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1. VERSLAG DIRECTIE 
Zoals gebruikelijk kijken we aan het begin van ieder jaar terug op het afgelopen jaar. 2018 

karakteriseert zich om een jaar waarin de Fundashon pa Konsumidó alweer te maken heeft 

gehad met korting op subsidiegelden. Vanzelfsprekend brengt dit feit nieuwe uitdagingen 

met zich mee. Enerzijds dient er creatiever om te gaan om hetzelfde output te kunnen 

bereiken met minder fondsen en anderzijds ontstaat de situatie dat de vaste operationele  

lasten steeds meer een hogere procentuele last hebben op de totale begroting. Immers 

huisvestingskosten, personele kosten en operationele kosten zijn meer van een minder 

variabel karakter waardoor, zeker op korte termijn, kortingen van je subsidie al te vaak ten 

laste gaan van de activiteiten.  

 

Desalniettemin zijn wij ervan overtuigd dat er andere paden van bedrijfsvoering en 

activiteitenuitvoering te bewandelen zijn om als organisatie van waarde te zijn voor de 

Curaçaose consumenten. Fundashon pa Konsumidó heeft zich in meer dan 45 jaar 

gepositioneerd als de organisatie die opkomt voor de belangen van de consument. We 

hebben als organisatie nog steeds onze duidelijke doelstellingen en uitdagingen zullen altijd 

op ons pad blijven komen.   

 

Op basis van het Programma van Eisen 2018 dient de stichting een aantal output te leveren 

in de vorm van activiteiten. Voor 2018 was dit onder te verdelen in drie categorieën: 

Integrale voorlichting voor ondernemers en consumenten, Klachtenafhandeling en 

Prijsvergelijkingen. Het onderdeel Voorlichting is vervolgens onderverdeeld in een zestal 

delen: algemene voorlichting, specifieke voorlichting m.b.t. de bouwsector, 6 workshop met 

o.m. een cursus budgettering, specifieke voorlichting m.b.t. Makutu Básiko, publicatie van 

het blad Konsumidó Alertá en het verzorgen van een 4-tal radio en tv-programma’s. 

 

Verdere eisen ten aanzien van de klachtenafhandeling zijn dat het proces een 

laagdrempelige en toegankelijk klachtenafhandeling door de stichting aangehouden dient te 
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worden waarbij een gedegen registratie is van aantal en aard van klachten. Uit de aanpak en 

resultaat van de klachtenafhandeling verwerkt de stichting de informatie in een analyse met 

aanbevelingen voor de overheid en andere stakeholders zoals het bedrijfsleven. De 

klachtenafhandeling houdt verder in het bemiddelen en juridische bijstand verlenen bij 

conflicten met aanbieders.   

 

Verder produceert de stichting 10 tot 12 prijsvergelijkingen per jaar waarin het verloop van 

prijzen van een geselecteerd aantal producten overzichtelijk gepresenteerd wordt, rekening 

houdend met het lokale koopgedrag op speciale momenten zoals Kerst, Pasen, Back to 

school. Met de Economische Inspectie heeft de stichting een samenwerkingsakkoord voor 

het doen van een aantal opnames door de Inspectie. 

 

Noemenswaardig is het vermelden van de samenwerking met de Fair Trade Authority 

Curaçao (FTAC), wat ook een onderdeel is van het Programma van Eisen 2018. Samen zijn 

beide organisaties gekomen tot een samenwerkingsovereenkomst om informatie uit te 

wisselen daar waar mogelijk en elkaar in werkzaamheden te ondersteunen en samen te 

werken. De samenwerking mondt uit in een concreet onderzoek naar rentes en tarieven van 

particuliere bankproducten rentes. 

 

Uitvoering van de reguliere projecten van de stichting hebben in 2018 hetzelfde positieve 
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resultaat opgeleverd bracht als over de afgelopen jaren. Van onze periodieke 

prijsvergelijkingen, tijdschrift Konsumidó Alertá, tot aan gegeven radio en tv-interviews, als 

ook het jaarlijks terugkerende  Kurso di Presupuesto, allen zijn het projecten die alsmaar 

gewaardeerd worden door de Curaçaose consument. Gezien  de hoge kosten van publicaties 

in lokale kranten, zal de stichting andere vormen van publicatie moeten gaan promoten 

onder het publiek om de informatie bij de consument te krijgen. In het volgende hoofdstuk 

worden de specifieke activiteiten verder uiteengezet. 

 

Op financieel gebied heeft de stichting over het boekjaar 2018 een negatief 

exploitatieresultaat gerealiseerd van ANG 11.825,00. Een aantal factoren die hieraan ten 

grondslag liggen betreffen: 

- Personeelskosten vertonen een negatief saldo ten opzichte van het begroot bedrag 

door indiensttreding van de schoonmaakster die eerder op ambulante basis 

werkzaam was.  

- Verder is er een gratificatie uitbetaald aan een jubilerende medewerker en  

 

Tevens zijn de werkelijke huisvestingskosten hoger uitgevallen t.o.v. de begroting door de 

hogere telefoonkosten. Verder zijn de  algemene kosten hoger dan begroot door: 

-  de hogere accountantskosten,  

- niet begrootte bestuurskosten; 

-  en de onderhoudskosten verbonden aan de Inventaris.  

- Anderzijds zijn de werkelijke reis en verblijfskosten lager dan begroot.  

 

Het onderdeel Activiteiten vertoont een minimaal verschil voor wat betreft de gerealiseerde 

kosten versus. Dit heeft te maken met verschuivende aandachtsgebieden gedurende het 

jaar dat direct gerelateerd is aan een vermindering van het ontvangen subsidiebedrag 

(2018: ANG 427.500,00) ten opzichte van 2017 (ANG 400.000,00). Dit heeft - zoals eerder 

aangegeven - geleid tot een extra uitdaging voor de organisatie om iedere afzonderlijke 

activiteit naar waarde te schatten en een match te creëren met de activiteit (formulering is 

niet geheel duidelijk).  

 

Door het organiseren van extra cursussen en het realiseren van een groter volume aan 

verkoop van de boeken “Guia pa Konstrukshon” heeft de stichting meer inkomsten kunnen 

genereren over het jaar 2018 dan begroot.  

De missie is voor de komende jaren is en blijft om meer inkomsten 

te genereren vanuit de organisatie om zo, naast de door de 

overheid ingekochte producten en diensten, extra activiteiten te 

kunnen ontplooien. 

 

Marc Marshall 

Directeur Fundashon pa Konsumidó 
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2. INLEIDING    

 

De Fundashon pa Konsumidó is in het jaar 1975 opgericht als een burgerinitiatief van  

bezorgde burgers die de noodzaak zagen om met een onafhankelijke 

consumentenorganisatie te starten met als doel de belangen van Curaçaose consumenten 

te behartigen en hun rechten te beschermen, in de ruimste zin des woord. Voor de 

Fundashon pa Konsumidó staat de consument centraal. Door educatie, empowerment en 

vertegenwoordiging streeft de stichting naar een volwaardige maatschappelijke, juridische 

en economische positie van de consument ten opzichte van aanbieders op de economische 

markt, dit zowel in individuele als collectieve opzicht.  

 

Voornoemde visie van de Fundashon pa Konsumidó is gebaseerd op de 8 basisrechten van 

de consument opgesteld door de Verenigde Naties en vastgelegd in  de “Guidelines for 

Consumers Protection”. De acht basisrechten luiden als volgt:  

 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. 

Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn het bevorderen van de transparante marktwerking en 

verbetering van de kwaliteit 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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3. DE ORGANISATIE 
 

1.1 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 eenieder zal worden erkend en gerespecteerd.” 

 

1.2 Kerntaken Fundashon pa Konsumidó 

De kerntaken van de Fundashon pa Konsumidó zijn het volgende: 

 Voorlichting en Educatie; 

 Activiteiten ontplooien op het gebied van onderzoek, samenwerking met het 

bedrijfsleven en beïnvloeding van overheidsbeleid; 

 Klachtenbehandeling en –bemiddeling; 

 Prijs- en kwaliteitsvergelijking en –onderzoek van waren en voedsel. 

 

De doelstellingen en activiteiten van de Fundashon pa Konsumidó hebben te allen tijde als 

strikte uitgangspunten:   

 een onafhankelijke positie van onze organisatie; 

 het streven naar hoogst haalbare kwaliteit en betrouwbaarheid; 

 met verifieerbare feiten als basis 

 en met oog op realiteitszin.  

 

1.3 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 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 draagvlak en kennis op gebied van 

consumentisme. 
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4. ACTIVITEITEN 2018 
 

4.1 Voorlichten, informeren en beïnvloeden 

Zoals eerder vermeld onderscheidt de Fundashon pa Konsumidó als haar kerntaken 

Onderzoek, Beleidsbeïnvloeding, Voorlichting en Klachtenbemiddeling,  

 

De stichting staat -afhankelijk van de problemen waarmee de consumenten op Curaçao 

geconfronteerd worden – altijd open voor overleg met ondernemers om ook hen beter 

wegwijs te maken en om naar oplossingen te zoeken 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 noodzakelijk, 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 -praktijken zullen zakelijk en met gevoel voor verhoudingen moeten worden aangepakt. 

 

Tegen de achtergrond van het beleidsvoornemen om op gefundeerde wijze voorlichting te 

geven en doeltreffend te werk te gaan, heeft de Fundashon pa Konsumidó in 2018, 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. In onze interviews en deelname aan radio- en televisieprogramma’s 

hebben we voortdurend getracht de consument te informeren over zijn rechten en over de 

juiste attitude om voordelig deel te nemen aan het economisch verkeer.   

 

Met onze prijsvergelijkingen, die we dit jaar weer hebben uitgebreid naar andere sectoren 

op de markt, blijven we de consument op de hoogte houden van keuzes die je moet maken 

en kritisch benaderen van elke consumentenkoop en je geld die je uitgeeft. In 2018 hebben 

wij ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt van alle “free media exposure” en zodoende vele 

uitnodigingen van radio en tv-programma’s geaccepteerd. Zo hadden wij interviews met o.a. 

Telenotisia, CBA Nieuws, lokale radio’s, zowel Papiaments programma’s als Nederlandstalig. 

We waren ook vaak te gast in programma’s zoals o.a. Mòru Bon dia, New Day, Pro Info en 

Bon nochi Kòrsou. 
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4.2 Wat hield ons bezig in het jaar 2018? 

Samenwerkingsvormen met andere organisaties  

Conform het Programma van Eisen heeft de stichting zoals gezegd een 

samenwerkingsovereenkomst getekend met de FTAC. Dit resulteert in een gezamenlijk 

onderzoek naar tarieven in de bancaire sector, die in 2019 uitgevoerd gaat worden. 

Daarnaast hebben we ook met andere organisatie oriënterende gesprekken gevoerd om 

eventueel tot samenwerking te komen. Onder anderen met  de Gaming Control Board, 

Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten en de Veterinaire Dienst heeft de stichting 

hieromtrent gesprekken gevoerd. Ook met de vereniging van verzekeraars, Curaçao & 

Bonaire Insurance Association, waar we samen een Geschillencommissie hebben opgericht 

zijn er verdere gesprekken geweest ter evaluatie en promotie  

van de Geschillencommissie. 

 

4.3 Kurso di Presupuesto 2018 

In 2018 heeft de Fundashon pa Konsumidó net als 

voorgaande jaren een cyclus cursus budgetteren 

verzorgd. Doel van de cursus is om eenieder die 

behoefte aan een financiële educatie de 

mogelijkheid te geven om aan de cursus deel te 

nemen. De deelnemers werden verdeeld in groepen 

van maximaal 12 personen. De cursus duurt drie 

weken en bestaat uit drie achtereenvolgende 

wekelijkse sessies. In totaal hebben er 77 personen 

deelgenomen aan de cursus van de   

 

De cursus ging in september van start met de eerste 

groep. Op drie achtereenvolgende zaterdagen kwam 

de groep bijeen. Tijdens de cursus leren de 

deelnemers niet alleen de vaardigheid om een 

sluitende begroting op te stellen, maar werd ook 

praktische tips gegeven op welke manier de deelnemers hun huishoudelijke kosten zo laag 

mogelijk konden houden. Op verzoek van bedrijven en organisaties heeft de stichting ook de 

cursus voor externe partijen verzorgd, wat de stichting extra inkomsten heeft geleverd. 

 

4.4 Konsumidó Alertá! 

In 2018 hebben we negen edities van onze digitaal tijdschrift “Konsumidó Alertá” 

gepubliceerd. In deze uitgaven behandelen we verschillende thema’s die van belang zijn 

voor de consument. Over het jaar 2018 hebben wij in de uitgaves van Konsumidó Alertá 

aandacht besteed aan onder meer de volgende onderwerpen: 
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 Ondersteun lokale producten; 

 Hoe gezond is onze bevolking; 

 Makutu Básiko; 

 Waarom een aanbetaling doen? 

 Alcohol en gezondheid; 

 Tips om boodschappen te doen; 

 Maximale kredietvergoeding lening; 

 Bescherming Persoonsgegevens; 

 Productveiligheid; 

 Algemene Voorwaarden bij aankoop; 

 Seminar Konsiente; 

 Pro deo advocaat; 

 Smart Speelgoed; 

 Reisverzekering; 

 Veilig verkeer; 

 Prijsvergelijking wasmachine; 

 Gezondheidstips. 

 

Deze tijdschriften hebben elk een eigen 

onderwerp en zijn, net als alle oudere edities 

op onze website 

www.fundashonpakonsumido.org te 

bezichtigen.  

 

4.5 Presentaties  

Lezingen Fundashon pa Konsumidó: 

Lezingen, presentaties en workshops over 

consumentenrecht vormen een integraal onderdeel 

van het takenpakket van onze organisaties.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundashonpakonsumido.org/
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4.6 Seminar Konsiente 
Fundashon pa Konsumidó was uitgenodigd om als partner, deel te nemen aan het 
driedaagse seminar ‘Konsiente’, georganiseerd door de stichting ‘Inovashon i Guia 
Edukashonal’ (SIGE) en Crab Social. Het doel van het seminar was om ouders en opvoeders 
bewust te maken over de gevaren van de internet en social media. Als gastspreker gaf de 
Fundashon pa Konsumido waardevolle informatie en tips over cyber security, E- Commerce 
en het consumentengedrag op internet en social media.  

 
4.6 Prijs- en warenvergelijkingen 

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. 

 

In 2018 heeft de Fundashon pa Konsumidó in totaal 12  prijsvergelijkingen uitgevoerd. In 

eigen beheer hebben wij in 9 prijsvergelijkende (waren)onderzoeken uitgevoerd, te weten 3 

levensmiddelenpakketten in april, juni en september, in januari de karnaval basket, in maart 

de kuaresma basket, in april een warenonderzoek naar water in fles, in mei een onderzoek 

naar Smart tv, in juli schoolartikelen, botika in augustus, bouwmaterialen in november en de 

kerstbasket in december 2018.  

 

4.7 Consumentendag 2018 (15 maart 2018) 

In het kader van de internationale dag van het consumentenrecht heeft de Fundashon pa 
Konsumido op 15 maart verschillende interviews bij lokale radio- en televisiezenders 
afgenomen, met als doel de consumenten bewust te maken over het belang van hun 
rechten. Tevens heeft de FpK op die dag veel aandacht besteed aan het onderwerp E -
Commerce. Door middel van een infomercial heeft de heer Franklin Sluis van de Bureau 
Telecommunicatie en Post informatie verschaft over dit onderwerp en tips gegeven hoe 
consumenten zich op de online wereld moeten gedragen.  
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4.8 Financieel Bewustwordingscampagne  

In mei 2018 lanceerde de Fundashon pa Konsumido een bewustwordingscampagne in de 
vorm van een serie radiospots. Vanaf mei tot en met augustus 2018 waren 11 verschillende 
radiospots te horen bij diverse lokale radiozenders. Door middel van deze radiospots 
probeert de Fundashon pa Konsumido de bevolking bewust te maken en hun kennis te 
vergroten op het gebied van consumentisme. Met thema’s zoals: makutu basiko, 
consumentenrechten en plichten, begroten en budgettering, algemene tips etc.  
 

4.9 48-jarig bestaan Fundashon pa Konsumidó (oktober 2018)     

In oktober vieren wij het 48-jarig bestaan van de FpK.   

 

4.10 Dialogo Nashonal: Presentatie WA-premieverhoging 

In juni 2018 heeft de stichting op verzoek van Ministerie van Economische Ontwikkeling een 

presentatie gegeven aan het Nationaal Dialoog Commissie n.a.v. de voorgenomen plannen 

van MEO om de WA-premie voor motorrijtuigen te verhogen. Standpunt van de FPK in deze 

is om WA-premie i.p.v. op cataloguswaarde te baseren op het gewicht, bouwjaar en 

gewichtsklasse van het voertuig.  

 

4.11 Finansa Hubenil 

In samenwerking met de organisatie Finansa Hubenil heeft de stichting een werkboek voor 

kinderen gepubliceerd om kinderen vanaf 8 jaar een budget workshop te leveren om vanaf 

een jongere leeftijd te leren omgaan met geld. De cursus wordt gegeven door Finansa 

Hubenil. Fundashon pa Konsumidó heeft bijgedragen in de kosten van de uitgifte.  
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5. KLACHTENBEHANDELING 

 

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 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. 

 

De meeste klachten die binnenkomen betreffen  ondeugdelijk producten (33%). In deze is 

opvallend dat de laatste jaren de klachten over elektronische producten aanzienlijk zijn 

gestegen. Andere veel voorkomende klachten of verzoeken om advies zijn: 

 Aqualectra, Selikor en Curgas (10.5%) 

 Reisaangelegenheden en hotels (9.5%) 

 (Nieuwe) autoproblemen (8.6%) 

 

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. 

 

4.1 Aantal informatie en klachten 

Via de balieregistratieformulieren worden de gegevens verzameld over de onderwerpen van 

alle telefonische en persoonlijke verzoeken om informatie en klachten. In 2018 ontving de 

Fundashon pa Konsumidó in totaal 1094 verzoeken voor informatie, advies en bemiddeling. 

Van dit totaal zijn er: 

935 contacten: klant verzoekt info over een productadvisering en informatie (zie Tabel I en 

Grafiek I).  

159 contacten: adviezen en infoklachten: klant verzoekt om advies in een geschil of meldt 

een klacht aan (zie tabel II en Grafiek II). 
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Tabel I 

CATEGORIE AANTAL PERCENTAGE

Bouwtarieven en -activiteiten, Guia di Bouw 226 24.2

Info FpK, produkten en diensten, 143 15.3

 FpK in the media & interviews 33 3.5

Ondeugdelijke producten & werkzaamheden 5 0.5

Winkels, slechte service, prijzen & goederen 2 0.2

Miskoop, misleiding, garantie e.a 3 0.3

Verzekering, pensioen & contracten 19 2.0

Aqualectra, Curgas & Selikor 21 2.2

TDS/UTS/Direct Tv/Digicel/Flow e.a. 11 1.2

Huis- en huurzaken / FKP 7 0.7

Hotels & Reizen e.a. 2 0.2

Insel Air & PAWA problemen 11 1.2

Algemene vraagstukken/Consumentenrecht 13 1.4

Incasso & betalingsregeling, studieschuld e.a. 5 0.5

Stand van zaken 294 31.4

Loan Sharks: Shon Fia, Bignet, Island Finance e.a. 0 0.0

Autovraagstukken 0 0.0

Kurso di Presupuesto 65 7.0

Banken e.a. 5 0.5

Vervaldatum en cadeaubonnen, restitutie 4 0.4

MEO en Makutu Basiko, Info OB 16 1.7

CBS/ Bestaansminimum, Minimuumloon e.d 1 0.1

Advocaten/notarissen e.d. 2 0.2

Ponton Festival 12 1.3

Geschillencie. GVC 18 1.9

Info tarieven in het algemeen 5 0.5

FTAC ea. 4 0.4

Overige 8 0.9

935 100.0  
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Grafiek I 

Grafiek II 
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Tabel II 

 

 

105 klachten: betreft de bemiddelingsklachten, die ingewikkelder van karakter zijn en zijn 

als case tussen de consument en het bedrijf behandeld (zie Tabel III en Grafiek III). 

CATEGORIE AANTAL PERCENTAGE

Ondeugd. producten & werkzaamheden: diversen 27 17.0

Prijzen offertes en misleiding 2 1.3

Winkels, horeca, slechte service & prijzen, goederen 6 3.8

Aqualectra, Selikor & Curgas 6 3.8

TDS/UTS/Direct Tv/Digicel/Scarlet 27 17.0

Verzekeringen 6 3.8

Autovraagstukken 23 14.5

Reisaangelegenheden, hotels, Airlines e.d. 3 1.9

Insel Air & PAWA problemen 4 2.5

Huis- en huurzaken / ondeugd. werk aannemer 4 2.5

Bankwezen & hypotheek 10 6.3

FKP & bouwvraagstukken 2 1.3

Deurwaarder, Advocaten/notarissen e.d. 5 3.1

Incasso & betalingsregeling, studieschuld e.a. 2 1.3

Loan Sharks: Shon Fia, Bignet, Island Finance e.a. 3 1.9

Dienstverlening aan klanten, restitutie, miskoop 0 0.0

Stopzetting/vertraging levering van een produkt/dienst 1 0.6

ond.produkt: OMNI, Polytronica, WIMCO, La Curacao 16 10.1

Ond.produkt: Boolchands, Tapirama, HP Store,Better D 0 0.0

Ond.produkt: Building Depot, Kooyman, Marchena HW 0 0.0

Vervaldatum, cadeaubon & tegoedbon 2 1.3

Algemene vraagstukken/Consumentenrecht 2 1.3

Geschillencie. GVC 0 0.0

Educatieinstelling, scholen e.d. 1 0.6

Overige 7 4.4

159 100.0
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Tabel III 

 

Grafiek III 

KLACHTEN: bemiddelingsgevallen persoonlijk & per telefoon behandeld

CATEGORIE AANTAL PERCENTAGE

Ondeugd. producten & werkzaamheden: diversen 35 33.3

Winkels, horeca, service & prijzen 0 0.0

Aqualectra, Selikor & Curgas 11 10.5

TDS/UTS/Direct Tv/Digicel/Scarlet/Flow 3 2.9

Verzekeringen 9 8.6

Autovraagstukken/nieuwe wagens met problemen 9 8.6

Reisaangelegenheden & hotels 10 9.5

Bankwezen & hypotheek, ACU,notaris 3 2.9

FKP & bouwvraagstukken 5 4.8

Incassobureau deurwaarder/ schulden 3 2.9

Pandjeshuis & loan sharks 2 1.9

Miskoop , Restitutie 2 1.9

Stopzetting levering van een produkt/dienst 7 6.7

Overige 6 5.7

105 100.0
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Status van de klachten 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS KLACHTEN

Opgelost 53 50.0

Gesloten  * 34 32.1

Actief 19 17.9

106 100

Klacht gesloten betekent:   

dat de klant geen gelijk had,

klacht had geen genoeg bewijstukken, 

werd naar een advocaat doorverwezen 
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Een verder uitsplitsing van de post “Ondeugdelijke producten” toont aan dat een groot 

gedeelte van de klachten dat bij de Fundashon pa Konsumidó binnenkomen  in de 

elektronica- en communicatiesector zitten. Deze variëren van wasmachines en airco’s tot en 

met mobiele telefoons en Ipods.   
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6. PERSONEEL EN ORGANISATIE 
 

Het personeelsbestand van de Fundashon pa Konsumidó bestond op 1 januari 2018 uit 5 

vaste medewerkers en 1 stagiaire. Organisatorisch ziet het organogram van de organisatie 

als volgt uit:  

 
 

Door middel van het traject “stagiaires” biedt de stichting aan middelbare scholen en 

hogescholen uit Nederland de mogelijkheid om Curaçaose stagiaires hier te plaatsen. Naast 

stage lopen worden de stagiaires ook ingezet om specifieke taken voor de stichting uit te 

voeren, zoals onder andere marktonderzoeken, beleidsprocessen herschrijven, 

wetsvoorstellen voorleggen. Zo wordt deze tijdelijke medewerker in staat gezet om met 

frisse ideeën en initiatieven te komen die kunnen bijdragen tot een beter functioneren van 

de stichting. Dit is een win-win situatie voor beide partijen.  
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7. CORPORATE GOVERNANCE 
 

7.1 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, dat 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 directeur. Het bureau bestaat uit een directeur, een juridische beleidsmedewerkers, 

een projectmanager, een officemanager en een nog niet ingevulde functie van 

communicatiemanager. 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 

(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 werknemers van het bureau 

(goedgekeurd door het bestuur) en met het actualiseren van de statuten. Deze laatste 

activiteit wordt begin 2013 afgerond. 

 

7.2 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. 

 

7.3 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. 
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7.4 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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8. TOT SLOT 
Zoals eerder aangeven in het voorwoord zullen we als organisatie de komende jaren op 

basis van een nieuw beleidsplan een strategie gaan ontwikkelen om als organisatie onze 

positie in de markt en het bereik van onze boodschap te vergroten. In 2013 wordt het 

onderzoek afgerond naar de marktpositionering van de organisatie als ook een strategie 

ontwikkeld voor een effectieve marktbenadering van de Fundashon pa Konsumidó.  

 

Sleutelwoord is hierbij informatietechnologie. Met de afronding van het project voor een 

database voor prijsvergelijkende onderzoeken zullen we over nieuwe tools beschikken om 

interactiever met de consument te communiceren en de participatie en steun van onze 

achterban vergroten.  

Maar net als vorig jaar kunnen we afronden met de boodschap dat voor het verbeteren van 

de positie van de consument duidelijke spelregels in de vorm van wetgeving, toezicht en 

regulering essentiële vereisten zijn. 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. 

 

 


