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De Fundashon pa Konsumidó is in het jaar 1975
opgericht door een groep bezorgde burgers die de
noodzaak zagen om een onafhankelijke
consumentenorganisatie op te richten. De stichting
werd opgericht om in de ruimste zin des woord de
belangen van de consumenten op het eiland Curaçao
te behartigen. De positie van de consument staat in
het beleid van de Fundashon pa Konsumidó centraal.
 
Ons streven is om de consument een volwaardige
maatschappelijke, juridische en economische positie
in de samenleving te verschaffen, individueel alsook
collectief, ten opzichte van de ondernemers. Deze
visie van de consumentenorganisatie, is gebaseerd
op de acht basisrechten van de consument opgesteld
door de Verenigde Naties. Deze basisrechten, luiden
volgens de “Guidelines for Consumers  Protection”
van de Verenigde Naties als volgt:
 
•recht op toegang tot noodzakelijke producten en
diensten. Dit basisrecht heeft vooral te maken met
goederen die wegens hun belang vaak door de
overheid worden gereguleerd zoals
elektriciteitsdistributie, waterdistributie, woning en
gezondheidszorg. Iedere persoon heeft deze
goederen nodig om volwaardig aan de samenleving
te kunnen deelnemen. Toegang tot deze producten
betekent niet alleen dat deze producten voor een
ieder beschikbaar moet zijn, maar impliceert ook dat
deze producten bereikbaar en betaalbaar moeten
zijn.
 
• recht op keuze tussen producten en diensten. Het
recht op vrije keuze tussen producten en diensten is
het machtigste instrument die de consument op een
vrije markt bezit. Op een vrije markt concurreren
ondernemers onderling. Doordat de consument vrij
is om te kiezen, kan hij beter voor zijn eigen belang
opkomen en worden ondernemers gestimuleerd om
innovatiever en meer klantgericht te zijn. Een vrije
markt waarop de consument voldoende
keuzevrijheid heeft, zal veel voordelen opleveren
voor de consument, zoals goedkopere prijzen en
producten van hogere kwaliteit. Wanneer de
consument geen keuzevrijheid heeft omdat er sprake
is van een monopolie, zien we dat vaak de
monopolist misbruik maakt van zijn positie door
prijzen hoog te houden, terwijl de service veel te
wensen overlaat.
 

1. INLEIDING



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• recht op informatie. Iedere consument heeft
recht op duidelijke en concrete informatie om aan
de hand daarvan een weloverwogen keuze wanneer
hij voor een product of dienst betaalt. De informatie
waarover de consument beschikt en aan de hand
waarvan hij voor een bepaald product of dienst
moet kiezen, dient correct en begrijpelijk te zijn en
dient ook de essentiële kenmerken van een product
of dienst te bevatten. Aan de hand van informatie
van het product dient de consument in staat te zijn
om dat specifiek product met soortgelijke
producten te vergelijken.
 
• recht op educatie. De consument dient op de
hoogte te zijn van zijn rechten en plichten als
consument. In de praktijk worden we heel vaak
geconfronteerd met consumenten die niet op de
hoogte zijn van hun rechten als consument. Ook
ondernemers blijken vaak niet op de hoogte te zijn
van de rechten van de consumenten. Dit gebrek aan
kennis leidt er toe dat de rechten van de consument
vaak door de ondernemers worden overtreden en
dat de consument niets hiertegen ondernemen.
Educatie van de consument is daardoor heel
belangrijk!
 
• recht op veilige producten en diensten. De
consument heeft recht op veilige producten en
diensten. Vaak denken consumenten dat omdat een
product aangeboden wordt, deze ook 100% veilig is
om te gebruiken. Het is aan overheid om de
veiligheid van producten en diensten te
waarborgen. Met veiligheid wordt in principe de
veiligheid van het lijf en leden bedoeld. Indien blijkt
dat een product niet aan redelijke veiligheidseisen
heeft voldaan, dient de consument gecompenseerd
te worden. Consumenten moeten producten
kunnen gebruiken zonder dat ze schade daaraan

 
 
 
 
ondervinden. Veiligheid speelt niet alleen een rol bij
producten, maar ook bij diensten.
 
• recht op klacht- en verhaalsmogelijkheden.
Consumenten dienen het recht op klacht- en
verhaalsmogelijkheden te hebben wanneer ze op
grond van valse voorwendselen, zoals bedrog of
misleiding, de koop van een product van een
product of dienst zijn aangegaan. Vaak gaat het hier
mis. Gerechtelijke procedure zijn kostbaar en nemen
veel tijd in beslag waardoor menige gedupeerde
consumenten van dit proces afzien. Naast de
gerechtelijke procedure is er vaak geen andere
instantie waar de consument zich kan wenden om
zijn recht ook daadwerkelijk te halen.
 
• recht op consumentenvertegenwoordiging. De
consument is tevens gebaat met een
vertegenwoordigend orgaan bij overheidsinstanties
die zijn belangen kan behartigen. Doordat de
consumenten een grote groep vormen, is het
moeilijk om de belangen van alle individuele
consumenten te behartigen; daarom juist kijkt de
consumentenorganisatie naar het collectief belang.
 
• recht op duurzame producten en diensten. Onze
maatschappij is zich er steeds meer van bewust dat
er maatregelen genomen moeten worden om
ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties op
onze aarde kunnen wonen en leven. Grondstoffen
zijn vaak nodig voor de totstandkoming van
producten en diensten. Deze grondstoffen zijn
oneindig, maar zullen opraken. Door duurzame
producten en diensten te ontwikkelen, kunnen we
de beschikbaarheid van deze belangrijke
grondstoffen aan de toekomstige generaties
garanderen.
 
 



Statutaire doelstelling
De statutaire doelstelling van de Fundashon pa
Konsumidó is om als een onafhankelijke organisatie,
zonder binding met enige politieke of
levensbeschouwelijke stroming of organisatie, de
belangen van de Curaçaose consumenten in alle
voorkomende gevallen te behartigen. De stichting
streeft daarbij naar een volwaardige juridische,
economische en sociale positie van de consument
ten opzichte van het totstandkomen, distribueren,
consumeren en afdanken van particuliere en
collectieve goederen en diensten. De stichting stelt
daarbij de eigen keuze van de consument centraal,
maar houdt bij dit alles ook rekening met
maatschappelijke gevolgen in ruime zin van
particuliere en collectieve consumptie en de
bewustwording van de consument dienaangaande.
 
Visie
De visie van de Fundashon pa Konsumidó, welke
voortvloeit uit haar statutaire doelstelling, 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 werkzaamheden van de Fundashon pa
Konsumidó zijn uitgebreid wegens het omvangrijke
karakter van het consumentenrecht. Desondanks
kunnen we enkele kerntaken onderscheiden. Deze
zijn:
• voorlichting en educatie geven aan de Curaçaose
   consumenten;
• activiteiten ontplooien op het gebied van
   onderzoek, samenwerking met het bedrijfsleven
   en beïnvloeding van het overheidsbeleid;
• klachtenbehandeling en –bemiddeling;
• prijs- en kwaliteitsvergelijking en –onderzoek van
   waren en voedsel.
 
Uitgangspunt bij het uitvoeren van voormelde
kerntaken zijn:
• de onafhankelijke positie van de organisatie;
• het streven naar het hoogst haalbare kwaliteit en
   betrouwbaarheid;
• verifieerbare gegevens dienen altijd als grondslag;
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realisatie van onze doelstelling
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 samenwerkende 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.
 
 

2. DE ORGANISATIE



In 2016 heeft de Fundashon pa
Konsumidó een groot aantal
interviews gegeven aan
verschillende lokale kranten en
radio- en televisiestations. Ook heeft
de stichting in samenwerking met
Radio Hoyer 27 aflevering van het
radioprogramma “Konsumidó
Konsiente” gemaakt. Het
programma werd op maandag
uitgezonden tussen 2 en3 uur pm.
 
Verder heeft de stichting 23
persberichten uitgegeven over
relevante en actuele onderwerpen.
Ook werden er colleges gegeven aan
studenten van Nilda Pinto SBO,
Jacques Ferrandi, Juan Pablo Duarte
en IFE om zo onze consumenten van
jongs af aan te informeren over hun
rechten en plichten.
 
In 2016 heeft de stichting verder de
website gemoderniseerd en ter
promotie hiervan is een promotieclip
gemaakt om het gebruik van de
website onder consumenten te
bevorderen. Ook een vernieuwde
versie van de Guia di Konstrukshon,
met loonprijzen in de bouwsector is
in 2016 afgerond.

In het kader van World
Consumer Rights Day 2016
heeft de stichting 5000
brochures verspreid waarin de
thema van dit jaar werd
behandeld. En als laatste is
een brochure uitgebracht die
ondeugdelijke producten
onder de aandacht brengt
(5000 stuks).
 

World Consumer Rights Day 2016
Op 15 maart vieren alle consumentenorganisaties rond de hele wereld de “World Consumers Rights Day”.
Jaarlijks bepaalt Consumers International, de internationale consumentenorganisatie waarvan de meeste
consumentenorganisaties wereldwijd lid van zijn, een op dat moment voor de consumenten belangrijke
thema waaraan de consumentenorganisaties op de Werelddag van de Rechten van de Consument
aandacht aan dienen te besteden. De Fundashon pa Konsumidó is ook lid van de organisatie Consumers
International. In 2016 werd het gebruik van antibiotica in onze voeding als thema door de organisatie
gekozen. In het kader hiervan heeft de Fundashon pa Konsumidó op 15 maart 2016 diverse
voorlichtingsactiviteiten georganiseerd om het thema publiekelijk aan te kaarten.
 
 
 
 

Voorlichting
Voorlichting geven aan de consumenten is een van de kerntaken waaraan de stichting heel veel aandacht
aan besteedt. Knowledge is power! Een consument die zijn rechten niet kent, kan niet voor zichzelf
opkomen. Vaak zijn consumenten niet eens bewust over het feit dat ondernemers hun rechten schenden.

3. ACTIVITEITEN



Video: launch website Fundashon pa Konsumidó

Video: launch World Consumers Right Day

http://www.youtube.com/watch?v=Lww12jSS-lQ
http://www.youtube.com/watch?v=FwWTd570gyA


Jaarlijks verzorgt de stichting Fundashon pa
Konsumidó een cursus budgettering aan alle
geïnteresseerde consumenten. De cursussen
worden gratis aan de consumenten verzorgd.
Om de effectiviteit te vergroten worden de
deelnemers in kleinere groepen onderverdeeld van
maximaal 12 personen. De cursus heeft een duur
van drie weken en bestaat uit drie
achtereenvolgende sessies. In totaal hebben er in
2016 108 cursisten de cursus met succes voltooid.
Tijdens de cursus leerden de deelnemers niet
alleen de vaardigheid om een sluitende begroting
op te stellen, maar werden de cursisten ook vele
praktische tips gegeven om hun huishoudelijke
kosten zo laag mogelijk te houden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 3 december 2016 kregen alle cursisten die de
cursus met succes hadden voltooid, een certificaat
in ontvangst. De plechtigheid vond plaats in het
Sentro di Bario Janwé. Aan het eind van de
plechtigheid kregen de deelnemers hun certificaten
van de voorzitter van de Fundashon pa Konsumidó
uitgereikt.
 
Kurso di Presupuesto Reclassering
In samenwerking met de Reclassering is een cursus
budgettering gehouden voor een groep personen
die onder begeleiding zijn van deze organisatie.
 

Cursus budgettering 





Sinds november 2013 publiceert de Fundashon pa
Konsumidó het tijdschrift Konsumidó Alertá in digitale
versie met veel informatie voor de Curaçaose
consument. Meer dan 2000 abonnees ontvangen, na
publicatie van de editie, per mail dit digitaal tijdschrift.
Verschillende actuele consumententhema’s komen aan
bod. Artikelen over budgetteren, gezondheid,
opmerkelijke klachten en alles wat relevant is voor de
consument komen als thema’s in het tijdschrift aan bod.
Jaarlijks streeft de stichting ernaar om tenminste een
keer de Konsumidó Alertá in hardcopy versie uit te
brengen. Zo ook in 2016. Rond het jubileum in oktober
is de gedrukte versie van het tijdschrift uitgebracht van
10.000 exemplaren.

Konsumidó Alertá
Digital 





Ook in het jaar 2016 heeft de Fundashon pa Konsumidó diverse prijsvergelijkingen uitgevoerd om de
consument op de hoogte te houden van de prijzen. Veel van de prijsvergelijkingen worden gedaan in
samenwerking met de Economische Inspectie van de Ministerie van Economische Zaken. Er werden
prijsvergelijingen gedaan in verschillende supermarkten en apotheken om zo de consument op de hoogte
te brengen van waar hij een bepaald product voor de laagste prijs kan kopen. In totaal zijn er 11
prijsvergelijkende onderzoeken (PV) uitgevoerd:
 
Lijst uitgevoerde prijsvergelijkingen in 2016
1. Januari - PV Karnaval-basket
2. Februari - PV 1ste levensmiddelen-basket
3. Maart - PV Kuaresma-basket
4. Mei - PV 1ste levensmiddelen-basket
5. Juli - PV Back to School
6. Augustus - PV Botika-basket
7. Oktober - PV Vleessoorten
8. Oktober - PV Groeten en fruit
9. Oktober - PV Autobanden
10. November - PV Bouwmaterialen
11. December - PV Kerst-basket
 
Alle prijsvergelijkingen worden gepubliceerd in lokale dagbladen en worden ook ter beschikking gesteld op
de website van Fundashon pa Konsumido.
 
 

Prijsvergelijkingen

http://fundashonpakonsumido.org/komparashon-di-preis/


Onderzoek “Tevredenheid in het
Openbaar Vervoer"
In opdracht van de Ministerie van Economische
Ontwikkeling heeft Fundashon pa Konsumidó in
2016 een onderzoek laten doen van de beleving van
de consument over de kwaliteit van het openbaar
vervoer in Curaçao.
 
Op een bevolking van 150.000 zijn op Curaçao naar
schatting 14.000 inwoners (9%) afhankelijk van het
openbaar vervoer. In opdracht van Fundashon pa
Konsumidó is er een onderzoek uitgevoerd naar de
beleving van de reiziger van de kwaliteit van het
openbaar vervoer op Curaçao.
 
Het doel van het onderzoek is drieledig:
1. Inzicht verkrijgen in bestaand beleid en
ontwikkelingen t.a.v. de kwaliteit van het openbaar
vervoer op Curaçao
2. Inzicht in de beleving van de gebruikers van de
kwaliteit van het openbaar vervoer
3. Komen tot concrete aanbevelingen ter
verbetering van de kwaliteit van het
openbaarvervoer op Curaçao
 
Methode
Dit onderzoek brengt de beleving van reiziger in
kaart met gebruik van een mixed-method aanpak

waarbij de surveyresultaten onder een
respresentatieve steekproef van OV reizigers
(n=503) werden geverifieerd door focusgroepen en
diepte interviews met 14 reizigers uit o.a. specifieke
reizigers subgroepen zoals gehandicapten,
studenten en migranten. Dit werd aangevuld met
deskresearch en gesprekken met diverse
stakelholders, om inzicht te krijgen in het bestaande
beleid en recente ontwikkelingen t.a.v. de kwaliteit
van het openbaar vervoer.
 
Resultaten
Kort samengevat moeten een aantal
basiscomponenten anders: informatievoorziening,
tijd en doorstroming (frequentie van bussen,
reissnelheid en stiptheid), infrastructuur (route en
bereikbaarheid van wijken, faciliteiten bij de halte),
rijcomfort (klantvriendelijkheid van de chauffeurs)
en prijs (vaste tarieven).
 
Het onderzoek is in 2016 afgerond. Het rapport is in
2016 niet uitgebracht in afwachting van afstemming
met de overheid.Op de website van Fundashon pa
Konsumidó is het volledig rapport ondertussen te
lezen.
 

http://fundashonpakonsumido.org/2017/02/21/raport-transporte-publiko/


In oktober 2016 heeft Fundashon pa Konsumidó
kennis genomen van de vele klachten in de pers en
sociale media over de slechte service van Insel Air.
Klachten over vertragingen, annuleringen van
vluchten zonder kennisgeving, gebrek aan
communicatie hebben een structureel karakter
gekregen dat we niet meer over incidenten kunnen
praten. 
Om de behandeling van consumentenklachten
beter te reguleren en standaardiseren hebben
landen aangesloten bij de International Civil
Aviation Organization  (ICAO), het verdrag van
Montreal gesloten.

Dit verdrag heeft tot doel principes en standaarden
voor de internationale burgerluchtvaart voor het
vervoer van passagiers en goederen en ook een de
verantwoordelijkheid van luchtvaartmaatschappijen
naar de consument te reviseren en actualiseren. De
voornaamste aansprakelijkheden van de
luchtvaartmaatschappijen omvatten de
aansprakelijkheid voor dood en lichamelijk letsel de
aansprakelijkheid voor vertragingen en de
aansprakelijkheid voor vernieling, verlies en
beschadiging van bagage.
 
 

Compensatie bij vluchtvertaging



Gelet op de specifieke punten van het verdrag heeft
de Fundashon pa Konsumidó een petitie ingediend
bij de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijk
Planning om namens de overheid van Land Curaçao
het volgende te bewerkstelligen:
• het Verdrag van Montreal te ratificeren om zo het
   kader te creëren waarin de verantwoordelijkheid
  van Curaçaose luchtvaartmaatschappij naar de
passagier bepaald wordt.
• En ook om concrete normen vast te stellen
   waaraan luchtvaartmaatschappijen op Curaçao
zich moeten houden in geval van dood of

lichamelijke letsel van de passagier, in geval van
vertraging en annulering van een vlucht en in geval
van vernieling, verlies en beschadiging van bagage.
 
Om deze petitie kracht bij te zetten heeft de
stichting en handtekeningen actie begonnen die
consumenten kunnen tekenen om steun te betuigen
aan deze actie. In totaal zijn er meer dan 550
handtekeningen verzameld. De petitie is
aangeboden aan de Minister van VVRP. 



4. KLACHTENBEMIDDELING
Klachtenbemiddeling vormt een van de kerntaken van de Fundashon pa Konsumidó. In de meeste gevallen
wordt met succes tussen de consument en ondernemer bemiddeld. De service geschiedt op individuele
basis en kost fl. 10,00 per klacht. Voortzetting en professionalisering van de klachtenbehandeling is
belangrijk zolang er geen andere efficiëntere en goedkope vorm van geschillenbeslechting voorhanden is.
De meeste klachten die bij de Fundashon pa Konsumidó binnenkomen, betreffen klachten over
ondeugdelijke producten. 



4. KLACHTENBEMIDDELING
Naast de betaalde bemiddelingsgevallen, zijn er ook
tal van eenvoudige klachten en verzoeken om
informatie of ter inwinnen van advies die bij de
stichting binnenkomen. Wij proberen deze klachten
zoveel mogelijk telefonisch af te handelen, altijd
uitgaande van wat de wet in dergelijke gevallen
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 het bedrijf
benaderen.
 
Indien ter verdere afhandeling van de klacht een
deskundige moet worden geraadpleegd of indien er
een rapport moet worden opgemaakt, dan neemt
het bureau contact op met de desbetreffende
deskundige voor het nodige. Deze factoren kunnen
de behandelingsduur beïnvloeden en kunnen tot
gevolg hebben dat het bemiddelingsproces langer

duurt. 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.
 
Via de balieregistratieformulieren worden de
gegevens verzameld over de onderwerpen van alle
telefonische en persoonlijke verzoeken om
informatie en klachten. In 2016 ontving de
Fundashon pa Konsumidó vele verzoeken voor het
verstrekken van informatie of het geven van advies.
In totaal ontvingen wij 2143 verzoeken om
informatie en/of advies in verband met een geschil
waarbij de Fundashon informatie heeft verstrekt,
doch niet heeft bemiddeld. De Fundashon pa
Konsumidó heeft voorts 89 klachten ontvangen
waarin een bemiddelingstraject is aangegaan.
 



5. PERSONEEL EN ORGANISATIE
Het personeelsbestand van de Fundashon pa Konsumidó bestond op 1 januari 2016 uit 5 vaste
medewerkers, 1 schoonmaakster en een stagiaire. De 5 ingevulde functies bestonden uit de Directeur, een
Juridische Beleidsmedewerker, een Project en Communicatiemedewerker, een Officemanager en een
Bureau-medewerkster. In de loop van 2016 heeft de Juridisch Beleidsmedewerker ontslag genomen. De
vacature is nog niet vervuld. Het bureau van de stichitng ressorteert onder het bestuur van de stichting.
 

Organogram Fundashon pa Konsumidó 2016
 
 
 
 

Als organisatie zal de stichting de komende jaren op basis van een nieuw beleidsplan een strategie gaan
ontwikkelen om onze positie in de markt en het bereik van onze boodschap te vergroten. Aan de hand
hiervan zal de Fundashon pa Konsumidó ook een strategie ontwikkelen voor een effectieve
marktbenadering en alternatieve fondsenwerving. En net als voorgaande 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 vereisten zijn. Het speelveld voor de consument, het 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.

6. SLOT

 
 
                  Directeur



5. PERSONEEL EN ORGANISATIE



Fundashon pa Konsumidó
De Ruyterkade 53
T: +59994626666
F:+59994626350
E: info@fundashonpakonsumido.org
W: www.fundashonpakonsumido.org
 
 
 


