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JAARVERSLAG
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'Consumenten zijn per definitie u, ik en wij allen.
Consumenten zijn de grootste groep spelers in het
economische krachtenveld. Zij beïnvloeden en worden
beïnvloed door zo'n beetje elke publieke en private
economische beslissing. Zij nemen ongeveer tweederde van
alle bestedingen voor hun rekening. Tegelijkertijd zijn ze ook
de groep wiens belangen niet altijd goed meegenomen
wordt en die te vaak nog het sluitstuk is van
besluitvormingen.'
(J.F. Kennedy, 1962)
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VOORWOORD
Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag 2011 van de Fundashon pa
Konsumidó (FpK), de consumentenbelangenorganisatie op Curaçao.
Met dit jaarverslag voorzien wij u van de prestaties van de Fundashon
pa Konsumidó uit het afgelopen jaar waarin wij ons visie als organisatie,
de Curaçaose consument op een duurzame wijze te
vertegenwoordigen, hebben geprobeerd uit te dragen. Met ons
beleid, gericht op het bijdragen aan bewustwordingsproces van de
consument inzake haar rechten en plichten, beschouwen wij
onderhand de Fundashon dan ook als een belangrijke hoeksteen
binnen het economisch proces van onze samenleving.
De uitdagingen waar de Curaçaose burgers in de komende periodes
voor staan, ( stijgende olieprijzen, kostenverhogende maatregelen)
zullen ons drijfveer zijn om harder te werken om daadwerkelijk
veranderingen en verbeteringen te bereiken die ons allen ten goede
zal komen.
Dit zal niet altijd even makkelijk gaan, maar met een substantiële
subsidieverhoging in 2011 is er voor onze stichting meer ruimte
gekomen om meer aan dit proces van bewustwording en
emancipatie van de consument te werken.
Daarnaast zal er ook aan de interne organisatiestructuur de nodige
investeringen worden gedaan om functies en activiteiten beter op
elkaar aan te laten sluiten. Met daarbij de nodige investeringen in
computertechnologie zal de stichting op relatief korte termijn
effectiever, doelgerichter en efficiënter gaan werken. Dit alles in dienst
van onze consumenten.
Het tijdperk waarin dit soort processen aangestuurd worden door
vrijwilligers is voorbij. Om de visie, missie, doelstellingen en projecten
van de stichting te kunnen realiseren en de daarmee gepaard
gaande complexiteit van de veranderingsprocessen succesvol te
kunnen aansturen is steeds meer professionalisme en duurzaam beleid
nodig.
Marc Marshall
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1. INLEIDING
De Fundashon pa Konsumidó is in het jaar 1975 opgericht als een
particulier initiatief van enkele bezorgde burgers die de noodzaak
zagen om met een onafhankelijke consumentenorganisatie te
beginnen. De primaire bedoelstelling van de Fundashon pa Konsumidó
is dan ook om de belangen van onze consumenten te behartigen in
de ruimste zin des woord.
Voor de Fundashon pa Konsumidó staat de consument centraal. In het
kader hiervan is de algemene doelstelling van de stichting het streven
naar een volwaardige maatschappelijke, juridische en economische
positie van de consument, zowel individueel als collectief ten aanzien
van de aanbieders.
In 1996 is door de toenmalig bestuur een Beleidsplan opgesteld die als
basis dient voor de huidige activiteiten van de stichting. Deze visie is
gebaseerd op de 8 basisrechten van de consument opgesteld door
de Verenigde Naties. Deze basisrechten, waaraan niet getornd kan
worden, luiden als volgt volgens de “Guidelines for Consumers
Protection” van de Verenigde Naties:













recht op toegang tot noodzakelijke producten en diensten,
zodat iedereen volwaardig aan de samenleving deel kan
nemen.
recht op keuze tussen producten en diensten, zodat
consumenten niet afhankelijk zijn van een monopolist die zich
niet hoeft in te spannen om kwaliteit en service te leveren.
recht op informatie, zodat consumenten bewuste keuzes kunnen
maken en zelf kunnen zorgen voor waar voor hun geld.
recht op educatie, zodat consumenten weerbaar en met kennis
een product of dienst kunnen kopen.
recht op veilige producten en diensten, zodat gebruikers geen
schade ondervinden.
recht op klacht- en verhaalsmogelijkheden, zodat een geschil
tussen een consument en een producent of leverancier eerlijk,
redelijk en snel behandeld wordt.
recht op consumentenvertegenwoordiging, waardoor ook in een
niet goed opererende markt het consumentenbelang meetelt
en wordt ingebracht.
recht op duurzame producten en diensten, zodat toekomstige
generaties ook in hun behoefte kunnen voorzien.
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Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn het bevorderen van de
marktdoorzichtigheid en verbetering van het marktaanbod.
Het is de missie van onze stichting om deze basisrechten van de
consument vertaald te zien in een jaarprogramma van activiteiten
waarin wij streven naar het bevorderen, handhaven en waarborgen
van deze rechten.
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2. DE ORGANISATIE
De Visie
De visie van de Fundashon pa Konsumidó kan als volgt worden
geformuleerd.
“Het bereiken van een meer bewuste Curaçaose gemeenschap en
dat consumentenrechten en plichten door een ieder zal worden
erkend en gerespecteerd.”
Kerntaken Fundashon pa Konsumidó
De kerntaken van de Fundashon pa Konsumidó zijn het volgende:





Voorlichting en educatie.
Activiteiten ontplooien op het gebied van onderzoek en
beïnvloeding van overheidsbeleid.
Klachtenbehandeling en –bemiddeling.
Prijs- en kwaliteitsvergelijking van waren en voedsel.

De doelstellingen en activiteiten van de Fundashon pa Konsumidó
hebben ten allen tijde als strikte uitgangspunten: een onafhankelijke
positie van onze organisatie, het streven naar ultieme kwaliteit en
betrouwbaarheid en hebben realiteitszin en feiten als basis en
belangrijkste sleutelwoorden.
Functies van de Fundashon pa Konsumidó
De missie van de Fundashon pa Konsumidó volbrengen wij door
realisatie van de volgende taken:
 Een coördinerende functie (bestuur en bureau-coördinator).
 Een initiërende functie richting overheid en bedrijfsleven (en het
volgen van nieuwe ontwikkelingen op de markt).
 Een educatieve functie (richting de gemeenschap).
 Het onderhouden van kontakten met lokale en international
organisaties ten behoeve van de verbetering van de positie van de
consument in alle opzichten en het vergroten van draagvlak en
kennis op gebied van consumentisme.
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3. ACTIVITEITEN
Kerntaken Fundashon pa Konsumidó uitgelicht
Zoals eerder vermeld onderscheidt de Fundashon pa Konsumidó als
haar 4 kerntaken: Onderzoek en Beleidsbeïnvloeding en Voorlichting
en Klachtenbemiddeling,
Wij staan -afhankelijk van de problemen waarmee de consumenten
op Curaçao geconfronteerd worden – altijd open voor overleg met
ondernemers om ook hen beter wegwijs te maken in de nieuwe
consumentenwetgeving en om te zoeken naar oplossingen waarbij de
belangen van ondernemers en consumenten met elkaar in evenwicht
zijn. Voor zover het de belangen van de consumenten aangaat, staat
de stichting open voor discussie en overleg over actuele zaken.
Bij beleidsbeïnvloeding wordt de nadruk gelegd op structureel mis- en
achterstanden in de positie van de consument. Door middel van
lobby, netwerk en pressie bij de overheid en/of het bedrijfsleven,
streven wij ernaar om onze doelen te bereiken bij de betreffende
beleidsmakers en marktpartijen. Vastberadenheid en herhaling van
standpunten zullen niet geschuwd worden, indien dat noodzakelijk
mocht blijken om de tegenpartij uiteindelijk te krijgen, daar waar de
stichting dat het liefste ziet. Vandaar dat de beleidsbeïnvloeding een
onlosmakelijk onderdeel is geworden van het takenpakket van de
Fundashon pa Konsumidó. Misstanden en vervelende situaties zullen
zakelijk en met gevoel voor verhoudingen moeten worden aangepakt.
Tegen het achtergrond van het beleidsvoornemen om op
gefundeerde wijze voorlichting te geven en doeltreffend te werk te
gaan, heeft de Fundashon pa Konsumidó in 2011, tal van
persberichten, interviews en voorlichtingscampagnes verzorgd
teneinde ons standpunt naar voren te brengen maar ook om bij te
dragen aan het bewustwordingsproces en in het algemeen belang.
Gelet op de geringe fondsen in het eerste helft van het jaar 2011
hebben wij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van alle “ free media
exposure” en zodoende alle uitnodigingen van radio en tvprogramma’s geaccepteerd. Interviews met o.a. Telenotisia, CBA
Nieuws, Radio New Song, Z-86 en de Wereldomroep maar ook
deelname aan programma’s zoals Pro Info, Bonochi Kòrsou en To the
Point.
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Het doen van onderzoek is, zij het marktgericht of op prijsvergelijkende
basis, naar goederen en diensten is gericht op het informeren en
bewustmaken van de individuele consument op keuzemogelijkheden
die hij of zij bezit. De kracht van keuze geeft de consument een grote
machtspositie en daarvan zal hij meer gebruik moeten maken.
Wat hield ons bezig in het jaar 2011
Prijsverschillen en hoge prijzen:
Vanwege de constantie perceptie dat er veel prijsstijgingen en
prijsverschillen op de markt zijn, hebben de Fundashon pa Konsumidó
en de MEO afspraken gemaakt om op een structurele wijze de prijzen
in de gaten te houden. Door middel van frequentere prijsopnames te
doen worden de prijzen constant vergeleken en de consument van
informatie voorzien waar het meest voordeligst is om te kopen.
Klachten over prijsstijgingen waren opvallend in de maanden januari,
maart, juni en juli. Prijsverschillen aan het eind van het jaar tonen dat
sommige producten gedurende het jaar inderdaad duurder zijn
geworden. Dit is voornamelijk te merken in de basisproducten.
Daarnaast waren er ook diverse klachten over het verschil tussen
prijzen in de schappen en bij de kassa, met dien verstande dat de
prijzen bij de kassa meestal hoger. De meeste klachten kwamen van
consumenten die bij Centrum Supermarkt inkopen doen. De stichting
heeft dit ook onder handen genomen in een gesprek met de directie
van Centrum Supermarkt om iets aan dit probleem te doen.
Verhoging Omzetbelasting:
In 2011 werden ook de plannen van de overheid bekend gemaakt
voor wat betreft de invoering van het nieuw Belastingsysteem en de
verhoging van de door consument te betaling Omzetbelasting met 1%.
In het vervolg hiervan heeft de Ministerie van Financiën samen met de
Stichting BAB een tv programma (campagne) “ Bo faktura, pidié,
dun’é” gelanceerd om consumenten te stimuleren hun kassabon te
eisen bij elke aankoop. Met deze campagne beoogt de overheid een
beter beeld te krijgen van die winkeliers die niet correct hun
belastingafdrachten vermelden. Als consumentenbelangen
organisatie werd ons ook verzocht om wekelijks een segment met tips
en handige informatie aan de consument over te brengen. De
reacties waren zeer positief!
Als reactie op de verhoogde O.B. ontstond er i de politiek de roep om
de “Makutu Básiko” uit te breiden en aan te passen om zodoende de
minder bedeelden garantie en betere toegang te geven aan basis
levensmiddelen. Er werd een commissie in leven geroepen dat de
minister in deze dient te adviseren en een voorstel doen om de lijst van
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basisproducten te verruimen. De Fundashon heeft ook zitting in deze
commissie.
Curgas en haar levertijd:
Een van de grootste ergernissen van het jaar 2011 was de slechte
service dat klanten van Curgas ondervinden bij de aankoop van
nieuwe gasbommen. Constante vertragingen in de leveringen van de
gascilinders als ook halfvolle gascilinders. De reactie van de Curgas op
dit problematiek was dat ze niet genoeg gas krijgen van de Refineria
Isla. Curgas kwam dan met een oplossing om in het weekend
gascilinders te leveren, om de vertraging van leveringen te
minimaliseren. Van onze kant hebben wij ook diverse malen contact
opgenomen met de Curgas om hen attent te maken dat zij correcter
met een klant moeten omgaan. Haal men de levertijd niet, dan moet
men dit van te voren bekend maken.
Rijscholen en hun tarieven:
Verschillen in tarieven bij de diverse rijscholen op het eiland, en de
diverse klachten hiertoe, heeft de overheid geleid om met
maatregelen te komen om dit sector enigszins te reguleren. Regels
moet komen zodat alleen erkende rij-instructeurs rijlessen kunnen
geven.
Brandstofprijzen:
De constante stijgingen in de brandstofprijzen gedurende 2011 heeft
ertoe geleid dat buschauffeurs tariefverhoging gingen eisen. Ze
pleiten dat de huidige tarieven te laag zijn en niet kostendekkend
waren. Aan de anderen kant klaagt de gemeenschap dat kleine
busjes te duur zijn.
Dollar of geen dollar?
Dollarisatie van onze economie staat nog steeds in de discussie. Veel
onenigheden over welke kant Curaçao met haar monetair beleid
moet gaan. Het feit dat de voormalige CBNA nu een Bank is van St.
Maarten en Curaçao maakt de discussie alleen nog maar
ingewikkelder.
Bakkers eisen nieuwe prijzen:
Broodbakkers hebben zich ook aangemeld voor een tariefverhoging.
De huidige prijzen dekken hun kosten niet. Wil men de juiste
broodkwaliteit behouden, dan dient de consument hiervoor te
betalen, aldus hun standpunt. Vanuit de Fundashon zien wij deze
discussie uit een ander standpunt aangezien de bakkers de ruimte
hebben om andere soort brood te bakken dat niet onder de
regulering valt.
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Er is toch een commissie in het leven geroepen die dit gaat
bestuderen, vooral voor wat betreft het behouden van de kwaliteit
van brood. Er is ook een plan op tafel om deze hele branche te gaan
reguleren en controleren want ook de Fundashon pa Konsumidó
ontvangt regelmatig klachten omtrent de hygiëne bij broodbakkers,
en andere aanbieders van brood op de markt.

Prijsvergelijkingen
Voor wat betreft de uitgevoerde prijsvergelijkingen hebben wij ook
aandacht besteed aan andere dan de reguliere onderwerpgebieden
die ook relevant zijn voor onze consumenten:
Naast de 8 prijsvergelijkende warenonderzoeken hebben wij in het jaar
2011 een aantal onderzoek verricht die in ons kwartaalblad
“Konsumidó Alertá” van december is verschenen.
Prijs en kwaliteit vergelijkende onderzoek naar wasmachines.
In augustus heeft de Fundashon pa Konsumidó een zelfstandig
prijsvergelijkende onderzoek uitgevoerd naar de prijzen en garantie op
wasmachines. Er werd vooral gelet naar de prijzen,
garantievoorwaarden en verdere afspraken bij de koop, zoals
bezorgkosten en voorrijkosten bij reparatie. Veel aandacht werd door
ons hierbij gelegd op de garantieperiode die bedrijven bieden: staat
de verkoper achter zijn product, en zo ja, dan moet dit te zien zijn in de
garantieperiode die hij aan de consument biedt. In de “Konsumidó
Alertá” nr. 12 en ook op onze website krijgt men het hele onderzoek en
resultaat te zien.
Hierbij dient verder vermeld te worden dat het uitblijven van extra
fondsen tot mei 2012 er op de personele en coördinerende planning
geen ruimte beschikbaar was om een echte onafhankelijke
grootschalig onderzoek te doen. Er werden wel 2 minder grote
onderzoeken in november en december uitgevoerd. De resultaten van
deze zijn in ons laatste kwartaalblad te vinden.
In Karnaval- en kuaresmaperiode:
prijsvergelijkingen van de meest gekochte producten, met als
boodschap bewustwordingstips om in deze periode gezond te
genieten en excessen te vermijden. Daarnaast ook handige tips voor
het kopen van vers vis.
In het voorjaar 2011 hebben wij in verband met de ophef over
goedkope of dure prijzen van groeten en fruit, diverse prijsopnames
gedaan om intern een beter beeld t krijgen van de
prijsschommelingen. De resultaten werden telkens weer
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bekendgemaakt. In deze hebben wij ook de bestaande wetten
geanalyseerd en hebben wij geconstateerd dat er op Curaçao een
Landsverordening bestaat dat de maximum prijzen op bepaalde
groenten en fruit regelt doch niet genoeg uitgevoerd wordt en ook
niet is aangepast in de loop der jaren.
Verder werden het heel jaar door de reguliere prijsvergelijkende
opnames (PV)uitgevoerd en werden de resultaten van onze analyses
gepubliceerd. PV Botika's, PV eerste levensmiddelen, PV kerst, in
samenwerking met de MEO is er vanaf december 2011 is er in
samenwerking met Bab en MEO een cyclus van wekelijkse
prijsopnames begonnen in diverse super- en minimarkten. De resultaten
worden in de gratis krant “Monitor” gepubliceerd, uitgebracht door
MEO en waarbij de Fundashon pa Konsumidó een analyse verricht van
de gepubliceerde prijzen.
Zoals eerder vermeld werd de Fundashon pa Konsumidó verzocht om
een informatieblok van 2 a 3 minuten te vullen in de tv-programma “Bo
faktura, pidié, dun’é”. Vooral dit laatste, door het herhalingseffect
heeft het goed gewerkt aan de naamsbekendheid van de stichting.
Lezingen Fundashon pa Konsumidó:
De Fundashon pa Konsumidó geeft geregeld lezingen en presentaties
over het onderwerp consumentisme en consumentenrecht.
Zo hebben wij diverse presentaties en
lezingen aan scholen, jongeren- en
bejaardengroepen gegeven. Zo zijn we
ingegaan op een uitnodiging van de
VSBO school Eligia Martir om aan een
groep leerlingen een college te geven
over budgettering. In eigen beheer
hebben wij ook een informatieboekje
uitgegeven ter informatieve
ondersteuning van de presentaties. De
brochure “Manuaal di Presupuesto” is
een handleiding om onze consumenten
bekend te maken met het begrip
Budgetteren.
In het kader van Internationale dag van
de vrouw hebben we workshops
gegeven op een evenement in WTC, gehouden door de Ministerie van
Planning en Bestuur. In november was er ook een ander evenement
georganiseerd door de Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid &
Welzijn.
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Dit laatste was speciaal gericht op onderstandtrekkers en
gepensioneerden. Alle aanwezigen hebben ook een exemplaar van
de “Manual di Presupuesto” gekregen en kunnen ze thuis de verkregen
informatie in de praktijk brengen.
Serie “Charla pa Konsumidó”
In het kader van ons jubileummaand hebben wij in oktober 2011 een
serie informatieavonden gehouden. Gedurende 4 weken hebben wij in
7 buurtcentra presentaties gehouden over onderwerpen als:
Wat is de Fundashon pa Konsumidó, onze taken en werkzaamheden,

de rechten en plichten van de consument en de leverancier,
ondeugdelijke producten en garantie, vervaldatum, budgetteren en
beter omgaan met geld.
Alhoewel de opkomst niet naar verwachting was, tussen de 8 -12
mensen per avond, zijn we toch tevreden. De aanwezigen waren
actief met hun vragen en opmerkingen als ook aanbevelingen richting
ons toe.
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Naar aanleiding hiervan zijn er diverse verzoeken binnen gekomen om
presentaties te houden bij andere organisaties, zoals vrouwen- en
buurtorganisaties waar wij gehoor aan hebben gegeven.

Website en Social Networking
In 2011 is er eindelijk een
doorbraak in de lancering van
onze nieuwe website. Een
modernere en frisse website waar
geïnteresseerde alle belangrijke
informatie van de Fundashon
kunnen krijgen: wie zijn we, wat
wij doen, alle prijsvergelijkende
warenonderzoeken en projecten.
Thans zijn we bezig om ook alle
rapporten en onderzoeken van
de stichting op de website te
plaatsen zodat iedereen, en
vooral scholieren deze kunnen
downloaden. Een goed
onderhouden website is een
belangrijke medium om een
massa te bereiken.
Voor het jaar 2012 zal de website full actief zijn en zullen naast de
reguliere informatie, meer vergelijkingen
komen over producten en diensten. Er is ook
ruimte gereserveerd zodat de consument ook
een bijdrage kan leveren aan de website of
gewoon om een klacht of verzoek te doen.
Verder zijn we ook actief op onze Facebook
pagina waar wij geregeld interessante
artikelen zetten om ook daar aan het
bewustwordingsproces van onze consumenten
bij te dragen.
Inmiddels hebben wij een bereik van tegen de 4000 consumenten die
wij middels deze populaire applicatie kunnen benaderen en bereiken.
Hiervan zullen wij, naast de bestaande en nieuwe kanalen in 2012 nog
intensiever gebruik van maken.
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Konsumidó Alertá
In augustus 2011 hebben wij eerste
editie van ons kwartaalblad
"Konsumidó Alertá" uitgebracht. De
aangepaste begroting van de
Fundashon werd pas in mei 2011
geaccordeerd, waardoor wij toen pas
aan de slag konden gaan. In
december 2011 had de tweede editie
klaar moeten zijn, maar door
technische problemen is deze in de
tweede week van januari 2012
verschenen.
Oplage was 10.000 exemplaren. 4000
stuks werden uitgedeeld via de krant
“Extra”. De rest werd o.a. bij
supermarkten, toko’s, botika’s, de
verschillende Kas di bario’s en bij
dokterspraktijken geplaatst waar de
consument makkelijk een exemplaar
kon krijgen. De reacties ten aanzien van deze editie was heel positief.
Wij hebben in december 2011 ook een educatief informatiegids
uitgeven met praktische tips aan ouders bij het kopen van speelgoed
voor hun kinderen. Deze gids geeft per leeftijdscategorie aan wat een
kind kan doen, en welk speelgoed past bij de ontwikkeling en
motoriek van kinderen op verschillende leeftijden. De gids is ook te
vinden op onze website www.fundashonpakonsumido.org.
“Lobbyen en netwerken zijn belangrijk in dit vak”
Een zeer positief ontwikkeling is het feit dat onze organisatie meer,
zowel door de overheid als door het bedrijfsleven, erkend wordt als
een volwaardig gesprekspartner. Als consumentenorganisatie
constateren wij nu dat de gemeenschap en zeker de overheid het
belang zien om (ook) de stem van de consument te horen. Wij streven
zoveel mogelijk om contacten met bedrijven, brancheorganisaties,
toezichthouders, politieke vertegenwoordigers, maatschappelijke
organisaties te onderhouden, altijd op een zakelijke basis en met
wederzijds respect doch zonder dat de stichting zich daarmee
verplicht bepaalde standpunten over te nemen. Deze erkenning uit
zich in de verschillende verzoeken om deel te nemen neming aan
voorlichtingsactiviteiten en/of in adviesgroepen.
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Om een aantal te noemen:
Veruit de belangrijkste is de doorbraak in de geschillenbeslechtingen in
consumentenzaken. Naar aanleiding van onze concept wetgeving is
thans een proces in gang gezet door het Hof van Curaçao om tot een
consumentenrechtbank te komen. We verwachten implementatie in
de eerste helft van 2012.
Vergaderingen met vertegenwoordigers van Suveco en importeurs om
tot een samenwerking te komen over prijsopnames.
Op een uitnodiging van de vakbond ABVO ingegaan om zitting te
nemen in een paneldiscussie naar aanleiding van de stijging van de
olie- en benzineprijzen.
Met stakeholders zoals BNA, KvK en MEO, in een taskforce die belast is
met het voorbereiden van het traject tot het komen tot een
Mededingingsautoriteit op Curaçao. De voorbereidingen loopt goed
en er is al een politiek besluit genomen om door te gaan met het
project. Voor de komende periode (2012-2013) wordt het traject
ingezet van implementatie van het project.
Betrokkenheid bij het voortraject van het nieuwe Energiebeleid.
Daarvoor waren er diverse meetings en presentaties bij de BT&P. De
plannen voor het liberaliseren van de energiemarkt en het mogelijk
maken voor de consument om zelf energie op te wekken zijn
aangenomen door de overheid en zullen binnenkort geïmplementeerd
worden. Thans is men bezig om de gemeenschap te informeren over
de voordelen van zonnepanelen. Helaas vereist deze overgang een
flinke investering van elk consument.
Met de CBS hebben we gesprekken gevoerd om tot samenwerking te
komen. De intentie is uitgesproken om op korte termijn bij elkaar te
komen om deze plannen verder uit te werken.
Naar de UNA hebben we een verzoek doen uitgaan om de
mogelijkheden tot samenwerking te bekijken en onderzoeken in de
vorm van gezamenlijke onderzoeken en het structureel en
georganiseerd stageplaatsen aanheiden aan de onderwijsinstelling. Dit
dient als een win-win formule te worden gezien aangezien beide
instanties een voordeel hieruit kunnen halen.
Zoals eerder vermeld hebben wij ook met de Vereniging van
Broodbakkers aan tafel gezeten aangaande de prijsstijging van brood
en met de heer Pasman die bereid is voor ons energieverbruik van
elektrische apparaten in kaart te brengen.
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Verder hebben wij gesprekken gevoerd met een delegatie van de
Arubaanse Ministerie van Economische Zaken aangaande
consumentenbescherming en vanuit Bonaire hebben wij ook het
verzoek gekregen om de consumentenorganisatie aldaar te adviseren
bij het nieuw leven inblazen van de Tienda pa Konsumidó. Dit zal ook
een van onze aandachtpunten zijn voor het jaar 2012.

Personeel en Organisatie
Gedurende het hele jaar door waren wij intensief bezig geweest met
het uitvoeren van het investeringsplan. Dit hield o.a het aanleggen van
een netwerkinfrastructuur, een klachtenregistratiesysteem en een
database om analyses te kunnen maken van alle data die wij
vergaren met onze prijsvergelijkende onderzoeken.
Daarnaast zijn we bezig met het nieuw organisatiestructuur en werving
van de juiste kandidaten. Dit traject dient in 2012 afgerond te zijn.
Een ander ongoing project is het rekruteren van vrijwillige professionals
die ons op basis van hun expertises kunnen helpen met projecten als
ook voor het geven van lezingen en workshops.

Klachtenbemiddeling
Via bemiddeling en ondersteuning stimuleert de Fundashon pa
Konsumidó de consument een volwaardige maatschappelijke en
juridische positie te bereiken. De klachtenbehandeling door de
stichting is tot nu toe mede gericht geweest op de “zelfredzaamheid
van de consument. Bemiddeling heeft ook in de meeste gevallen met
succes plaatsgevonden. De service is tot nu toe op individuele basis en
is nagenoeg gratis. Voortzetting en professionalisering van de
klachtenbehandeling is belangrijk zolang er geen vorm van
geschillenbeslechting voorhanden is.
Over het algemeen kunnen stellen dat de meeste klachten die
binnenkomen over ondeugdelijk product gaan. In deze is opvallend
dat de laatste jaren de klachten tegen Polytronica en Baba’s flink zijn
gestegen. Andere veel voorkomende klachten of verzoeken om
advies zijn:
 Reparatiewerkzaamheden (met bijbetaling consument)
 Keuze vergoeding/reparatie
 Ontbinding van de overeenkomst, geld terug
 UTS: stilzwijgende verlenging van hun contracten
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Teveel in rekening gebrachte elektriciteit
Verzekeringszaken
Reisaangelegenheden

Naast de betaalde bemiddelingsgevallen zijn er ook tal van
eenvoudige klachten en verzoeken om informatie of ter inwinnen van
advies waarvan wij deze zoveel mogelijk telefonisch afhandelen, altijd
uitgaande van wat de wet in zo’n geval voorschrijft. Krijgen wij bij
telefonische afhandeling geen goed respons van de tegenpartij, dan
dient de klant een officiële klacht in te dienen waardoor wij dan met
behulp van ons jurist schriftelijk.
Indien ter verdere afhandeling van de klacht een deskundige moet
worden geraadpleegd of er moet een rapport worden opgemaakt,
dan neemt het bureau contact op met de desbetreffende deskundige
voor het nodige. Deze factoren kunnen de behandelingsduur
beïnvloeden bijgevolg vertraging voor der verdere afhandeling.
De consument heeft in alle stadia van de behandeling van zijn klacht
recht op informatie over de stand van zijn zaak en inzage op de
stukken. Hij heeft ook desgevraagd recht op afschriften van alle
stukken m.b.t. zijn klacht.
Aantal informatie en klachten
Via de balieregistratieformulieren worden de gegevens verzameld over
de onderwerpen van alle telefonische en persoonlijke verzoeken om
informatie en klachten. Daarom is het interessant om van de klachten
die bij de Fundashon pa Konsumidó ter advisering of bemiddeling zijn
voorgelegd een beeld te krijgen van hoe deze zich in de jaren heeft
ontwikkeld. In 2013 zullen wij dit systeem digitaal gaan neerzetten om
zo effectievere statistieken te verkrijgen van onze activiteiten en deze
beter te meten.
Uit de registratie blijkt dat in het jaar 2011 in totaal 1225 verzoeken voor
informatie en bemiddeling zijn geregistreerd. Van dit totaal zijn er:
785 algemene verzoeken die ter advisering en informatie zijn
voorgelegd (zie Tabel en Grafiek I).
299 zijn voorts klachten voorgelegd louter bedoeld voor informatie
(zie Tabel en Grafiek II).
141 betreft de bemiddelingsklachten, die ingewikkelder van karakter
zijn en zijn als conflict tussen de consument en de tegenpartij
behandeld (zie Tabel en Grafiek III).
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46

35
13
7
19
40
3
8
15
6
16
17
6
119
10
10
301
66
17
31
785

Levensmiddelen en prijzen
UTS/TDS/Aqualectra
Garage en autovraagstukken
Huur/Hypotheek/verzekering
Om advies
Demostrashon Honing
Consumentenrecht
Incasso vraagstukken
Ombudsman
Cadeaubon/garantie/vervaldat.
Ond prod/ondeugd. werkz.
info DEZ/MEO
Bouw
Info charla
Kranten advertenties
Info FPK
Intervieuws/radio en tv
Konsumido alerta
Info Radio/tv-Programma
Totaal

Aantal

Overig

Categorie
5.86
4.46
1.66
0.89
2.42
5.10
0.38
1.02
1.91
0.76
2.04
2.17
0.76
15.16
1.27
1.27
38.34
8.41
2.17
3.95
100.00

%

Klachten
Ond werkz
Aqualectra
Ond. Produkt
Reizen/DAE/InselAir
Garantie
Huis en huur zaken
Polytronica
Overig
Auto vraagstukken
Curgas
Verzekering
UTS/Scarlet/Digicel
Prijzen
TOtaal

Aantal %
11 7.80
12 8.51
35 24.82
7 4.96
2 1.42
3 2.13
13 9.22
17 12.06
5 3.55
9 6.38
10 7.09
14 9.93
3 2.13
141 100.00

Info klacht
Aantal
Overig
23
TDS en UTS
23
Ond produkt
76
Aqualectra
10
Verzekering
19
Auto
14
Dry cleaning
4
Reizen
7
Vervaldat./ond voedsel/brood
14
Ond. Werkzaamheden
27
Miskoop
4
Curgas
18
Scan prijzen/prijzen
17
Ombudsman
2
overeenkomsten en adviezen
26
Polytronica
10
Banken CHB/MCB
2
Security
3
Totaal
299

7.69
7.69
25.42
3.34
6.35
4.68
1.34
2.34
4.68
9.03
1.34
6.02
5.69
0.67
8.70
3.34
0.67
1.00
100.00

%
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4. CORPORATE GOVERNANCE
Fundashon en Corporate Governance
Goed bestuur (Corporate Governance) staat vanouds hoog in het
vaandel bij de Fundashon pa Konsumidó. De Fundashon pa
Konsumidó
is een vereniging die statutair gevestigd is in Curaçao. Het hoogste
orgaan is het bestuur van de stichting, die bestaat uit zes vrijwillige
leden die in hun vrije tijd zich inzetten voor de missie van Fundashon
pa Konsumidó.
Het bestuur houdt toezicht op het bureau. Daarnaast functioneert het
bestuur als klankbord voor de bureau-coördinator.
Het bureau bestaat uit een bureau-coördinator, een
beleidsmedewerker, een bureaumedewerker en -assistent. De
bureaucoördinator heeft de dagelijkse leiding over het bureau. Hij is
verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie.
De medewerkers van het bureau zijn in vaste dienst van de stichting.
De regels rond de besturing van de Fundashon pa Konsumidó zijn
vastgelegd in de statuten (gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Curaçao). 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. Het Eilandsbesluit Code Corporate
Governance Curaçao blijft het richtsnoer – transparantie en integriteit
vormen de belangrijkste toetsstenen. De leiding van het bureau heeft
zich bezig gehouden met het opstellen van een Gedragscode en
Reglement voor de werkzaamheden van het bureau (goedgekeurd
door het bestuur) en met het actualiseren van de statuten. Deze
laatste activiteit wordt begin 2013 afgerond.
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
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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 zijn de verschillende bedrijfsprocessen binnen de
organisatie ingeschat en gecategoriseerd worden.
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.

5. TOT SLOT
Als consumentenorganisatie hebben wij het laatste jaar een nieuw
beleidsplan opgesteld waarin aangegeven welk richting en hoe wij de
organisatie voor de toekomst zien. De Fundashon pa Konsumidó wil de
positie van de consument verder verbeteren. Dat vereist duidelijke
spelregels in de vorm van wetgeving, toezicht en regulering. Daarnaast
moeten bedrijven, brancheorganisaties, non-profitorganisaties en de
overheid zich tegenover consumenten opstellen als eerlijke
handelspartners, en deugdelijke producten en diensten leveren.
Het speelveld voor de consument, de kader waarin het economisch
proces zich afspeelt zal duidelijk, transparant, open en duurzaam
moeten zijn willen wij een “level playing field” creëren op Curaçao.
Alle marktpartijen zullen hierbij het besef en bewustwording inzien van
het belang van, en de invloed van de grootste marktpartij van ieder
economisch proces: de consument.

24 Jaarverslag| Fundashon pa Konsumidó

6. JAARCIJFERS 2011
Hierna volgen de jaarrekening, opgetekend door drs. R. D. de Lanooi
RA. Namens de Fundashon pa Konsumidó een aantal kantekeningen
voor wat betreft de verschillen in begrote en realisatiebedragen.
 Op voorschrift van de heer de Lanooi hebben we de
gerealiseerde bedragen in de productbegroting afgezet tegen
bedragen vermeld in de ingediende begrotingsaanvraag. Dit op
voorschrift van de SOAB. Hierdoor geven de verschillen in
realisatie, naar de mening van de stichting, een vertekende
beeld.
 In de beoordeling van de relatieverschillen door de
subsidiegever dient er verder ook rekening gehouden te worden
met het volgend aspect: door de verlate toekenning van een
verhoogd subsidiebedrag aan de Fundashon pa Konsumidó
(pas in de maand mei 2011 heeft de stichting zich moeten
aanpassen aan de nieuwe financiële situatie. Vele investeringen,
projecten en plannen moesten aangepast en heroverwogen
worden op basis van de nieuwe situatie waardoor er niet een
volledig uitwinning is geweest van de subsidiegelden.
Desalniettemin staan er vele plannen op het programma die in
het jaar 2012 gerealiseerd zullen worden om de achterstand qua
uitwinning zal doen vergroten.

25 Jaarverslag| Fundashon pa Konsumidó

