraak 
wordt de concurrentie tussen leden van sInusTA vervalst. 
ook de keuzevrijheid van de consument wordt hiermee 
beperkt.

de FTAC heeft in de beschikking geconcludeerd dat het 
besluit van sInusTA en haar leden om als collectief 
tarieven vast te stellen en deze collectief te hanteren 
kwalificeert als een besluit van een ondernemersvereni-
ging dat in strijd is met het kartelverbod zoals opgeno-
men in artikel 3.1, lid 2, sub a, van de landsverordening 
inzake concurrentie. de FTAC heeft sInusTA daarom 
geïnstrueerd om onmiddellijk een einde te maken aan 
deze prijsafspraken. sInusTA heeft onverwijld een 
einde gemaakt aan de verboden prijsafspraak. gezien de 
specifieke omstandigheden van dit geval, achtte de FTAC 
een informele afhandeling het meest passend en waren 
nadere maatregelen niet noodzakelijk.

Onderzoek weigering medewerkingsplicht door 
taxivereniging
de FTAC heeft naar aanleiding van de zaak sInusTA 
een onderzoek naar toezicht op naleving van de 
landsverordening inzake concurrentie gestart in de 
taxibranche. de FTAC heeft alle ondernemingsvereni-
gingen in de sector een informatieverzoek gestuurd 
(hierover meer in het hoofdstuk over marktonderzoeken). 

een taxivereniging heeft, ondanks meerdere keren 
door de FTAC te zijn geattendeerd op de verplichting 
tot medewerking op basis van artikel 6.2 lid 5 van de 
landsverordening inzake concurrentie, alsmede op het 
feit dat bij het in gebreke blijven de FTAC conform artikel 
7.3 van de landsverordening inzake concurrentie een 
boete aan dCTA kan opleggen, geweigerd de gevraagde 
informatie en inlichtingen te verschaffen aan de FTAC. de 
FTAC heeft daarom besloten een formeel onderzoek te 
starten wegens het niet voldoen aan de medewerkings-
plicht door deze vereniging alsmede naar concurrentie-
beperkende gedragingen onder haar leden. Artikel 7.3 
van de landsverordening inzake concurrentie bepaalt dat 
weigering tot medewerking met een bestuurlijke boete 
gesanctioneerd kan worden. Het onderzoek in deze zaak 
loopt nog.

Prijsafspraak CPA en postpaid touroperators
de FTAC is in mei 2020 benaderd door een touroperator 
die postpaid toeristische rondritten verzorgt vanaf de 
Mega pier, eigendom van Curacao ports Authority (CpA). 
volgens de touroperator dwingt CpA alle touroperators 
die vanaf de Mega pier hun diensten aanbieden om een 
tarief van $20 per rit te hanteren. CpA zou touroperators 
niet toestaan om van deze tarief af te wijken. CpA zou een 
dispachter hebben aangesteld die toezicht houdt op nale-
ving van deze prijsafspraak. Touroperators die, middels 
een access pass, toegang is verleend tot de Mega pier en 
zich niet aan de prijsafspraak houden, zouden gesanctio-
neerd worden met een toegangsontzegging tot de pier. de 
toegang tot de Mega pier garandeert deze touroperators 
direct toegang tot cruisetoeristen. Touroperators die opte-
ren om buiten de kade van de Mega pier hun diensten aan 
te bieden, komen moeilijker aan klanten.

de FTAC concludeerde in deze zaak op basis van het 
uitgevoerde onderzoek dat de prijsafspraak tussen CpA 
als eigenaar en beheerder van de Mega pier en postpaid 
touroperators in strijd is met het kartelverbod. de FTAC 
heeft een beschikking opgesteld, waarin aan de betrokken 
partijen een bindende aanwijzing wordt opgelegd.
 
Prijsafspraken KLM-TUI
een burger heeft een klacht ingediend bij de FTAC 
tegen luchtvaartmaatschappijen Koninklijke luchtvaart 
Maatschappij n.v. (KlM) en TuI Airlines n.v. (TuI). de 
indiener van de klacht verzocht de FTAC om handhavend 
op te treden tegen deze partijen, omdat er volgens de 
indiener van de klacht concurrentiebeperkende prijsaf-
spraken werden gemaakt (kartelvorming) en/of misbruik 
gemaakt werd van hun machtspositie als bedoeld in 
artikel 3.1 en 4.1 van de landsverordening inzake concur-
rentie. dit zou volgens de indiener van de klacht discrimi-
nerend zijn jegens de Curaçaose ingezetenen.

de FTAC heeft deze klacht om twee redenen niet in 
behandeling kunnen nemen. Ten eerste, omdat de 
klacht niet voldoende was onderbouwd. de FTAC heeft 
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de FTAC heeft geoordeeld dat toegang tot hangarruimte 
op exclusieve basis, niet objectief onmisbaar is om als 
luchtvaartmaatschappij te kunnen concurreren op de 
markt voor het uitvoeren van commerciële vluchten. Het 
weigeren van dergelijke toegang, levert daarmee geen 
misbruik in de zin van artikel 4.1 van de landsverordening 
inzake concurrentie op. dit geldt eveneens voor de 
gehanteerde aanbestedingsprocedure als methode om 
de beperkt beschikbare hangarruimte toe te wijzen. 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 losge-
laten, het belang om op dit onderdeel van de klacht een 
uitspraak te doen, is komen te vervallen.

de FTAC concludeerde in haar beschikking dan ook dat 
geen van de gedragingen van CAp, zoals genoemd in de 
klacht van ez Air, kwalificeren als misbruik machtspo-
sitie bij de verhuur van hangar, in de zin van artikel 4.1 
van de landsverordening inzake concurrentie. de FTAC 
beschouwt de klacht van ez Air hiermee als ongegrond en 
heeft de aanvraag van ez Air afgewezen.

Klacht afvaltransportbedrijf tegen de overheid van 
Curacao/afvalverwerkingsbedrijf
de klacht van het afvaltransportbedrijf had betrekking 
op het besluit van de overheid, de zogenaamde “notice 
to shipping- 12 (nTs-12)” dd. 12 juni 2020, waarin de 
overheid in het kader van de heersende Covid-19 pande-
mie het toezicht op  de oplevering van en de verwerking 
van afval bestaande uit puin, water en oliën afkomstig uit 
(cruise) schepen, volledig bij een overheid nv neerlegde.

volgens de klager domineerde zijn bedrijf de markt van 
transport van afval van schepen voor 95% voor de uitbraak 
van de pandemie. Het besluit van de overheid om een 
alleenrecht te verlenen aan een overheids-n.v. vindt de 
klager tegen de regels van behoorlijk bestuur en in strijd 
met het verbod op misbruik van een machtspositie. 
de FTAC is een preliminair onderzoek gestart naar deze 
zaak, maar de klager heeft zijn klacht echter na korte tijd 
ingetrokken.

Concentratie van vergunningen in de toeristische sector
In het kader van toezicht op naleving van de onze lands-
verordening heeft de FTAC onderzoek gedaan naar de 
positie op de markt van twee ondernemingen, die via het 
overnemen van andere ondernemingen een snelle groei 
van marktaandeel aan het realiseren waren.

de FTAC ontving van een drietal ondernemingen in 
de toeristische sector een signaal over een mogelijke 
concentratie van tourwagenvergunningen bij een tweetal 
touroperators. de indieners vreesden dat het vergunnin-
genovername offensief van deze twee touroperators tot 
gevolg zou hebben dat individuele touroperators niet tegen 
deze twee clusters van tourwagenvergunningen zouden 
kunnen concurreren en uiteindelijk zelf ook overgenomen 

de indiener in de gelegenheid gesteld om de feiten en 
omstandigheden van de klacht te onderbouwen, maar de 
indiener heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid.

Ten tweede, omdat de klacht niet kwalificeerde als 
een aanvraag in de zin van artikel 6.1, lid 3 van de 
landsverordening inzake concurrentie.

Artikel 6.1, lid 3 stelt dat alleen een klacht ingediend door 
een belanghebbende beschouwd wordt als een aanvraag. 
Conform artikel 6.1, lid 4 moet de FTAC ingeval van een
 aanvraag onderzoek verrichten naar de ingediende klacht. 
echter, in dit geval voldeed de indiener niet aan de ver-
eisten gesteld in de definitie van belanghebbende zoals 
opgenomen in artikel 1.1, sub b van de landsverordening 
inzake concurrentie. Het belang van de indiener was in dit 
geval niet onderscheidend van dat van de overige klanten 
van deze twee ondernemingen. Conform jurisprudentie1  
is er dan geen sprake van een “persoonlijk of individueel 
van anderen te onderscheiden belang” en wordt daardoor 
niet voldaan aan de criteria om als belanghebbende te 
worden gezien.

de FTAC heeft de informatie verkregen van de indiener 
wel als signaal opgeslagen.

Misbruik van machtpositiezaken in 
2020

In 2020 heeft de FTAC twee onderzoeken op aanvraag 
verricht naar mogelijk misbruik van een economische 
machtspositie door een onderneming. daarnaast heeft 
de FTAC ambtshalve een onderzoek gedaan naar de 
potentiële verkrijging van een machtspositie in de markt 
voor touroperators en tenslotte heeft de FTAC op verzoek 
van het Ministerie van gMn een zienswijze gegeven over 
concentraties op de markt voor botika’s.  

Klacht van EZ AIR tegen Curaçao Airport Partners
In 2019 is het onderzoek ez Air en Curaçao Airport 
partners (hierna: CAp) gestart. In januari 2020 heeft de 
FTAC beschikt in deze zaak.

ez Air heeft in 2019 een klacht ingediend bij de FTAC. 
ez Air stelde in haar klacht dat CAp misbruik maakt 
van een machtspositie, als bedoeld in artikel 4.1 van de 
landsverordening inzake concurrentie, door te weigeren 
om bestaande hangar op exclusieve basis ter beschik-
king te stellen aan ez Air, een aanbestedingsprocedure te 
hanteren voor de lease van onlangs vrijgekomen hangar 
en/of onredelijke voorwaarden te hanteren tijdens de 
onderhandelingen met ez Air over de lease van een nieuw 
te bouwen hangar.

1	 Zie	bijvoorbeeld:	HR	22	mei	2015,	ECLI:NL:HR:2015:1296.
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de FTAC heeft in haar reactie gemeld dat de markt voor 
de verstrekking van geneesmiddelen op Curaçao dermate 
gereguleerd is, dat er op deze markt nauwelijks sprake 
kan zijn van effectieve mededinging en/of marktmacht. de 
FTAC heeft daardoor niet de indruk dat een concentratie/
groepsvorming zal leiden tot verhoogd risico van misbruik 
van machtspositie dan wel een verdere beperking van de 
door wet- en regelgeving reeds beperkte mededinging op 
de markt voor de verstrekking van geneesmiddelen. 

de FTAC heeft in haar zienswijze gewezen op eventuele 
schaal- en efficiëntievoordelen van groepsvorming tussen 
botika’s.

 

zouden worden of uit de markt zouden worden geduwd. 
de FTAC heeft middels een informatieverzoek informatie 
en inlichtingen gevraagd bij deze twee ondernemingen. 

uit de verstrekte informatie en inlichtingen heeft de FTAC 
geconstateerd dat er geen sprake was van een machts-
positie van deze twee bedrijven. de wettelijke drempel 
van 60% marktaandeel waarbij een machtspositie mag 
worden aangenomen werd niet gehaald.

Concentratie botika’s 
op verzoek van het Ministerie van gMn heeft de FTAC een 
zienswijze gegeven op de vraag van de Adviescommissie 
Toelating Apotheken of groepsvorming, door overnames, 
op de markt voor geneesmiddelen verstrekking, waarbij 
alle botika’s in Curaçao door enkele grote groepen worden 
beheerd, verenigbaar is met de uitgangspunten van de 
landsverordening inzake concurrentie.

MEldINGEN vAN 
(MoGElIjKE) 
coNcENtrAtIES
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3. MEldINGEN vAN (MoGElIjKE) coNcENtrAtIES

In 2020 heeft de FTAC, meer dan in voorgaande jaren, te 
maken gehad met meldingen in het kader van samen-
werking/concentraties van ondernemingen. zoals in de 
inleiding gemeld, heeft de FTAC in 2020 preventief, om 
te voorkomen dat ondernemers concurrentiebeperkende 
afspraken met elkaar gaan maken, bijzonder aandacht 
gegeven aan voorlichting over samenwerking tussen con-
currenten en de meldingsplicht voor concentraties. 

de verwachtte toenadering tussen ondernemers werd 
gedurende het jaar 2020 inderdaad zichtbaar in het aantal 
prenotificatie gesprekken dat de FTAC heeft gevoerd en 
het aantal concentratiemeldingen dat is ontvangen.

de FTAC heeft concentratiemeldingen ontvangen en afge-
handeld van evolution gaming group met betrekking tot 
de overname van netent en de melding van overname van 
spIn Internet Media door profound projects b.v.  de FTAC 
heeft ook een rapport opgesteld naar aanleiding van een 
overtreding van de meldingsplicht en tot slot zijn meer-
dere prenotificatie gesprekken gevoerd.

Evolution Gaming Group-NetEnt
evolution gaming group Ab (publ), een vennootschap naar 
zweeds recht, heeft in de melding van de voorgenomen 
concentratie aangegeven dat evolution gaming group Ab 
(publ) het voornemen heeft door middel van een publiek 
bod alle aandelen in netent Ab (publ), eveneens een 
vennootschap naar zweeds recht, over te nemen. deze 
transactie zou ertoe leiden dat evolution uitsluitende zeg-
genschap verkrijgt over netent.

evolution en netent houden zich ieder bezig met het ont-
wikkelen van online games en de afzet hiervan aan online 
gaming operators, opererend onder een Curaçaose licen-
tie. evolution en netent hebben beide een sub-licentie via 
een Curacaose licentiehouder en een kantoor op Curaçao.
de FTAC concludeerde op basis van de bij de melding ter 
beschikking gestelde gegevens en andere bronnen, dat de 
gemelde transactie op basis van omzet een op Curaçao 
meldingsplichtige concentratie, als bedoeld in hoofdstuk 5 
van de landsverordening inzake concurrentie, betrof. 

partijen hebben de concentratie tijdig gemeld bij de FTAC 
en daarmee voldaan aan de meldingsplicht zoals opgeno-
men in artikel 5.2, lid 1, van de landsverordening inzake 
concurrentie.

Profound
na een pre-notificatie gesprek met de FTAC te hebben 
gevoerd heeft profound projects b.v. een ingevuld mel-
dingsformulier bij de FTAC ingediend. In het meldings-
formulier is aangegeven dat ICT bedrijf profound projects 
b.v. (profound), onderdeel van pbF Holding b.v., de 
(gedeeltelijke) klantenportefeuille van ICT bedrijf Co & Ag 
Internet Media b.v. (spin Internet Media) zou gaan over-
nemen. In eerste instantie was de FTAC van mening dat de 
melding onvolledig was, omdat er informatie ontbrak.

op basis van de door profound projects verstrekte aanvul-
lende informatie achtte de FTAC het niet waarschijnlijk dat 
profound projects b.v. op één of meer van de onderschei-
den relevante markten een marktaandeel van 30% zou 
creëren of versterken. de FTAC heeft daarom geoordeeld 
dat de voorgenomen concentratie niet meldingsplichtig 
was.

Rapport overtreding meldingsplicht
naast de behandeling van nieuwe concentratiemeldingen 
is in 2020 ook het in 2019 gestarte formele onderzoek 
naar een mogelijke overtreding van artikel 5.2, lid 1 van 
de landsverordening inzake concurrentie, het niet melden 
van een mogelijk meldingsplichtige concentratie, afge-
rond met opmaken van een rapport. de directeur FTAC 
heeft na bestudering van dit rapport conform artikel 7.11 
en 7.12 van de landsverordening inzake concurrentie een 
sanctieteam samengesteld dat zich moet buigen over het 
al dan niet opleggen van een boete en de hoogte hiervan. 
Het sanctieteam bestaat uit medewerkers van de FTAC die 
niet betrokken waren bij het onderzoek en het opstellen 
van het rapport en staat (in dit specifieke geval) onder 
leiding van een non-governmental advisor van de FTAC.

Tenslotte zijn er in 2020 verscheidene pre-notificatiege-
sprekken gevoerd met ondernemingen. In een dergelijk 
pre-notificatiegesprek kan een onderneming of haar ver-
tegenwoordiger inhoudelijke of procedurele vragenstellen 
aan de FTAC, voordat zij de formele concentratiemelding 
doet. de FTAC geeft in een dergelijk gesprek meer con-
crete en gedetailleerde informatie aan ondernemingen 
over, onder andere, mogelijke marktafbakening en hoe te 
bepalen of een voorgenomen fusie, overname of concen-
tratie al dan niet meldingsplichtig is. In twee gevallen is 
na een pre-notificatie gesprek door de betrokken onder-
neming besloten een concentratiemelding te doen. In één 
geval heeft de FTAC op verzoek van een onderneming de 
gevraagde informatie schriftelijk verstrekt in de vorm van 
een informele zienswijze.
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de relatief hoge prijzen van levensmiddelen op Curaçao 
kunnen verschillende oorzaken hebben. Met dit sectoron-
derzoek tracht de FTAC inzicht te krijgen in de waardeke-
ten van levensmiddelen, daarbij gaat het met name om de 
relatie tussen de groothandelaren en detailhandelaren.
dit onderzoek heeft tot doel de waardeketen en de struc-
tuur van de levensmiddelensector in kaart te brengen, om 
een eenduidig beeld te krijgen van hoe de verschillende 
marktsegmenten binnen deze sector zijn georganiseerd 
en inzicht te geven in de marktwerking en de mate van 
concurrentie in deze markt. dit onderzoek loopt zeker ook 
geheel 2021 nog door.

Marktonderzoek brancheverenigingen taxi’s en 
touroperators
zoals bovenstaand vermeld heeft de FTAC in 2020 de markt 
voor transport in de toeristische sector doorgelicht. dit naar 
aanleiding van signalen van actoren in de sectoren zelf.

In het kader van toezicht op de naleving van de 
landsverordening inzake concurrentie hebben onder-
nemingsverenigingen in deze twee sectoren binnen het 
personenvervoer een informatieverzoek ontvangen van de 
FTAC, waarin onder andere de verenigingsdocumenten, 
verenigingsbesluiten en notulen zijn opgevraagd. op één 
na hebben alle ondernemersverenigingen voldaan aan het 
informatieverzoek en de aangeleverde informatie gaf geen 
aanleiding tot nader onderzoek.

zoals eerder vermeld, heeft één ondernemersvereniging 
in de taxisector geweigerd om te voldoen aan de mede-
werkingsplicht, hetgeen aanleiding vormde voor de FTAC 
een onderzoek wegens weigering medewerkingsplicht te 
starten. Het rapport waarin de resultaten van dit onder-
zoek zijn neergelegd was eind 2020 nog niet afgerond.

4. MArKt- EN SEctoroNdErzoEKEN IN 2020 

Het is de taak van de FTAC om uitvoering te geven aan 
de landsverordening, onderdeel hiervan is het uit eigen 
beweging doen van markt- en sectoronderzoeken.

Onderzoek kosten betalingsverkeer
In 2019 heeft de FTAC, in samenwerking met Fundashon 
pa Konsumidó, geïnvesteerd in een onderzoek naar de 
kosten van het betalingsverkeer voor particulieren in de 
bancaire sector. Het rapport met de bevindingen is begin 
2020 gepubliceerd.

de conclusie van het rapport was dat de resultaten van 
het onderzoek enerzijds grote verschillen laten zien 
in de hoogte van kosten, tarieven en rentes verbonden 
aan de verschillende bankproducten. Hierdoor kunnen 
consumenten mogelijk geld besparen door de tarieven 
van banken te vergelijken bij het afnemen van een nieuw 
product of bij het overstappen naar een andere bank voor 
hetzelfde product. Anderzijds is echter tijdens het onder-
zoek met betrekking tot het transparant en vergelijkbaar 
maken van de informatie gebleken dat door het gebrek 
aan eenvoudig beschikbare en vergelijkbare informatie het 
vergelijken van de verschillende tarieven van de banken 
voor consumenten een hele opgave kan zijn.

Sector onderzoeken Levensmiddelen
In 2020 is de FTAC begonnen met een onderzoek naar de 
levensmiddelensector. Iedere consument heeft direct te 
maken met de levensmiddelensector. vanuit de samenle-
ving wordt er regelmatig geklaagd over prijsontwikkelin-
gen in de levensmiddelensector. ook het Centraal bureau 
voor statistiek meldt dat de kosten van levensonderhoud 
in 2020 hoger liggen dan in 2019. een van de categorieën 
die het meest tot deze groei hebben bijgedragen zijn de 
kosten voor voeding. 

de boetemaxima in de landsverordening inzake concur-
rentie zijn relatief hoog, tot nAf. 1 miljoen of indien dat 
meer is 10% van de wereldwijde omzet van een onder-
neming. de achtergrond hiervan is dat bedrijven die de 
concurrentie beperken of vervalsen aanzienlijke financiële 
voordelen kunnen behalen. Met de relatief hoge boetes 
wordt beoogd deze financiële voordelen weg te nemen. 
Met andere woorden de boete moet zodanig hoog zijn 
dat het niet lonend is de landsverordening te overtreden 
en de concurrentie te beperken of te vervalsen. Met het 
opleggen en publiek maken van een hoge boete wil de 
FTAC daarnaast ook potentiële overtreders afschrikken 
om een overtreding te begaan.

Het boetebeleid voorziet in de mogelijkheid om afhankelijk 
van boete verhogende of verlagende omstandigheden het 
(basis) boetebedrag aan te passen indien de specifieke 
omstandigheden dat rechtvaardigen.

de FTAC heeft ook de mogelijkheid om opdrachtgevers 
en feitelijk leidinggevenden van overtredingen persoonlijk 
te beboeten. deze mogelijkheid bestaat alleen bij zeer 
ernstige overtredingen van het kartelverbod en het niet 
opvolgen van door de FTAC opgelegde verplichtingen als 
een onderneming over een machtpositie beschikt. de 
boete die opgelegd kan worden aan de feitelijke opdracht-
gevers en leidinggevers wordt eveneens bepaald op basis 
van de jaaromzet van de overtreder.
 

de FTAC is belast met het toezicht op de naleving door 
de bedrijven van de landsverordening inzake con-
currentie. Ter uitvoering van deze taak kan de FTAC 
diverse instrumenten inzetten, zoals voorlichting 
aan bedrijven, het verrichten - en publiek maken van 
studies in bepaalde sectoren van het bedrijfsleven, 
maar ook het geven van bindende aanwijzingen aan 
ondernemingen die de wet overtreden. Het sluitstuk 
van de handhaving door de FTAC is de bevoegdheid om 
bij bepaalde overtredingen een bestuurlijke boete op te 
leggen. 

Artikel 2.16 lid 1 van de landsverordening inzake con-
currentie schrijft voor dat de FTAC beleidsregels moet 
vaststellen voor de uitoefening van haar taken. In de 
beleidsregel bestuurlijke boetes heeft de FTAC beschre-
ven hoe zij van deze bevoegdheid gebruik zal maken en 
hoe de boetes zullen worden berekend. dit doet de FTAC 
om ervoor te zorgen dat het vooraf voor iedereen trans-
parant en eenduidig is welke boetes bij overtredingen 
kunnen worden opgelegd en het toetsbaar is of de opge-
legde boetes evenredig zijn aan de overtredingen.

de beboetbare overtredingen kunnen in twee categorieën 
worden onderverdeeld. Allereerst overtredingen van 
inhoudelijke bepalingen van de landsverordening inzake 
concurrentie: het kartelverbod en het verbod van misbruik 
van een machtspositie en daarnaast de formele overtre-
dingen. de eerste categorie overtredingen is van directe 
invloed op de eerlijke concurrentie op Curaçao. de tweede 
categorie bevat overtredingen van formele bepalingen uit 
de landsverordening inzake concurrentie. dat zijn bepa-
lingen die betrekking hebben op de mogelijkheid van de 
FTAC om haar toezicht en onderzoek uit te voeren, maar 
niet (direct) van invloed zijn op de manier waarop onder-
nemingen concurreren.

5. bElEIdSrEGEl boEtEbElEId FtAc
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de FTAC heeft in 2019 vooruitlopend op het eventueel 
opleggen van een boete een boetebeleid ontwikkeld en 
dit begin 2020 vastgesteld. zie voor een inhoudelijke 
uiteenzetting van het boetebeleid hoofdstuk 5 van dit 
Jaarverslag. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op 
het traject dat voorafgaat aan het opleggen van een 
(bestuurlijke) boete en het bepalen van de hoogte daar-
van. daarbij zal worden ingezoomd op wat de wette-
lijke procedures en de daarin opgenomen procedurele 
waarborgen zijn wanneer de FTAC een maatregel, en 
meer specifiek een boete, wil opleggen.

In de eerste jaren na de inwerkingtreding van de 
landsverordening inzake concurrentie in 2017 was het 
beleid van de FTAC er niet op gericht om boetes op te 
leggen. op dat moment werd het met name belangrijk 
geacht om ondernemers bewust te maken van de bepa-
lingen in de landsverordening inzake concurrentie en 
te stimuleren om hun marktgedrag aan te passen en zo 
concurrentieproblemen te beëindigen en in de toekomst te 
voorkomen. bij een dergelijke informele afdoening werden 
partijen wel schuldig bevonden aan een overtreding van 
de landsverordening inzake concurrentie, maar werd 
onder voorwaarde van blijvende gedragsverandering geen 
maatregel opgelegd.

Het mag echter voorondersteld worden dat ondernemers 
sinds 2017 zich meer en meer bewust zijn geworden van 
de in de landsverordening inzake concurrentie opgeno-
men (verbods) bepalingen. In de Jaaragenda voor 2019 

werd daarom door de FTAC al aangekondigd dat de hand-
havingsstrategie van de FTAC zou worden aangescherpt. 
de FTAC zou zeker in geval van hardcore overtredingen 
van het kartelverbod, die de FTAC zelf of via een klacht 
of signaal van een derde ontdekt, strenger optreden en 
zaken niet langer ‘informeel’ afdoen maar gebruik gaan 
maken van haar bevoegdheid om maatregelen op te 
leggen. 

6.1 Mogelijke Maatregelen

Hoofdstuk 7 van de landsverordening inzake concurrentie 
somt op de mogelijke maatregelen die de FTAC kan opleg-
gen, ingeval van overtreding van hetgeen bepaald is in de 
landsverordening inzake concurrentie. de FTAC kan de 
volgende maatregelen opleggen:
- bestuurlijke boete (zoals bedoeld in artikel 1.1, onder e);
- last onder dwangsom (zoals bedoeld in artikel 1.1, 
 onder k); en
- bindende aanwijzing (zoals bedoeld in artikel 1.1, 
 onder g).
In onderstaande tabel is aangegeven welke maatregelen 
kunnen worden opgelegd bij de verschillende overtredin-
gen van de landsverordening inzake concurrentie. bij de 
keuze van een specifieke maatregel weegt de FTAC ver-
schillende factoren mee en zal deze keuze altijd toelichten 
in de definitieve beschikking.

Tabel: Overtreding en mogelijke maatregel/sanctie

6. HEt SANctIEtrAjEct

Overtreding Maatregel /Sanctie4

boete bindende 
aanwijzing

last onder 
dwangsom

Kartelverbod niet hard core   X2 X X*

Kartelverbod hard core X X

verbod misbruik machtpostitie  X* X X*

niet melden meldingsplichtige 
concentratie X

niet voldoen aan medewerkings-
plicht/ verbreken zegel X

2		 De	volgende	toelichting	geldt	voor	alles	waar	in	de	tabel	X*	staat.	Bij	bepaalde	overtredingen	is	de	FTAC	

verplicht	in	eerste	instantie	een	bindende	aanwijzing	op	te	leggen.	Pas	als	deze	maatregel	niet	wordt	

gerespecteerd,	kan	de	FTAC	overgaan	tot	het	opleggen	van	een	boete	of	het	innen	van	een	aan	de	maatregel	

verbonden	dwangsom.	Zie	artikel	7.1,	lid	1	en	5,	van	de	Landsverordening	inzake	concurrentie.	In	andere	

gevallen	kan	de	FTAC	direct	een	boete	opleggen,	zie	artikel	7.1,	lid	3,	artikel	7.2,	artikel	7.3	en	artikel	7.4	

Landsverordening	inzake	concurrentie.

HEt SANctIEtrAjEct
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toegang tot het onderzoeksdossier met alle dossierstuk-
ken die ten grondslag liggen aan het rapport.

6.4 overdracht onderzoeksteam-  
 sanctieteam

vanaf dit moment wordt het gehele dossier tevens over-
gedragen van het onderzoeksteam naar het sanctieteam. 
dit team onderzoekt of de in het rapport gepresenteerde 
feiten en omstandigheden de conclusie dat er sprake is 
van een overtreding van de landsverordening inzake con-
currentie, kunnen dragen en indien dat het geval is welke 
sanctie er wordt opgelegd.

Het onderzoeksteam is vanwege de functiescheiding, 
als bedoeld in artikel 7.12 lid 2 van de landsverordening 
inzake concurrentie, niet betrokken bij de sanctieproce-
dure. de functiescheiding is belangrijk omdat het verdere 
verloop van de zaak objectief beoordeeld dient te worden. 
door het onderzoeksteam uit te sluiten in de sanctiefase 
kan de FTAC een onpartijdige behandeling waarborgen. 
Het sanctieteam kijkt met een frisse en objectieve blik 
naar het rapport en gaat na of er inderdaad sprake is van 
een overtreding en of het gerechtvaardigd is om hier een 
sanctie voor op te leggen en hoe hoog deze moet zijn.

Het sanctieteam wordt door directeur van het bureau 
van de FTAC samengesteld uit personen die niet betrok-
ken zijn geweest bij het opstellen van het rapport en/
of het daaraan voorafgaand onderzoek. dit kunnen 
andere medewerkers van het bureau van de FTAC zijn, 
maar indien noodzakelijk ook externe experts (non-
governmental advisors).

6.5 Schriftelijke en/of mondelinge   
 zienswijze

voor dit soort ‘belastende’ besluiten dient voor een 
belanghebbende de mogelijkheid te bestaan om in een 
vroeg stadium gehoord te worden over zijn visie op de in 
het rapport gepresenteerde feiten en de daaraan verbon-
den conclusie en zo invloed uit te oefenen op de besluit-
vorming. daarom wordt op het moment dat het rapport 
met het zaaksdossier aan partijen wordt aangeboden 
tevens aan partijen medegedeeld dat zij zes weken de 
gelegenheid hebben om een schriftelijke en/of monde-
linge zienswijze in te dienen op het door het onderzoek-
steam opgestelde rapport. deze zienswijze procedure is 
geregeld in artikel 7.11 lid 3, artikel 8.4 en artikel 8.5 van 
de landsverordening inzake concurrentie.

een schriftelijke zienswijze houdt in, een schriftelijke 
reactie die een belanghebbende aan het bestuursorgaan 
kan sturen als reactie op een rapport. de schriftelijke 
zienswijze wordt in behandeling genomen door het 
sanctieteam.

6.2 Procedure bij het opleggen van   
 een bestuurlijke boete en een last   
 onder dwangsom

Artikel 6.1, lid 1, van de landsverordening inzake concur-
rentie belast de FTAC met het toezicht op de naleving van 
het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde. de 
FTAC kan ambtshalve of naar aanleiding van een aanvraag 
een onderzoek starten naar een mogelijke overtreding van 
de landsverordening inzake concurrentie. Indien de FTAC 
een onderzoek naar een mogelijke overtreding is gestart, 
dan wordt dat onderzoek afgerond met een beschikking.

de procedure voor het opstellen van een beschikking in 
een onderzoek naar een overtreding waar een boete of 
een last onder dwangsom kan worden opgelegd, is gezien 
het bestraffende karakter van deze maatregelen in de 
landsverordening inzake concurrentie beschreven en met 
bepaalde procedurele waarborgen omkleed. op basis van 
artikel 7.1 landsverordening inzake concurrentie is de 
procedure voor het opleggen van een last onder dwang-
som gelijk aan die voor het opleggen van een boete.

6.3 onderzoeksfase en rapport

Indien de FTAC uit eigenbeweging of na tips of klachten is 
overgegaan tot het verrichten van een onderzoek, heeft de 
FTAC op grond van artikel 6.2. van de landsverordening 
inzake concurrentie bepaalde onderzoeksbevoegdheden 
gekregen. deze bevoegdheden kunnen gedurende de 
onderzoeksfase door het team van onderzoekers worden 
ingezet om zoveel mogelijk alle relevante feiten en 
omstandigheden te achterhalen.

Indien na afloop van het onderzoek het onderzoeksteam 
een redelijk vermoeden heeft gekregen dat een overtre-
ding is begaan én dat daarvoor een bestuurlijke boete 
dient te worden opgelegd, dan bepaalt artikel 7.11 van de 
landsverordening inzake concurrentie dat er eerst een 
rapport op gemaakt moet worden tegen de vermoedelijke 
overtreders.

Het rapport wordt door het team dat de zaak inhoudelijk 
heeft onderzocht opgesteld. In dit rapport zijn de bevin-
dingen uit de onderzoeksfase vastgelegd en wordt het 
redelijke vermoeden dat een overtreding is begaan met 
gespreksverslagen en bewijsmateriaal onderbouwd.
Het onderzoeksteam levert het rapport aan bij de 
directeur van het bureau van de FTAC en niet aan (de 
leden van) de FTAC. dit om vooringenomenheid op het 
moment dat de FTAC moet besluiten over het al dan 
niet opleggen van een boete en de hoogte daarvan te 
voorkomen.

vervolgens wordt het rapport door de directeur naar de bij 
de overtreding betrokken partijen verstuurd. de betrok-
ken partijen krijgen op dat moment naast het rapport ook 

na het indienen van de schriftelijke zienswijze, worden 
partijen in de gelegenheid gesteld hun zienswijze monde-
ling toe te lichten op een door de FTAC georganiseerde 
hoorzitting. bij de hoorzitting zijn de partijen en het 
sanctieteam aanwezig. partijen krijgen hierbij de gelegen-
heid de schriftelijke zienswijze mondeling toe te lichten 
en eventuele vragen van het sanctieteam kunnen worden 
beantwoord. na de hoorzitting wordt door het sanctieteam 
een ontwerpbeschikking opgesteld voor behandeling in de 
vergadering van (de leden van) de FTAC.

6.6 beschikking

de sanctiefase wordt dus afgerond met een ontwerp van 
een (boete)beschikking. Het zijn uiteindelijk de leden van 
de FTAC die in een vergadering beslissen welke sanctie er 
opgelegd wordt en de beschikking vaststellen.

zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al is aangegeven 
heeft de FTAC in 2020 een beleidsregel boetebeleid vast-
gesteld. Het boetebeleid is een waarborg voor partijen, 
omdat het boetebeleid ervoor zorgt dat de boetes eendui-
dig worden vastgesteld en vooraf voor iedereen trans-
parant is welke boetes bij overtredingen kunnen worden 
opgelegd. Hierdoor wordt willekeur in de hoogte van de 
boetes voorkomen. Meer over het boetebeleid is te lezen 
in dit jaarverslag in hoofdstuk 5 “beleidsregel boetebeleid 
FTAC”  en op de website van de FTAC waar het boetebeleid 
integraal is gepubliceerd.

Ingevolge artikel 7.12 lid 1 landsverordening inzake con-
currentie dient de FTAC binnen zes maanden na dagteke-
ning van het rapport te beslissen omtrent het al dan niet 
opleggen van een boete en de hoogte hiervan.

6.7 bezwaar en beroep

Tegen de uiteindelijke beschikking van de FTAC kunnen 
partijen volgens artikel 55 en 56 lid 1 lar binnen zes 
weken na de dag waarop de beschikking bekend is 
gemaakt in de landscourant, in bezwaar gaan3.
de bezwarencommissie van de FTAC zal de beslissing 
ingevolge artikel 69 lid 1 lar binnen vier maanden op 
basis van de ingediende bezwaren opnieuw beoordelen. 
de FTAC heeft voor de behandeling een bezwarencom-
missie onder leiding van een externe voorzitter aangevuld 
met ten minste twee medewerkers die niet eerder bij de 
zaak betrokken waren.

Ingevolge artikel 7 en artikel 55 lar kunnen partijen er 
ook voor kiezen de bezwaarprocedure over te slaan en 
direct in beroep gaan bij het gerecht in eerste Aanleg. Het 
genomen besluit en het beroepschrift met daarin opgeno-
men de gronden van het beroep worden in dat geval direct 
voorgelegd aan de bestuursrechter. de keuze is in dit 
kader volgens de lar aan de partijen tot wie de beschik-
king is gericht. Indien een partij ervoor kiest om recht-
streeks in beroep te gaan bij de bestuursrechter kan deze 
besluiten de zaak alsnog terug te sturen naar de FTAC 
voor behandeling in bezwaar. 

3.		 In	afwijking	van	de	Lar,	geldt	de	dag	waarop	de	beschikking	in	de	Curaçaose	Courant	is	bekend	gemaakt,	

als	de	dag	waarop	een	beschikking	volgens	de	Lar	zou	zijn	verzonden	of	uitgereikt,	zie	artikel	8.6	lid	2	van	de	

Landsverordening	inzake	concurrentie.



Jaarverslag 2020 – Fair Trade Authority Curaçao 18

KErNFEItEN FtAc 2020

Jaarverslag 2020 – Fair Trade Authority Curaçao 19

7.1 Inrichting FtAc 

In het jaar 2020 hebben zich een aantal wijzigingen 
voorgedaan in de personele bezetting van de FTAC en het 
ondersteunend bureau.

door het bestuur is besloten om in plaats van één senior 
onderzoeker, twee junior onderzoekers aan te trekken. 
Het werving- en selectieproces voor de twee junior onder-
zoekers was begin 2020 afgerond. vanwege de CovId 
pandemie werd de indiensttreding van deze medewerkers 
uitgesteld tot juni 2020.

In oktober 2020 is de Coördinator bedrijfsvoering in dienst 
getreden. Met deze aanvullingen in het personeelsbestand 
kwam de personele bezetting van het ondersteunend 
bureau uit op 7,4 FTe aan het eind van het jaar 2020. 

In 2020 was 1 FTe voor een senior onderzoeker nog niet 
ingevuld. de positie van legal Counsel wordt daarom voor-
alsnog op afstand ingevuld door een ingehuurde, ervaren 
mededingingsjurist totdat deze vacature is ingevuld.

Conform de bepalingen die zijn opgenomen in de 
landsverordening inzake concurrentie, heeft de Minister van 
economische ontwikkeling bij ministeriele beschikking een 
benoemingscommissie ingesteld voor de werving en selec-
tie van een nieuwe voorzitter voor het bestuur van de FTAC.

In september 2020 is de nieuwe voorzitter toegetreden tot 
het bestuur van de FTAC waarmee het bestuur voldoet aan 
de minimale bezetting van 3 leden. de vicevoorzitter, de 
heer roland van den bergh die de functie van voorzitter in 
de afgelopen periode heeft waargenomen, is toen gestopt 
met waarnemen van het voorzitterschap. op 31 maart 
2021 is hij afgetreden als bestuurslid.

In maart 2020 is de beleidsregel prioriteiten bij handha-
vingsonderzoeken door de Fair Trade Authority Curaçao 
gepubliceerd in de landscourant. de beleidsregel priori-
teitenbeleid was reeds in 2019 vastgesteld.

de FTAC heeft in 2020 een boetebeleid (beleid voor het 
opleggen van bestuurlijke boetes door de Fair Trade 
Authority Curaçao) vastgesteld4 en in de landscourant 
gepubliceerd; 

door de FTAC is in 2020 een interne Werkwijze dossier-
vorming en Handleiding beschikking schrijven vastgesteld. 

om de integriteit van een organisatie te waarborgen is het 
van prominent belang dat het voor de medewerkers duide-
lijk is aan welke regels zij zich dienen te houden. de FTAC 
heeft daarom in 2020 een integriteitsbureau ingeschakeld 
en is samen met dit bureau begonnen aan de opstelling van 
een gedragscode, die helderheid moet verschaffen over het 
gewenst en ongewenst gedrag van medewerkers.

7.2 onderzoek en handhaving

de FTAC heeft in 2020 de volgende activiteiten verricht 
met betrekking tot onderzoek en handhaving:
• er zijn 6 onderzoeken gestart naar mogelijke overtre-
 dingen van het kartelverbod waarvan 2 beschikkingen 
 zijn afgegeven. 1 verkennend onderzoek loopt nog.
• er zijn n.a.v. een kartelonderzoek, 3 formele informa- 

tieverzoeken verstuurd. bij een van de informatiever-
 zoeken is de medewerkingsplicht overtreden. Hiervan 
 wordt een rapport opgemaakt.
• er zijn 3 onderzoeken verricht naar mogelijk misbruik 
 van een machtspositie, waarvan er bij 1 een beschikking 

is afgegeven als gevolg van een binnengekomen formele 
klacht; van de andere 2 onderzoeken was er 1 op initia-
tief van de FTAC zelf en 1 op verzoek van een Ministerie 
verricht. daarnaast is een in 2019 gestart onderzoek 
naar aanleiding van een klacht afgerond in 2020.

• er zijn twee concentratiemeldingen afgehandeld.
• er is een onderzoek gestart naar een niet gemelde 

concentratie. dit onderzoek is afgerond met een 
rapport. de zaak is eind 2020 overgedragen aan het 
sanctieteam.

• er zijn twee informele zienswijzen afgegeven omtrent 
voorgenomen concentraties, waarvan 1 op verzoek van 
een Ministerie.

• Het marktonderzoek naar de tarieven die banken 
aan particulieren in rekening brengen voor het doen 
van betaling en andere banktransacties is in 2020 
gepubliceerd.

• er is een uitgebreid onderzoek naar de levensmidde-
lensector gestart. de resultaten hiervan worden op zijn 
vroegst eind 2021 verwacht.

• er is een marktonderzoek gestart naar Toerwagen 
brancheverenigingen, Taxi brancheverenigingen en de 
import en distributie van geneesmiddelen.

• er zijn in totaal 4 adviesverzoeken ontvangen van ver-
schillende ministeries.

• er zijn 18 signalen geregistreerd waarvan er 6 in 
behandeling zijn genomen.

7.3 voorlichting

de FTAC heeft, ondanks de effecten van de CovId pande-
mie gedurende een groot deel van het jaar, het volgende 
gedaan op het gebied van voorlichting, te weten:
• presentatie Master Class Wetgevingsleer.
• presentatie Mededingingsrecht bij de KvK.
• presentatie over samenwerking tussen ondernemers, 

gegeven door een internationaal Mededingingsjurist.
• presentatie Meldingsplicht concentraties gepland in 

2020, maar verschoven naar 2021, vanwege arbeidson-
geschiktheid van de medewerker.

• Te gast geweest in een radioprogramma van Meo om 
een presentatie te geven over de werkzaamheden van 
de FTAC en het promoten van de webinars van de FTAC.

• Één-op-één voorlichting gegeven aan personen en 
bedrijven die de FTAC benaderen met vragen.

7. KErNFEItEN FtAc 2020

4.		 		Zie	voor	een	inhoudelijke	uiteenzetting	van	het	boetebeleid	hoofdstuk	5	van	dit	Jaarverslag.
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7.5 overige kernfeiten

Het FTAC-bestuur heeft 6 keer vergaderd in 2020. dit vond 
doorgaans plaats via videoconference, omdat 1 bestuurs-
lid op afstand werkt.

de FTAC heeft met de Minister van economische 
ontwikkeling gesproken en met diverse ketenpartners/
samenwerkingsorganisaties, zoals de belastingdienst, 
douane, rsT, KpC, bIe en CbCs.

op de jaarrekening over het boekjaar 2020 is een goed-
keurende controleverklaring ontvangen.

7.4 opleidingen en cursussen

de FTAC heeft in 2020 de volgende opleidingen en cursus-
sen gevolgd:
• opleiding eu Competition law (distance learning) aan-

geboden door King’s College london (1 medewerker).
• verzorgen training mededingingsrecht voor nieuwe 

medewerkers.
• oeCd global Forum on Competition.
• volgen van diverse webinars van IndeCopI en ICn
• voorbereiding in company training de heer W. 

geursen.
• volgen modules staats- en bestuursrecht te uoC 

(university of Curaçao).
• Workshop beschikking en dossiervorming voor 

medewerkers.
• Annual global ACFe Fraud Conference (1 

medewerker).
• Training integriteit verzorgd door een 

integriteitsbureau.
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8.1 balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

ACTIVA referentie 31 dec 2020 31 dec 2019

Vaste activa

  Immateriële vaste activa 1 18.970 37.443

 Materiële vaste activa 2 35.349 42.183

Vlottende activa

  belastingen en premies sociale verzekeringen 3 15.600 11.041

  overige vorderingen 4 19.800 27.111

 liquide middelen 5 635.308 851.581

TOTAAL ACTIVAZIjdE 725.027 969.359

PASSIVA referentie 31 dec 2020 31 dec 2019

Eigen vermogen

  Algemene reserve 6 106.155 110.727

Langlopende schulden

 overige schulden 7 38.872 61.872

Kortlopende schulden

 schulden aan kredietinstellingen 8 2.224 -

 Handelscrediteuren 9 25.235 25.982

 belastingen en premies sociale verzekeringen 10 - 18.813

 overige schulden en overlopende passiva 11 552.541 751.965

TOTAAL PASSIVAZIjdE 725.027 969.359

Alle bedragen zijn in Antilliaanse guldens (NAf). De nummers 1 tot en met 11 refereren naar de toelichting per balanspost in paragraaf 9.4.

8.2 Staat van baten en lasten 2020

referentie 1 jan -31 dec 2020 1 jan -31 dec 2019

Baten

bijdragen Ministerie van economische ontwikkeling 12 1.420.050 1.656.806

Lasten

lonen en salarissen 13 753.263 754.238

sociale lasten 14 119.131 121.897

pensioenlasten 15 70.240 119.632

Afschrijvingen immateriële vaste activa 16 18.472 18.472

Afschrijvingen materiële vaste activa 17 9.036 18.776

overige personeelskosten 18 96.013 235.828

Huisvestingskosten 19 167.893 180.453

exploitatiekosten 20 35.828 27.173

Kantoorkosten 21 68.575 109.076

Algemene kosten 22 82.010 67.048

rentelasten en soortgelijke kosten 23 4.159 4.213

NETTO RESULTAAT ( 4.570 (

Alle bedragen zijn in Antilliaanse guldens (NAf). De nummers 12 tot en met 23 refereren naar de toelichting per bate of last in paragraaf 9.5.

8.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

8.3.1 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 auto-
noom verricht.

 • de FTAC bestond begin 2020 t/m september 2020 uit 
twee leden, waaronder de plaatsvervangend voorzit-
ter. vanaf 10 september 2020 is de nieuwe voorzitter 
aangesteld.

 • de FTAC is feitelijk gevestigd op pietermaai 6, te 
Willemstad, Curaçao.

Stelselwijzigingen
er hebben geen stelselwijzigingen plaatsgevonden.

Schattingswijzigingen 
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 veronderstellin-
gen 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 actu-
ele waarde.

 • Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is ver-
meld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

 • In de balans en de staat van baten en lasten zijn refe-
renties opgenomen. Met deze referenties wordt verwe-
zen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar
de gehanteerde grondslagen van waardering en van re-
sultaatbepaling 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 acti-
viteiten 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 verkrijgings-
prijs 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 eigen-
dom verbonden zijn, niet bij de FTAC ligt. deze leasecon-
tracten worden verantwoord als operationele leasing. 
leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvan-
gen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt 
in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het 
contract.

8.3.2 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 waarde-
verminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van 
het actief (of van de kasstroom genererende eenheid 
waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseer-
bare waarde ervan.

 • om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief 
sprake is van een bijzondere waardevermindering, 
wordt verwezen naar noot ‘bijzondere waardeverminde-
ringen 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 toekom-
stige 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 der-
gelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet moge-
lijk 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 depo-
sito’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 verwer-
king gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde 
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of dis-
agio en onder aftrek van transactiekosten. dit is meestal 
de nominale waarde.

8.3.3 Grondslagen voor de bepaling van  
 het resultaat

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

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 toege-
rekend 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-verlies-
rekening 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 toe-
komstige 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 econo-
mische levensduur/verwachte toekomstige gebruiksduur 
van het actief. 

Rentebaten en rentelasten
rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig ver-
werkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 
de desbetreffende activa en passiva. bij de verwerking van 
de rentelasten wordt rekening gehouden met de verant-
woorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Buitengewone baten en lasten
de onder de buitengewone baten en lasten opgenomen 
posten betreffen uitzonderlijke situaties.
de volgende situaties komen hiervoor in aanmerking:
– nadelen die voortvloeien uit nationalisaties of 
 onteigeningen
– nadelen uit kapitaalvernietiging als gevolg van natuur
 rampen, zoals aardbevingen en overstromingen.

8.4 toelichting op de balans

ActIvA

[1] IMMATERIëLE VASTE ACTIVA
HeT verloop vAn de IMMATerIële vAsTe ACTIvA WordT Als volgT Weergegeven:

Kosten van ontwikkeling

verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 55.915

Cumulatieve afschrijvingen -18.472

Boekwaarde per 1 januari 2020 37.443

Afschrijvingen 18.473

Mutaties 2020 18.473

Aanschafwaarde 31 december 2020 55.915

Cumulatieve afschrijvingen -36.945

Boekwaarde per 31 december 2020 18.970
  
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 2020

Aanschafwaarde 111.765 25.208 136.973

Cumulatieve afschrijvingen -85.460 -9.331 -94.791

Boekwaarde per 1 januari 2020 26.305 15.877 42.182

Investeringen 25.203 - 25.203

Afschrijvingen -27.498 -4.538 -32.036

Mutaties 2020 -2.295 -4.538 -6.833

Aanschafwaarde 136.968 25.208 162.176

Cumulatieve afschrijvingen -112.958 -13.869 -126.827

Boekwaarde per 31 december 2020 24.010 11.339 35.349

Afschrijvingspercentage computers en hardware: 33%
Afschrijvingspercentage inventaris: 20%

[3] BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN per 31 december 2020 per 31 december 2019

loonbelasting 670 381

premies sociale verzekeringen 10.264 10.660

premies pensioen 4.666 -

TOTAAL 15.600 11.041
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[4] OVERIGE VORdERINGEN per 31 december 2020 per 31 december 2019

Waarborgsom 10.250 10.250

nog te ontvangen bedragen 1.078 8.272

vooruitbetaalde bedragen 8.472 8.589

TOTAAL 19.800 27.111

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.

[5] LIqUIdE MIddELEN per 31 december 2020 per 31 december 2019

Maduro & Curiel’s bank 635.226 851.581

Kas 82 -

TOTAAL 635.308 851.581

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

PASSIvA
[6] ALGEMENE RESERVE 2020 2019

stand per 31 december 106.155 110.727

Stand per 31 december 106.155 110.727

[7] Overige schulden ( vooruITonTvAngen 2020 2019

stand per 1 januari 2020 61.872 84.872

onttrekking -23.000 -23.000

STANd PER 31 dECEMBER 2020 38.872 61.872

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] SCHULdEN AAN KREdIETINSTELLINGEN per 31 december 2020 per 31 december 2019

MCb visa CC 2.224 -

[9] HANdELSCREdITEUREN per 31 december 2020 per 31 december 2019

Crediteuren 25.235 25.982

[10] BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN per 31 december 2020 per 31 december 2019

premie pensioen - 18.813

[11] OVERIGE SCHULdEN EN OVERLOPENdE PASSIVA per 31 december 2020 per 31 december 2019

Te betalen netto lonen 2.882 -

reservering vakantiegeld en vakantiedagen 59.045 41.639

overig 15.719 40.263

ontvangen geld Meo 448.128 640.495

Accountantskosten 26.767 22.684

Kosten selikor - 4.500

Water en elektriciteit december - 2.184

Kosten postbus - 200

TOTAAL 552.541 751.695

Toelichting bij [8], [9], [10] en [11]:  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.

overHeIdsbIJdrAge

[12] BATEN 2020 2019

ontvangen bijdrage boekjaar 2.123.143 2.123.143

bezuiniging overheid -254.964 -

vrijval bestemmingsfonds investeringen boekjaar - -

niet uitgegeven bijdrage -448.128 -466.337

BIjdRAGEN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ONTwIKKELING 1.420.050 1.656.806
  
Toelichting bij [12]: De FTAC heeft vooruit ontvangen van MEO NAf 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% te boven gaat, ad NAf 448.128 is ten laste van de baten geboekt. Het bedrag van NAf 448.128 is 
reeds geboekt onder de kortlopende schulden.

[13] LONEN EN SALARISSEN 1 2020 2019

bruto lonen en salarissen 621.088 622.053

vakantietoeslag 50.790 35.489

lonen en salarissen bestuur 81.385 96.521

Medische en keuringskosten – 175

TOTAAL 753.263 754.238
  
Toelichting bij [13]: De bezetting van het bureau van de FTAC bedroeg aan het begin van 2020 6,5 fte en aan het eind van 2020 7,4 fte. 
Over 2020 bedroeg het gemiddeld aantal fte van het bureau van de FTAC 6,9 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. Per 10 september 2020 is een nieuwe voorzitter aangesteld bij de FTAC.

[14] SOCIALE LASTEN 2020 2019

premies Aov/AWW (bureau) 48.597 50.950

premies vroegpensioen 1.444 -

premies Avbz (bureau) 3.091 3.211

premies zv/ov (bureau) 3.179 2.344

premies bvz (bureau) 56.985 59.236

premies Aov/AWW (bestuur) 5.388 5.629

premies Avbz (bestuur) 401 414

premies zv/ov (bestuur) 46 113

TOTAAL 119.131 121.897

niet in de balans opgenomen rechten en verplichtin-
gen: voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke 
financiële verplichtingen.

Huurverplichtingen
de organisatie heeft een huurcontract afgesloten voor de 
huur van het pand op de locatie pietermaai 6 te Curaçao. 
de huurverplichting bedraagt nAf 130.380 per jaar. per 1 
januari 2020 is het nieuwe huurcontract ingegaan.

FTAC heeft verder ook nog de volgende contracten lopen:
 • Quickfiks nAf 7.568 per jaar voor schoonmaak.
 • Antraco nAf 6.338 per jaar voor de lease van een 
kopieerapparaat

 • securitas Antias nAf 2.289 voor de beveiliging van het 
pand te pietermaai 6

 • Core nAf 11.382 voor het ICT beheer van Fair Trade 
Authority Curaçao

 • uTs nAf 5.000 voor het telefoonabonnement voor 
werknemers.

8.5 toelichting op de staat van baten en lasten 2020
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[15] PENSIOENLASTEN 2020 2019

pensioenpremie personeel 70.240 119.632

TOTAAL 70.240 119.632

[16] AfSCHRIjVINGEN IMMATERIëLE VASTE ACTIVA 2020 2019

Kosten van ontwikkeling 18.472 18.472

TOTAAL 18.472 18.472

[17] AfSCHRIjVINGEN MATERIëLE VASTE ACTIVA 2020 2019

Computers en hardware 27.498 37.284

Inventaris 4.538 4.538

vrijval bestemmingsfonds investeringen boekjaar -23.000 -23.000

TOTAAL 9.036 18.776

[18] OVERIGE PERSONEELSKOSTEN 2020 2019

vergaderkosten en presentiegeld 248 156

vervoer 13.912 17.546

vertalingskosten - 2.611

Inhuur personeel van derden 14.498 19.980

representatie en voorlichting 2.352 4.861

reis- en verblijfskosten 2.482 23.170

scholings- en opleidingskosten 21.639 37.947

Wervingskosten 25.261 82.003

uitzending en detachering 6.048 22.965

ziektekostenverzekering 5.253 20.490

overige personeelskosten 4.320 3.859

Cessantiabijdrage - 240

TOTAAL 96.013 235.828
  
Toelichting bij [18]: In 2020 zijn de functies van de twee (junior) onderzoekers ingevuld. De functie van Legal counsel wordt vooralsnog 
op afstand ingevuld door een ingehuurde, ervaren mededingingsjurist totdat deze vacature is ingevuld.

[19] HUISVESTINGSKOSTEN 2020 2019

Huur onroerend goed 130.380 130.380

onderhoud duurzame roerende goederen 2.231 2.894

onderhoud onroerend goed 2.557 6.276

Kantoorinrichting 6.367 1.880

gas, water en elektra 22.700 29.713

verzekering onroerend goed -3.050 2.046

Kantoorapparatuur 6.512 7.273

overige huisvestigingskosten 196 -

TOTAAL 167.893 180.453

[20] ExPLOITATIEKOSTEN 2020 2019

Huur en lease kantooruitrusting 7.607 7.606

onderhoud kantooruitrusting 28.221 19.567

TOTAAL 35.828 27.173

[21] KANTOORKOSTEN 2020 2019

Kantoorbenodigdheden 1.513 4.265

Telecommunicatie 11.613 25.150

Contributies en abonnementen 10.032 12.106

publieke voorlichting 4.403 23.048

porto- en vrachtkosten 4.522 2.468

overige kantoorexploitatie 36.492 42.039

TOTAAL 68.575 109.076

[22] ALGEMENE KOSTEN 2020 2019

Accountantskosten 26.767 31.417

Advieskosten 9.610 35.631

oninbare vordering op Meo* 45.633 -

TOTAAL 82.010 67.048

Toelichting bij 22*: Voordat het rapport 2019 was uitgebracht, heeft FTAC een te hoog bedrag doorgegeven aan MEO als zijnde het 
terug te betalen bedrag. Door de FTAC is aan MEO een bedrag van NAf 686.128 doorgegeven terwijl daadwerkelijk NAf 640.495 
terugbetaald moest worden. Hierdoor heeft de FTAC NAf 45.633 moeten afboeken als oninbaar.

[23] RENTELASTEN EN SOORTGELIjKE KOSTEN 2020 2019

bankkosten en provisie 4.159 4.213

TOTAAL 4.159 4.213

8.6 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 onze-
kerheid 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
Het resultaat, een verlies van nAf 4.570 is toegevoegd aan de algemene reserve.

Curaçao, augustus 2021
Fair Trade Authority Curaçao

directeur: mr. v.H.g.M. elisabeth

Het bestuur van de FTAC,

voorzitter: Mw. M.I. Wedervoort           lid: dr. mr. g.J.C.M. bakker
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9.1 Statutaire regeling inzake winstbestemming 

9.2 Analyse verschil uitkomst 2020 met budget
2020 Werkelijk 2020 budget Mutatie Mutatie (in %)

Baten

bijdragen Meo 1.420.050 1.656.806 -236.756 -14,3%

Lasten

lonen en salarissen 753.263 754.239 -976 -0,1%

sociale lasten 119.132 122.136 -3.004 -2,5%

pensioenlasten 70.240 119.632 -49.392 -41,3%

Afschrijvingen materiële vaste activa 27.508 37.248 -9.740 -

overige personeelskosten 96.013 235.587 -139.574 -59,2%

Huisvestingskosten 167.893 180.453 -12.560 -7,0%

Kantoorexploitatie 182.254 207.511 -25.257 -34,2%

Som der lasten 1.425.031 1.656.806 -286.136 -17,3%

NETTO RESULTAAT -4.570 ( -4.570

Alle bedragen zijn in Antilliaanse guldens (NAf).

9. ovErIGE GEGEvENS

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 2020 heeft de FTAC geen dwang-
sommen 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 hoog-
ste 5% van de begroting van het voorgaande jaar. op deze 
basis is het meerdere van 5% boekhoudkundig ten laste 
gebracht van de baten.

Toelichting op de verschillen in bovenstaande tabel
FTAC heeft voor 2020 een budget ontvangen van Meo van 
nAf 2.123.143. door de economische situatie van Curaçao, 
heeft Meo aan de FTAC gevraagd om het goedgekeurde 
budget te korten. gelet op het feit dat niet alle functies 
waren ingevuld, heet de FTAC kunnen korten met het 
bedrag van nAf 254.964. de kosten uit gewone bedrijfs-
voering waren nAf 1.425.302, wat een resultaat geeft 
van nAf 443.560. 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 groten-
deels een eenmalig gevolg doordat de FTAC gedurende 
het jaar 2020 niet volledig was bezet. dit zal hieronder 
nader toegelicht worden.

Lonen en Salarissen
de kosten van lonen en salarissen zijn lager vanwege het 
feit dat verschillende functies gedurende het jaar niet 
ingevuld waren. eén van deze functies betrof de func-
tie van voorzitter. deze onvervulde functies hebben ook 
geleid tot lagere sociale lasten en pensioenpremies.

Pensioenlasten
bij het uitbrengen van de jaarrekening heeft de FTAC nog 
geen afrekening ontvangen voor het jaar 2020. 

Overige personeelskosten
de kosten voor opleiding personeel zijn lager dan begroot 
want, vanwege de onzekerheden die CovId-19 met zicht 
meebracht, zijn de meeste opleidingen online gevolgd en 
sommige opleidingen hebben niet meer plaatsgevonden. 
deze kosten zullen dus in 2021 hoger zijn. 

de reiskosten zijn lager uitgevallen, omdat de FTAC ook in 
2020 heeft gekozen voor een focus op interne opbouw van 
de organisatie, tevens heeft de pandemie het onmogelijk 
gemaakt om in 2020 te reizen. In 2021 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 opge-
nomen te worden. In het budget was hier geen rekening 
mee gehouden. de FTAC heeft in 2017 en 2018 investerin-
gen gedaan in een dossiermanagementsysteem van nAf 
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 2020 waren lager dan in het budget. 
de verboden van de landsverordening inzake concurren-
tie zijn in werking getreden per september 2017. externe 
advieskosten zoals van advocaten, economische consul-
tants, forensische accountants en IT-consultants worden 
doorgaans gemaakt in een gevorderde fase van onder-
zoeken. de noodzaak van economische consultants zal 
zich bijvoorbeeld voordoen bij een effectenanalyse bij 
misbruik machtspositiezaken en van forensische accoun-
tants 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 2020 nog 
geen sprake van. naar verwachting zullen de advieskos-
ten in 2021 stijgen ten opzichte van 2020.
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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.


