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VOORWOORD

Consumers, by definition, include us all. They are the largest economic group
in the economy, affecting and affected by almost every public and private
economic decision. Two-thirds of all spending in the economy is by consumers.
But they are the only important group in the economy who are not effectively
organized, whose views are often not heard.

Voor u ligt het jaarverslag over het voorgaande jaar 2015. Met dit jaarverslag
evalueert Fundashon pa Konsumidó hoe afgelopen jaar is verlopen. Verder bevat
dit jaarverslag algemene informatie over Fundashon pa Konsumidó, de
belangrijkste activiteiten van 2015, maar ook de ontwikkelingen binnen de
organisatie en de jaarcijfers met betrekking tot het afgelopen jaar.
 
 



2015 was wederom een waarin Fundashon pa
Konsumidó zich actief inzette om Curaçaose
consumenten te informeren en bewuster te maken
over hun rechten en plichten. Anders dan andere
jaren is de stichting erin geslaagd een aantal
projecten te realiseren die zeker een positieve
bijdrage hebben geleverd aan een betere
naamsbekendheid en toegankelijkheid van de
Fundashon pa Konsumidó.
 
Een project dat de betrokkenheid van de
consument met de stichting probeerde te verhogen
was onze deelname aan het radioprogramma
“Dushi Saludabel” bij de radiozender New Song. Het
programma werd in eerste helft van het jaar
uitgezonden en werd gekenmerkt door de
participatie van de Curaçaose consumenten die
wekelijks en live vragen konden stellen aan de jurist
van Fundashon pa Konsumidó en discussiëren over
consumentenzaken.
 
Traditiegetrouw wordt op 15 maart de International

Dag van de Rechten van de Consument (WCRD)
wereldwijd gevierd. Afgelopen jaar organiseerde
Fundashon pa Konsumidó in het kader van het
thema “recht op veilig consumptie” een “Feria di
Salú” op het Wilhelminaplein te Punda. Het werd
een informatieve dag waarop bezoekers onder
anderen verschillende gezondheids- en fitnesstesten
konden afnemen en actief konden meedoen aan
diverse sportsessies zoals Zumba, Yoga en Aerobics.
 
In oktober was de jubileummaand van de stichting.
Om dit te vieren hebben we een seminar
georganiseerd gericht op ondernemers met als
thema “Garantie en Algemene Voorwaarden”. Doel
van dit seminar was om ondernemers bewuster te
maken over de rechten en plichten van
consumenten. Ook hebben wij een het digitale
tijdschrift “Konsumidó Alertá” in geprinte versie
uitgebracht en deze per post verspreid over
verschillende wijken van Curaçao.
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Hoofdstuk I
INLEIDING

Kursu di Presupuesto 2015



In november 2015 heeft Fundashon pa Konsumidó
een kort geding gestart tegen Aqualectra.
Aanleiding was de weigering van Aqualectra om
contant geld te accepteren van zijn cliënten bij de
kassa van Aqualectra kantoren. Hoewel het kort
geding niet werd gewonnen heeft de strekking van
het vonnis de positie van klanten van Aqualectra
verbeterd.
 
Ten slotte heeft Fundashon pa Konsumidó het jaar
2015 afgesloten met een serie televisieprogramma’s
waarin informatie werd gegeven over actuele
onderwerpen, zoals “Loan Sharks”, “Makutu
Básiko”, “Mededingingsautoriteit”, “Garantie” en
“Budgetteren”. Al met al een actief jaar waarin de
Fundashon pa Konsumidó, zeker met behulp van de
extra, eenmalige fondsen vanuit de Ministerie van
Economische Ontwikkeling, meer voorlichting heeft
kunnen geven en grotere publiciteit,
naamsbekendheid en publiek bereik heeft weten te
vergaren om zo ons doelstelling, de belangen van de
Curaçaose consumenten, te behartigen. 

Seminar Algemene Voorwaarden en garantie

World Consumers Right Day 2015
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DOELSTELLING
De Fundashon pa Konsumidó werd opgericht in 1975
door een groep bezorgde burgers die de noodzaak
zagen voor een organisatie die het voor de belangen
van de consumenten op de voormalige Nederlandse
Antillen zou opnemen. De stichting Fundashon pa
Konsumidó heeft hierbij als haar statutaire doel om
als onafhankelijke organisatie, zonder binding met
enige politieke of levensbeschouwelijke stroming of
organisatie, de belangen van de Curaçaose
consumenten in alle voorkomende gevallen te
behartigen. Daarbij streeft de stichting naar een
volwaardige juridische, economische en sociale
positie van de consument ten opzichte van het tot
stand komen, distribueren, consumeren en afdanken
van particuliere en collectieve goederen en diensten.
Met het oog hierop stelt Fundashon pa Konsumidó de
eigen keuze van de consument centraal, maar houdt
bij dit alles ook rekening met de maatschappelijke
gevolgen in de ruime zin van particuliere en collectieve
consumptie en bewustwording van de consument
dienaangaande.
 

VISIE EN BELEID
De visie van de Fundashon pa Konsumidó kan worden
uitgedrukt als volgt:
“Het bereiken van een meer bewuste Curaçaose
gemeenschap en dat consumentenrechten- en
plichten door een ieder zal worden erkend en
gerespecteerd.”
 
Onze visie is gebaseerd op een reeks van acht
fundamentele rechten, die erkent zijn door de
internationale gemeenschap en die zodoende gebruik
worden bij de vaststelling van het beleid van
Fundashon pa Konsumidó. Deze acht rechten zijn:
1. Het recht van de consument op toegang tot
     noodzakelijke producten en diensten;
2. Het recht op keuze tussen producten en diensten;
3. Het recht op informatie;
4. Het recht op educatie;
5. Het recht op veilige producten en diensten;

6. Het recht op klacht- en verhaalsmogelijkheden;
7. Het recht op vertegenwoordiging;
8. Het recht op duurzame producten en diensten.
 

KERNTAKEN FUNDASHON PA
KONSUMIDÓ
Jaarlijks doet Fundashon pa Konsumidó verschillende
activiteiten gericht op onder anderen de onderstaande
kerntaken:
• Voorlichting: het geven van voorlichting aan

Curaçaose consumenten over onderwerpen zoals
garantietermijnen, algemene voorwaarden en
andere consumentenzaken.

• Klachtenafhandeling en bemiddeling: het
bemiddelen tussen consument en bedrijven bij
consumentenklachten.

• Prijsvergelijkende en marktonderzoeken: het
uitvoeren van prijsvergelijkende onderzoeken van
eet- en drinkwaren, maar ook andere producten om
de consumenten op de hoogte te houden van de
prijzen.

 
In de volgende hoofdstukken zullen bovengenoemde
taken uitvoerig aan bod komen.
 

VOLBRENGING VAN DE
DOELSTELLINGEN
De doelstelling van de Fundashon pa Konsumidó
volbrengen we door de realisatie van de volgende
taken:
• een coördinerende functie (bestuur & directie);
• een initiërende functie richting overheid en

bedrijfsleven, waarbij wij nieuwe ontwikkelingen op
de markt volgen en daarbij activiteiten ontplooien
richting de sociale partners;

• een educatieve functie (richting de gemeenschap);
• een collaboratieve functie waarbij wij contacten

onderhouden met lokale en internationale
organisaties ten behoeve van de verbetering van de
positie van de consument in alle opzichten en het
vergroten van kennis en draagvlaak op het gebied
van het consumentenrecht.

Hoofdstuk II
DE ORGANISATIE



Hoofdstuk III
VOORLICHTING
Een van de kerntaken van Fundashon pa Konsumidó is het informeren van de Curaçaose
consumenten enzo consumenten bewuster te maken over hun rechten en plichten. Immers
een consument die zijn rechten niet kent, kan niet voor zichzelf opkomen. Hiervoor zet de
Fundashon pa Konsumidó gebruik verschillende middelen in om een zo groot mogelijk publiek
te kunnen bereiken. Ingezette middelen zijn, onder anderen, het geven van radio – en televisie
interviews, het uitbrengen van radio- en televisie programma’s, het publiceren van
persberichten, het geven van presentaties, het organiseren van bijeenkomsten, het
uitbrengen van brochures en folders, en ook het beschikbaar stellen van onze maandblad
“ Konsumidó Alertá”. In de volgende paragrafen zullen deze middelen kort worden toegelicht



ALGEMENE VOORLICHTING
Free media exposure, radio- & tv-programma’s en spotjes
Fundashon pa Konsumidó heeft gedurende de afgelopen jaren zoveel
mogelijk geprobeerd om gebruik te maken van “free media exposure”
door in te gaan op uitnodigingen van radio en televisiestations voor het
geven van een interview. Hierdoor kan Fundashon pa Konsumidó een
nog groter bereik hebben bij de consumenten en een groter
aanwezigheid bereiken op basis van relatief lage kosten. In 2015 heeft
Fundashon pa Konsumidó 31 interviews gegeven aan verschillende
lokale radio- en televisiestations om onze standpunt in verschillende
kwesties gerelateerd aan het consumentenrecht naar voren zien te
brengen.
 
Radio programma
Ook heeft Fundashon pa Konsumidó in het eerst halfjaar een contract
gesloten met radiozender New Song om wekelijks het radioprogramma
“Dushi Saludabel” mede te presenteren. Doel van dit programma was
om de Curaçaose consument op interactieve wijze te informeren over
actuele onderwerpen. Het programma duurde 1 uur en werd live
uitgezonden op vrijdagochtend van 11:30u tot 12:30u. Tijdens dit
programma konden consumenten ook live bellen en vragen stellen en
discussiëren over juridisch gerelateerde onderwerpen.
 

INFOBROCHURES
De Fundashon pa Konsumidó geeft naast  algemene informatie via
persberichten en radio- en televisieprogramma, ook informatie in de
vorm van brochures. In 2015 zijn een tweetal informatiebrochures
uitgegeven over de volgende onderwerpen:
 

• Folder di Biba Salú World Consumer Rights Day (WCRD) 2015:
deze brochure werd in maart 2015 uitgebracht in het kader van World
Consumer Rights Day 2015 en bevatte informatie over de viering van
de WCRD inhoudende” het recht op veilig consumptie”. Daarnaast
bevatte de brochure ook handige tips voor een gezonde levensstijl.
In totaal heeft Fundashon pa Konsumidó 250 brochures laten
drukken, waarvan grotendeels op 15 maart 2015 de WCRD aan
geïnteresseerde personen werd uitgedeeld.
 

• Folder di Garantia: deze brochure verscheen in oktober 2015 naar
aanleiding van de Seminar Algemene Voorwaarden en Garantie voor
ondernemers, en bevat informatie over garantie en algemene
voorwaarden, ondeugdelijke producten, het onderscheid tussen
wettelijk garantie en contractueel garantie, de rechten van de
verkoper en een korte toelichting op het accepteren van
tegoedbonnen. In totaal heeft Fundashon pa Konsumidó er 15.000
brochures laten drukken. Deze brochure is aan de balie van
Fundashon pa Konsumidó verkrijgbaar en wordt ook telkens bij
voorlichting sessies van Fundashon pa Konsumidó uitgereikt aan
aanwezige personen.
 

 
 
 
 
 
 



CURSUS-WORKSHOP-TRAINING

Cursus budgettering
In het kader van het bewuster
maken van de Curaçaose
consumenten over hun
consumentengedrag, biedt
Fundashon pa Konsumidó
jaarlijks een gratis cursus
budgettering aan alle
geïnteresseerde consumenten. In
totaal hebben zich 158
deelnemers zich ingeschreven
voor de cursus. De cursusgroepen
bestonden uit maximaal 12
personen om de deelnemers de
ruimte te geven voor een
actievere participatie. Tijdens de
cursus leerden de deelnemers
hoe zij een sluitende begroting
kunnen opstellen, en werden ook
praktische tips gegeven aan de
deelnemers om hun
huishoudelijke kosten zo laag
mogelijk konden houden. De
certificaatuitreiking van de cursus
vond plaatst op zaterdag 12
december 2015 te Because
Entertainment Centrum in het
Renaissance Room. De
gastspreker was de heer Gregory
Damoen van de Centrale Bank
van Curaçao.
 
Voorlichting op scholen
Een belangrijk focusgroep voor
de Fundashon pa Konsumidó is
de Curaçaose jeugd. Zij zijn
immers de toekomst van Curaçao
en investeren in hun educatie op
het gebied van
consumentenrecht is een
prioriteit voor de stichting.
 
In dit kader geeft Fundashon pa
Konsumidó presentaties aan
leerlingen van scholen van
diverse niveaus. Tijdens deze
presentatie werd gebuikt
gemaakt van een
PowerPointpresentatie met

animaties en korte video’s om de
aandacht van de jongeren te
kunnen trekken en te behouden
tijdens de gehele presentatie. De
presentatie geeft naast algemene
informatie over de Fundashon pa
Konsumidó en de rechten en
plichten van consumenten, ook
tips over budgetteren waarbij de
nadruk gelegd wordt op jongeren
die zelf met hun zakgeld moeten
leren om te gaan. Ook krijgen de
leerlingen kans om, tijdens en na
de presentatie, vragen te stellen.
Uit de presentaties blijkt dat de
leerlingen zeer geïnteresseerd zijn
in consumentisme en ze ervaren
de voorlichting als een
interessante en zeer educatieve
sessie. In totaal zijn er 3
voorlichtingen gegeven:
• 13 augustus 2015: presentatie
aan leerlingen van de Jacques
Ferrandi school.
• 18 november 2015: presentatie
aan leerlingen van de SBO
Amador Nita.
• 9 december 2015: presentatie
aan studenten van IFE.
 
Seminar: Algemene
Voorwaarden en Garantie
Op 22 oktober 2015 organiseerde
Fundashon pa Konsumidó een
speciaal informatieavond te
Acoya Hotel voor het
bedrijfsleven. Gastspreker voor
deze avond was de heer mr. Peter
Klik, docent aan de University of
Curaçao, die een uitleg gaf aan de
aanwezige ondernemers over de
rechten van de consumenten.
Onderwerpen als garantie,
ondeugdelijk product, en ook
algemene voorwaarden kwamen
uitvoerig aanbod. Hierbij werd
uitvoerig stilgestaan bij de grijze
en zwarte lijsten uit boek 6 uit het
Burgerlijk Wetboek .



 
Met het digitale maandblad “Konsumidó Alertá”
informeert de Fundashon pa Konsumidó Curaçaose
consumenten om ze bewuster te maken van hun
rechten en plichten. In 2015 heeft Fundashon pa
Konsumidó 11 edities van het tijdschrift “Konsumidó
Alertá” gepubliceerd. “ Konsumidó Alertá” wordt
gratis digitaal beschikbaar gesteld, verschijnt in het
Papiaments, en bevat 20 pagina’s met vaste rubrieken:
• “Den Chikí”: (In het kort): bestaat uit korte

artikelen met informatieve en praktische tips.
• “Notisia”: (Nieuws), spraakmakende

nieuwsberichten.
• De klachtenrubriek “Imposibel”: (Onmogelijk).
• De middenkatern “Intermedio”,
• “Derechi i Deber”: (Rechten en plichten), over de

rechten en plichten van de consument.
• “Kompará i Kumpra”: bevat onder anderen
prijsvergelijkingen.
• Een gezondheidsrubriek “Bo Salú”: met informatie
over gezonde voeding.
 

Het tijdschrift “Konsumidó Alertá” behandelt per
uitgave verschillende belangrijke en actuele thema’s
voor de consumenten. In 2015 zijn onder anderen de
volgende thema’s aanbod gekomen: rechten en
plichten van patiënten, prijsvergelijkingen van
levensmiddelen en andere producten, maximale
kredietvergoeding, budgettering, en recepten en tips
over gezonde voeding.
Alle edities van het tijdschrift zijn digitaal te bekijken
en gratis te downloaden op de internetpagina: www.
konsumidoalerta.fundashonpakonsumido.org.
 
Zoals eerder gezegd is uit de 10 digitale edities van de
“Konsumidó Alertá” één in een gedrukte versie
uitgebracht. Deze werd uitgebracht ter viering van het
jubileumjaar van de stichting. Fundashon pa
Konsumidó is namelijk in oktober 1975 opgericht en
vierde in oktober 2015 haar 40ste verjaardag. In totaal
zijn er 20.000 stuks van het digitale tijdschrift
“Konsumidó Alertá” editie oktober gedrukt en per post
verstuurd naar consumenten op Curaçao.

KONSUMIDÓ ALERTÁ

http://www.konsumidoalerta.fundashonpakonsumido.org.


Aflevering 1: Budgettering
Gast: mevr. Jane Alberto, trainer Kurso di Presupuesto
In deze aflevering werd gesproken over de eigen
verantwoordelijkheid van ieder consument om
bewuster om te gaan met hun vermogen. Verder
werd ook stilgestaan bij het maken van een
maandelijks overzicht met alle inkomsten en uitgaven.
Daarnaast werden ook de voordelen van het maken
van een maandelijks overzicht aangekaart, zoals
sparen voor vakantie en voor onvoorziene
omstandigheden.
 
Aflevering 2: Garantie
Gast: Prof. Gerhard Rijken
In deze aflevering werd de rechten en plichten van
consumenten toegelicht, waarbij het onderwerp
garantie centraal stond. Zo werden de verschillende
soorten garantie uitgelegd, namelijk wettelijk garantie
en contractuele garantie. Verder kregen de
consumenten ook tips om goed op te letten bij het
aankopen van nieuwe producten, het aannemen en
goed bewaar van het aankoopbewijs. Geen bon, geen
garantie!
 
Aflevering 3: Makutu Básiko
Gast: dhr. Ronnie Cornelis, wnd. Hoofd Economische
Inspectie
De Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO)
heeft regels ontwikkeld voor maximumprijzen van
primaire levensproducten zoals brood, groeten en
fruit. In deze aflevering werd stilgestaan aan de
inhoud van de “Makutu Básiko” en de voordelen voor
de consumenten. Daarnaast is MEO de bevoegde
instantie om prijzen op te nemen en zorgt Fundashon
pa Konsumidó voor de publicatie in de diverse
dagbladen.
 
Aflevering 4: Mededingingsautoriteit
Gast: Drs. Zulaika Mook
In deze aflevering werd stilgestaan bij de toegevoegde
waarde voor het oprichten van
Mededingingsautoriteit FTAC (Fair Trade Authority
Curaçao) met bijbehorende bevoegdheden en taken
zoals onder meer het voeren van controles op
oneerlijke handelspraktijken, prijskwaliteiten,

Het laatste kwartaal van het jaar 2015 kenmerkt zich door de totstandkoming van een serie
televisieprogramma’s getiteld “Konsumidó Konsiente”. Het betrof een serie van 5 afleveringen met ieder
een specifiek thema als leidraad. Ieder aflevering duurde 15 minuten en een aflevering was onderverdeeld
in vaste rubrieken: een korte intro, een korte info clip, interview met consumenten op straat, een interview
met een gast in de studio en ter afsluiting handige tips voor de consumenten.

TELEVISIEPROGRAMMA KONSUMIDÓ KONSIENTE

http://www.youtube.com/watch?v=hWpn_OkpwTA
http://www.youtube.com/watch?v=orKybVmabm4
http://www.youtube.com/watch?v=Tr6TIsB9bXE
http://www.youtube.com/watch?v=grxiP2R5Akg


Aflevering 5: Richtlijnen kredietverstrekking
Gast: Drs. Ersilia de Lannooy
In deze laatste aflevering werden de nieuwe
richtlijnen van de Centrale Bank van Curaçao en St.
Maarten met betrekking tot het verschaffen van
kredieten besproken. Thema’s die aan bod kwamen
waren onder meer het duidelijk vermelden van
rentepercentage en de zorgplicht van de
kredietverstrekker.
 

Alle vijf afleveringen werden gepresenteerd door de directeur van Fundashon pa Konsumidó, de heer Marc
Marshall, en zijn opgenomen in de vergaderzaal van het Avila Beach Hotel. Daarnaast werd van iedere
aflevering een korte “tv spot” gemaakt, die te zien was op de Telecuraçao en op social media. Voor het
kunnen verwezenlijken van deze programma’s heeft Fundashon pa Konsumidó in 2015 haar team weten te
versterken met een communicatiemedewerker, welke belast is geweest met met de inhoud en coördinatie
van de tv- programma “Konsumidó Konsiente” e andere communicatieprojecten. 

http://www.youtube.com/watch?v=tkrv85FFxrc


Presentatie Vaste Parlementscommissie Economie
en Justitie
In mei 2014 heeft de Fundashon pa Konsumidó de
Conferentie Consumentenrechter georganiseerd ter
aanbieding van een concept-Landsverordening tot
aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering ter zake van
consumentengeschillen en Concept Landsbesluit
houdende Algemene maatregelen tot wijziging van
het Landsbesluit tarieven in burgerlijke zaken aan
de Minister van Justitie en aan de Ministerie van
Economische Ontwikkeling overhandigd. De
conceptwetgeving doorloopt nu het
wetgevingstraject, waarbij Fundashon pa
Konsumidó op dinsdag 20 oktober 2015 werd
uitgenodigd om “ de voorontwerp-landsverordening
tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering ter zake van consumenten
geschillen” mondeling toe te lichten aan de Vaste
Commissie Economische ontwikkeling en Vaste
Commissie Justitie van de Staten. Tijdens deze
vergadering hebben verschillende parlementariërs
hun visie en vragen hierover gesteld, waarbij
voornamelijk werd ingegaan op het feit dat men de
noodzaak hiervan zien, maar wel enkele
kanttekeningen zetten bij de eventuele gevolgen
zoals de toekomstige werkdruk bij de Fundashon pa
Konsumidó en eventuele overbelasting van het
gerechtelijk apparaat. Fundashon pa Konsumidó

hoopt verder dat de invoering van voormelde
conceptwetgeving spoedig het gehele
wetgevingstraject gaat doorlopen en inwerking
treed, voor de bescherming van de Curaçaose
Consumenten.
 
Geschillencommissie verzekering
In 2013 heeft de Fundashon pa Konsumidó samen
met de Curaçao Bonaire Insurance Association
(CBIA), begonnen met een traject om tot een
Geschillencommissie Verzekering te komen op
Curaçao. Gedurende het jaar 2014 zijn ook de
nodige stappen verricht ter oprichting van de
Geschillencommissie Verzekering inhoudende het
opstellen van documentatie waaronder een
samenwerkingsovereenkomst tussen partijen en
gedragsregels voor de verzekeraars. De
Geschillencommies bestaat uit 3 leden: dhr. F.J.M.
Hoeben, mevr. mr. F. Olaria en dhr. mr. P. Klik. In
oktober 2015 heeft de Geschillencommissie zijn
eerst zaak behandeld en heeft begin november 2015
zijn uitspraak hierover gegeven. In dit geval werd de
consument in het gelijk gesteld en de
verzekeringsmaatschappij veroordeeld tot het
(alsnog) vergoeden van de gehele schade afkomstig
uit een brandverzekering. Deze uitspraak wordt
binnenkort gepubliceerd.
 
 

CONSUMENTENRECHTER & GESCHILLEN VERZEKERINGEN



Jaarlijks wordt er op 15 maart de World Consumer
Rights Day (Wereld dag van de Rechten van de
Consument) gevierd. Vanaf 1985 kiest Consumers
International, de internationale
consumentenorganisatie waarvan de Fundashon pa
Konsumidó ook lid is, een thema uit waarover
aangesloten consumentenorganisaties wereldwijd
samen aandacht aan kunnen besteden. In 2015
werd “recht van de consument op veilige
consumptie” als thema door de organisatie
gekozen. In het kader hiervan heeft de Fundashon

pa Konsumidó een Open Dag (Feria di Salú) met
diverse activiteiten georganiseerd om het thema
publiekelijk aan te kaarten. Consumenten konden
op die dag gratis bloeddrukmeting, vetmeting en
cholesterolmeting laten doen en suiker laten prikken
om te bepalen hoe gezond hun lichaam is. Tussen 8
en 12 uur werden er verschillende sportsessies
georganiseerd waar de bezoekende consument
actief aan kon deelnemen Er waren sessies van
onder anderen Yoga, Zumba, Tae-bo, Aerobics en
Pilates. 

WORLD CONSUMER RIGHTS DAY 2015



Hoofdstuk IV
KLACHTENAFHANDELING
Een andere kerntaak van de Fundashon pa
Konsumidó is het optreden als bemiddelaar ten
behoeve van consumenten wanneer er sprake is
van een dispuut tussen een consument en een
verkoper, en de consument een formeel klacht
indient bij de Fundashon pa Konsumidó. Fundashon
pa Konsumidó benardert de verkopende partij
namens de consument en bemiddelt om tot een
oplossing te komen voor de klacht. Daarnaast
registreert Fundashon pa Konsumidó ook het aantal
en de aard van de klachten en analyseert de data
om zo zijn speerpunten te bepalen om
consumentenklachten gerichter aan te pakken.
 
De managementinformatie wordt ook gebruikt om
aanbevelingen te doen naar de overheid en om
gerichter in gesprek te gaan met bedrijven en
brancheverenigingen. Data uit alle
klantencontacten, zowel telefonisch, persoonlijk en
via internet en social media, worden verzameld om
een goed beeld te hebben van wat er onder de
consumenten leeft en speelt.
 
In 2015 ontving de Fundashon pa Konsumidó in
totaal 1158 verzoeken voor informatie, advies of
bemiddeling. Van dit totaal zijn er:
• 1061: algemene verzoeken Voor advies,
informatie meldingen en verzoeken (zie tabel 1
Klantcontacten)
• 97: Betreft de bemiddelingsklachten (zie tabel 2
Klachten).
 
Fundashon pa Konsumidó registreert alle de info of
infoklachten, ook wel genaamd data uit
klantcontacten. In onderstaand tabel is te zien het
aantal keren dat een consument in 2015 de
Fundashon pa Konsumidó heeft benaderd om
algemene informatie op te vragen, advies in te
winnen of voor vragen in verband met een klacht.
Alle informatie wordt gratis aan de consument
verstrekt. In 2015 heeft de Fundashon pa
Konsumidó 1061 verzoeken om algemene
informatie of informatie in verband met een klacht
ontvangen.
 
 

Uit analyse van de geregistreerde klantcontacten
blijkt 23.9 % betrekking te hebben op vragene over
workshops, cursussen en conferentie van de
Fundashon pa Konsumidó. De tweede grootste bron
van info- en infoklachten had betrekking op stand
van zaken met betrekking tot lopende zaken.
Verdere contactmomenten betroffen vragen met
betrekking tot lopende klachten, bouwtarieven en –
activiteiten en vragen over ondeugdelijke producten
en werkzaamheden.
 
In 2015 ontving de Fundashon pa Konsumidó 97
officiële klachten waarin de stichting een
bemiddelingstraject namens de consument heeft
opgestart. Verreweg het grootste aantal klachten,
45 van de 97, had betrekking op de koop van
ondeugdelijke producten en werkzaamheden
(46.4%).
Van dit aantal waren er specifiek 7 zaken met
betrekking tot ondeugdelijk meubels gekocht bij
Meubelzaken zoals Muebleria di Credito.
Merendeels van deze klachten betroffen
zogenaamde leren bankstel die binnen amper 2 jaar
al defecten vertonen. In sommige gevallen heeft de
meubelzaak ervoor gekozen om het bankstel
kosteloos te reparen, maar in andere gevallen waren
de bankstellen al in zo versleten, dat de meubelzaak
ook de handelswijze en het normaal gebruik van het
leren bankstel ging betwisten.
 
Wat verder opviel  waren klachten tegen de
overheidsbedrijven Aqualectra , Selikor en Curgas;
12 van de 97 klachten was gericht tegen Aqualectra,
Selikor of Curgas (12.4%).Op basis van enkele
specifieke klachten met betrekking tot het contant
kunnen betalen bij de Aqualectrakantoren heeft
Fundashon pa Konsumidó in november een kort
geding 2015 gevoerd tegen Aqualectra. Klachten
met betrekking tot Curgas hebben voornamelijk te
maken met de levertijd van gasbommen. Daarnaast
heeft de Fundashon pa Konsumidó aanzienlijk veel
klachten gericht tegen Telecommunicatiebedrijven
zoals FlOW/TDS/UTS ontvangen; 9 van 97, goed voor
9.3 % van alle ontvangen klachten in 2015.
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TABEL I: KLANTCONTACTEN

TABEL II: KLACHTEN



KORT GEDING TEGEN AQUALECTRA

In april 2015 heeft Aqualectra via de media het
besluit bekendgemaakt dat het nutsbedrijf vanaf 1
juni van dat jaar zou gaan stoppen met het
accepteren van contante betalingen bij de
Aqualectrakantoren. Naar aanleiding hiervan
hebben verschillende consumenten hun beklag
gedaan bij de Fundashon pa Konsumidó.
 
Hierdoor heeft de Fundashon pa Konsumidó in mei
een gesprek gehad met Aqualectra waarin het
besluit betreffende de weigering van contante
betalingen besproken werd. Tijdens dit gesprek
heeft Aqualectra te kennen gegeven dat (interne)
veiligheidsmotieven de hoofdreden was voor het
weigeren van contante betalingen. Ook gaf
Aqualectra aan dat de consumenten genoeg
alternatieve betalingsmogelijkheden had bij de
betaalpunten van Pagomátiko en Pagafasil om
contant kunnen blijven betalen.
 
Fundashon pa Konsumidó kan zich niet vinden in dit
besluit omdat Aqualectra voorbij gaat aan de

belangen van haar cliënten en de ernstige en
ongewenste gevolgen voor haar cliënten en in het
bijzonder de kwetsbaardere consumenten.
Daarnaast benadrukte Fundashon pa Konsumidó dat
Aqualectra als monopolist een verregaande
verantwoordelijkheid heeft tegenover de
consument en dat het nutsbedrijf in strijd met de
redelijkheid en billijkheid handelt, door eenzijdig het
besluit te nemen om niet langer contant geld te
aanvaarden. Verder wordt er totaal geen rekening
gehouden met mensen die nog niet in bezit zijn van
een bankrekening.
 
Na dit gesprek en vervolgens na het sturen van 2
brieven, heeft Fundashon pa Konsumidó het besluit
genomen om dit geval alsnog aan de rechter voor te
leggen door het starten van een kort geding.
Middels dit kort geding heeft Fundashon pa
Konsumidó aan de rechter verzocht om Aqualectra
alsnog te verplichten om contant geld aan de balie
bij de Aqualectrakantoren te accepteren.
 



Tijdens de zitting heeft Fundashon pa Konsumidó
naast het eerder genoemden ook aangevoerd dat
het nutsbedrijf voorbij gaan aan de veiligheid van de
cliënten. De vestigingen van Pagomátiko en
Pagafasil zijn immers nooit beveiligd voor de
consument en de consument staat zelfs vaak buiten
met aanzienlijke hoeveelheid contant geld in
handen terwijl de medewerker van de
betaalinstantie veilig binnen zit. Daarnaast zijn de
Pagomátiko en Pagafasil een derde partij
(betaalinstantie), waardoor de consument verplicht
wordt om een overeenkomst aan te gaan met een
derde. Bovendien wordt de consument benadeeld
in die zin dat indien de consumenten contant
betaald bij een Aqualectrakantoor dan wordt de
betaling onmiddellijk verwerkt in het systeem van
Aqualectra. In gevallen waarbij cliënten zijn
afgesloten water en elektriciteit, maar de
aansluiting direct zouden willen opnemen, zit er wel
een tijdsverloop tussen de betaling bij een
Pagomátiko en/of Pagafasil. Dit betekent dat indien
een consument op een vrijdagmiddag gaat betalen,
het alsnog kan gebeuren dat de consument pas
maandag of dinsdag weer kan worden aangesloten.
Echter dit mocht niet baten. De rechter heeft de
wederpartij Aqualectra toch in het gelijk gesteld.
Aqualectra had namelijk aangevoerd dat zij haar
klanten tijdig, uitvoerig en herhaaldelijk had

geïnformeerd over haar besluit en dat zij toch nog
ruim 200 andere betaalpunten van Pagafasil en
Pagomátiko hebben om contant te kunnen blijven
betalen. Daarnaast zijn deze 200 betaalpunten ook
geen nieuwe betaalmethode.
 
Concluderend:
Hoewel Aqualectra de zaak officieel heeft
gewonnen, heeft Fundashon pa Konsumidó 2
positieve punten bereikt met dit kort geding. Ten
eerste heeft Fundashon pa Konsumidó veel media
publiciteit gehad en inhoudelijk heeft het gerecht
geoordeeld dat het feit dat een betaling in
contanten is gedaan aan Pagafasil en/of Pagomátiko
bevrijdend is betaald, zodat er al op dat moment
nog geen achterstand/schuld meer bestaat, ook al
duurt het mogelijk enige tijd voordat het bedrag bij
Aqualectra is bijgeschreven. Mocht Aqualectra tot
afsluiting overgaan, omdat het bericht van betaling
nog niet is ontvangen/verwerkt in haar
administratie, dan is zulke voor haar risico en
kunnen daarom de kosten van afsluiten en
aansluiting niet ten laste van de klant/gebruiker
worden gebracht. De volledige uitspraak is lezen via:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?
id=ECLI:NL:OGEAC:2015:20



Hoofdstuk V
PRIJSVERGELIJKINGEN
ONDERZOEKEN
Fundashon pa Konsumidó voert regelmatig prijsvergelijkingsonderzoeken uit om consumenten te
adviseren waar zij voor de voordeligste prijs hun producten kunnen kopen. Sinds enig tijd bestaat er een
nauwe samenwerking tussen de Fundashon pa Konsumidó en de Ministerie van Economische
Ontwikkeling voor het uitvoeren van prijsvergelijkingsonderzoeken. Hier volgt een overzicht van de
prijsvergelijkingen 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JANUARI PRIJSVERGELIJKING
KARNAVAL-BASKET
Tijdens het Carnavalsperiode wordt er
uitbundig gevierd en consumenten geven
vaak veel geld uit aan hapjes en
alcoholische drankjes zoals bier en wijn. In
dit heeft Fundashon pa Konsumidó in
samenwerking met de Economische
Inspectie een prijsvergelijking gedaan van
de meest gebruikte voedingsmiddelen
tijdens de carnavalsperiode. In totaal zijn
142 producten met elkaar vergelijken. Uit
de resultaten bleek dat in januari 2015 Bon
Bini Supermarket de meeste
geselecteerde producten voor een
goedkoopste prijs verkocht. Zowel
Mangusa Hypermarket als Mangusa Rio
had op het moment van de
prijzenopnames de meeste producten,
129 van de 142 producten, op voorraad.
 
MAART EN JUNI PRIJSVERGELIJKING
KUARESMA-BASKET
Na het vieren van de Karnavalsperiode
komt waarbij een groot deel van de
Curaçaoënaars, zijnde Rooms-Katholieke,
bepaald producten aanschaffen.

Fundashon pa Konsumidó heeft voor de
vastentijd (Kuaresma) een prijsvergelijking
gedaan van de populairste
voedingsmiddelen die gedurende de
vastentijdtijd worden genuttigd. Om een
goed beeld te krijgen van eventuele
kunstmatige prijsverhogingen in de
Kuaresma-periode heeft Fundashon pa
Konsumidó ervoor gekozen om een
vergelijking van deze Kuaresma-pakket
ook in een andere periode uit te voeren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 De prijsopnames werden gedaan tussen
24 en 26 maart 2015 en tussen 20 en 27
mei 2015 bij de verschillende
supermarkten. Uit de analyse bleek dat
Mangusa Hypermarket voor beide
periodes de supermarkt was met het
meest uitgebreide assortiment en de
meest goedkoopste supermarkt.
 
JULI PRIJSVERGELIJKING BACK TO
SCHOOL
Bij ieder begin van een nieuwe schooljaar
doet de Fundashon pa Konsumidó een
prijsvergelijkende onderzoek onder
winkels die schoolartikelen verkopen. Een
selectie van 61 schoolartikelen werd
gemaakt en tussen 13 en 22 juli 2015 zijn
prijsopnames gedaan bij 16 verschillende

winkels. Uit de analyse van de Fundashon
pa Konsumidó kwam uit dat Samson
Digital Plus, met 58 van de 61
schoolartikelen, het ruimste assortiment
op voorraad had. De goedkoopste winkel
werd in dit geval buiten beschouwing
gelaten gezien de verschillen in kwaliteit en
merk van de artikelen.
 
AUGUSTUS PRIJSVERGELIJKING BOTIKA-
BASKET
Gedurende de periode van 31 juli tot en
met 8 augustus 2015 zijn de prijzen van 77
producten die te vinden zijn bij 28
verschillende Botica’s met elkaar
vergeleken. De prijs van het ruimste
assortiment ging naar zowel Botica Groot
Piscadera en Bontica Cerrito. Beide
hadden 62 van de 77
verzorgingsproducten op onze lijst in de
schappen staan. Daarnaast was Botica
Groot Piscadera uitgeroepen tot de
goedkoopste Botica op basis van de
geselecteerde producten.
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk V



SEMPTEMBER PRIJSVERGELIJKING
LEVENSMIDDELEN
In september werd een grote
prijsvergelijking van primaire
levensmiddelen onder supermarkten en
minimarkten gehouden. Gezien de
omvang de verschillende producten heeft
Fundashon pa Konsumidó de
prijsvergelijking onderverdeeld in 3 aparte
categorieen: primaire levensmiddelen,
vleessoorten en groente en fruit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tussen 24 augustus en 8 september 2015
werd een prijsvergelijking gehouden,
waarbij de prijzen van 125 producten, die
in de primaire behoeften van de
consument voorzien, bij verschillende
supermarkten en minimarkten
opgenomen en met elkaar vergeleken. Uit
de resultaten van deze prijsvergelijking
bleek dat Bon Bini Supermarkt de meeste
gekozen producten voor de goedkoopste
prijs verkocht. Centrum Mahaai
Supermarkt had het grootste assortiment
aan producten met 100 van de 126
producten.
 
De tweede prijsvergelijking werd tussen
28 augustus en 8 september 2015
uitgevoerd. Hierbij werd er een lijst met 35
verschillende vleesproducten vergeleken.
Esperamos Supermarkt werd op basis van
deze prijsvergelijking uitgeroepen tot de
supermarkt met het meest uitgebreide
assortiment en Mangusa Rio en Mangusa
Hypermarket kwamen als goedkoopste
supermarkt uit de bus.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De prijzen van groente en fruit werd begin
september 2015 vergeleken. De lijst
bestond uit  51 producten, met zowel
lokale als geïmporteerde groente en fruit.
Op grond van de genoteerde prijzen werd
in september Vreugdenhill Supermarkt
als goedkoopste supermarkt uitgeroepen.
Mangusa Hypermarket werd tot de
supermarkt met het meest uitgebreide
assortiment uitgeroepen. Mangusa
Hypermarkt had de meeste producten,
namelijk 32 van de 51 producten, in de
schappen.
 
NOVEMBER PRIJSVERGELIJKIN AIRCO’S
Tegenwoordig is een airco geen luxe
apparaat meer en valt ook niet meer weg
te denken uit onze maatschappij.
Fundashon pa Konsumidó heeft in
november een prijsopname laten
uitvoeren van de verschillende soorten,
types en modellen airco’s verkrijgbaar op
Curaçao. Gelet werd op omvang,
(installatie)kosten, duurzaamheid, en
garantie die een consument krijgt bij een
aangekochte airco. De resultaten werden
in een overzichtelijk tabel verwerkt en
gepubliceerd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECEMBER PRIJSVERGELIJKING
BOUWMATERIALEN
Omdat een groot aantal Curaçaose
consumenten aan het begin van de
kerstperiode hun huis opknappen heeft
de Fundashon pa Konsumidó een

prijsvergelijking uitgevoerd onder
bedrijven die bouwmaterialen verkopen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECEMBER PRIJSVERGELIJKING KERST
In december 2015 heeft de Fundashon pa
Konsumidó een prijsvergelijking gehouden
van de meest gekochte voedingsmiddelen
in de kerstperiode een. De productenlijst
bestond uit 118 producten, waaronder
alcoholische dranken en ingrediënten voor
het maken van kersthapje en kerstkoekjes.
Uit de prijsvergelijking bleek Bon Bini
Supermarkt de goedkoopste supermarkt
voor wat betreft de gekozen kerstpakket.
De supermarkten Mangusa Rio en
Mangusa Hypermarket hadden het beste
assortiment op basis van de geselecteerde
producten.



Fundashon pa Konsumidó heeft in overleg met
de Ministerie van Economische Ontwikkeling
een onderzoek gestart naar de
klanttevredenheid onder gebruikers van het
openbaar vervoer Curaçao. De resultaten van
het klanttevredenheidonderzoek geven de
overheid een beter inzicht op de kwaliteit van
de dienstverlening door de aanbieders van het
openbaar vervoer en kan de overheid, indien
nodig, de nodige maatregelen treffen ter
verbeteringen van de dienstverlening. Om een
beeld hiervan te kunnen krijgen is het van
belang om de meningen van gebruikers van het
openbaar vervoer te horen krijgen. Fundashon
pa Konsumidó heeft het bedrijf Re-Quest
Research & Consultancy en MGL Research &
Consultancy gevraagd om te onderzoeken wat
de kwaliteit en de beleving is van het openbaar
vervoer op Curaçao uit het oogpunt van de
gebruiker. In het kader hiervan zijn de nodige
voorbereidingen al eind 2015 verricht
waaronder oriëntatiegesprekken met de
vertegenwoordigers van de Ministeries van
MEO en VVRP, en ook de nodige betalingen
gedaan en analyses gevoerd. Verwacht wordt
dat de eindresultaten van het onderzoek eind
april/begin mei 2016 aan de Ministerie zullen
worden gepresenteerd. Gezien de benodigde
budget voor dit project is in samenspraak met
MEO besloten om de gelden begroot voor het
onderzoek naar Loan Sharks in te zetten voor
dit project. Aan het onderwerp Loan Sharks is
via, onder anderen Voorlichting en de
Televisieprogramma’s de nodige aandacht aan
gegeven.
 
 

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID IN
HET OPENBAAR VERVOER



ORGANISATIE STRUCTUUR
Het personeelsbestand van de Fundashon pa Konsumidó bestond op 1 januari 2015 uit 4 vaste
medewerkers, 1 schoonmaakster en 2 stagiaires. Het personeel van de stichting heeft naast de
uitvoerende taken op het bureau van de stichting, ook een signaal, monitor- en een beleidsinitiërende
functie. Zij zijn het visitekaartje van de organisatie. Voor een optimale, klantgerichte dienstverlening dient
de stichting te beschikken over goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Daarnaast is het van belang
beland dat het personeel goed ondersteund wordt door geautomatiseerde systemen en processen die een
efficiënte werkstroom bevorderen.
De organisatie van de stichting ziet er per 31 december 2015 als volgt uit:
 
 

PERSONEEL
ORGANISATIE
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CORPORATE
GOVERNANCE
FUNDASHON PA KONSUMIDÓ
EN CORPORATE GOVERNANCE 
Goed bestuur (Corporate Governance) staat
vanouds hoog in het vaandel bij de Fundashon pa
Konsumidó. De Fundashon pa Konsumidó is een
stichting die statutair gevestigd is in Curaçao. Het
hoogste orgaan is het bestuur van de stichting, dat
bestaat uit vrijwillige leden die zich in hun vrije tijd
zich inzetten voor de missie van Fundashon pa
Konsumidó.
 
Het bestuur houdt toezicht op het bureau. Het
bureau bestaat uit een directeur, een juridisch
beleidsmedewerkers, een project- en
communicatiemanager, een officemanager en een
bureaumedewerker. De directeur heeft de
dagelijkse leiding over het bureau. Hij is
verantwoordelijk voor het besturen van de
organisatie.
 
De medewerkers van het bureau zijn in vaste en
tijdelijke dienst van de stichting. De regels rond de
besturing van de Fundashon pa Konsumidó zijn
vastgelegd in de statuten. Zowel het bestuur als het
bureau is zich terdege bewust van de daaruit
voortvloeiende verantwoordelijkheden, taken en
bevoegdheden, en het belang van een goede
verdeling daarvan. De Code Corporate Governance
Curaçao blijft het richtsnoer – transparantie en
integriteit vormen de belangrijkste toetsstenen. Er
is een Gedragscode en Reglement voor de
werknemers van het bureau die alle medewerkers
dienen na te leven.
 
INTEGRITEIT FUNDASHON PA
KONSUMIDÓ EN MEDEWERKERS
Om zijn onafhankelijkheid te garanderen hanteert

de Fundashon pa Konsumidó strikte
financieringsregels. Zijn inkomsten mogen nooit in
tegenspraak zijn met de kernwaarden. De stichting
accepteert geen geld van organisaties waarbij enige
vorm van tegenprestatie gewenst wordt of hiervan
de perceptie zou kunnen worden gecreëerd.
 

GEDRAGSCODE 
Het bestuur van de Fundashon pa Konsumidó heeft
in 2011 een Gedragscode ingevoerd waarin
onderwerpen als het aannemen van giften, het
bekleden van nevenfuncties, geheimhouding en het
gebruik van eigendommen van de stichting worden
geregeld. De kern van de gedragscode is openheid
over handel en wandel, en eigen
verantwoordelijkheid.
 

RISICOBEHEER
Net als iedere organisatie loopt de Fundashon pa
Konsumidó risico’s – we hebben te maken met de
eigen bedrijfsvoering of met externe factoren. Om
de risico’s zo goed mogelijk te beheersen gelden er
interne processen van Chinese muren voor de
scheiding van materiele en fysieke gelden. Dit voor
zover de personele bezetting het toelaat.
Uitgangspunt daarbij is dat alle risico’s binnen de
processen in de organisatie geschat en
gecategoriseerd worden en dat er borging is van de
beheersbaarheid van ieder afzonderlijk risicofactor.
 
Ten slotte geven voor de financiële besturing en
beheersing de jaarlijkse budgetronde, het jaarplan,
de kwartaal- en de halfjaarcijfers afdoende
managementinformatie en controlemomenten voor
het effectief beheersen van financiële en
operationele risico’s.
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