
 

 

 
 

 

 

 

Vragenlijst onderzoek naar bekendheid FTAC en de Landsverordening inzake 
concurrentie 

 

[Instructie enquêteur: lees eerst de tekst voor volgens het belscript] 

 

Bekendheid van de FTAC en de nieuwe concurrentieregels 

 

 

Q1. Bent u bekend met de FTAC (of Fair Trade Authority Curaçao)? → ga door naar vraag Q4 bij ‘nee’ of ‘weet niet’ 

(1) Ja, ik weet wat de FTAC is (2) Ja, maar ik ken het alleen 

van naam 

(3) Nee, heb ik nog nooit van 

gehoord 

(9) Weet niet / w.n.z. 

 

Q2. Hoe bent u over de FTAC te weten gekomen? → meerdere antwoorden mogelijk 

(1) Krant (2) Radio (3) Televisie (4) Website / internet 

(5) Social media / Facebook (6) Vrienden / familie (7) Anders: (9) Weet niet / w.n.z. 

 

Q3. Wat doet de FTAC volgens u? → open vraag 

Noteer: 

 

 

 

 

Q4. Bent u bekend met het kartelverbod op Curaçao? → ga door naar vraag Q6 bij ‘nee’ of ‘weet niet’ 

(1) Ja, ik weet wat het 

kartelverbod is 

(2) Ja, maar ik ken het alleen 

van naam 

(3) Nee, heb ik nog nooit van 

gehoord 

(9) Weet niet / w.n.z. 

 

Q5. Wat houdt het kartelverbod in volgens u? → open vraag 

Noteer: 

 

 

 

 

 

Q6. Bent u bekend met het verbod op misbruik van een machtspositie op Curaçao? → ga door naar vraag Q8 bij ‘nee’ of 

‘weet niet’ 

(1) Ja, ik weet wat dit verbod 

is 

(2) Ja, maar ik ken het alleen 

van naam 

(3) Nee, heb ik nog nooit van 

gehoord 

(9) Weet niet / w.n.z. 

 

Q7. Wat houdt het verbod op misbruik van een machtspositie in volgens u? → open vraag 

Noteer: 

 

 

 

 

Perceptie van de mate van concurrentie 

 

 

[Instructie enquêteur: lees voor] Deze enquête gaat over het begrip "concurrentie". Er is sprake van concurrentie als 

twee of meer bedrijven strijden om een grotere positie op de markt. Een groter marktaandeel voor de één betekent 



 

 

automatisch een kleiner marktaandeel voor de ander. Bedrijven concurreren met elkaar door bijvoorbeeld een lagere 

prijs of een betere dienstverlening. 

 

Q8. Wat vindt u van concurrentie in het algemeen? → één antwoord mogelijk 

(1) Heel goed (2) Goed (3) Neutraal (4) Slecht (5) Heel slecht (9) Weet niet / wnz 

 

Q9. Hoeveel concurrentie is er op Curaçao volgens u? → één antwoord mogelijk 

(1) Heel veel (2) Veel (3) Neutraal (4) Weinig (5) Heel weinig (9) Weet niet / wnz 

 

Q10. In welke sectoren van de Curaçaose economie is er onvoldoende concurrentie volgens u? → open vraag 

Noteer: 

 

 

 

 

Q11. Hoeveel concurrentie is er in uw eigen sector? → één antwoord mogelijk 

(1) Heel veel (2) Veel (3) Neutraal (4) Weinig (5) Heel weinig (9) Weet niet / wnz 

 

Q12. Als u terugkijkt naar de afgelopen 12 maanden. Is de concurrentie in uw eigen sector … → antwoorden oplezen, 

één antwoord mogelijk 

(1) Sterk 

toegenomen 

(2) Toegenomen (3) Zelfde gebleven (4) Afgenomen (5) Sterk 

afgenomen 

(9) Weet niet / wnz 

 

Houding t.a.v. de nieuwe concurrentieregels 

 

 

[Instructie enquêteur: lees voor] Per 1 september 2017 is de Landsverordening concurrentie van kracht. De FTAC is 

benieuwd wat bedrijven vinden van de nieuwe concurrentieregels. Ik leg u 5 stellingen voor. Kunt u bij elke stelling 

aangeven of u het [volledig eens ++], [mee eens +], [neutraal =], [oneens -] of [volledig oneens --] bent? Wilt u geen 

antwoord [g.a.] geven, dan kan dat ook. 

 

Q Stellingen ++ + = - -- g.a. 

13 
De nieuwe regels om concurrentie op Curaçao te vergroten 
vind ik een goede zaak. 

1 2 3 4 5 9 

14 
Andere bedrijven in mijn sector of branche concurreren op een 
oneerlijke manier. 

1 2 3 4 5 9 

15 
Ik vind het OK om met concurrenten te praten over 
bijvoorbeeld verkoopprijzen of nieuwe opdrachten. 

1 2 3 4 5 9 

16 
De FTAC moet hard optreden tegen bedrijven die de nieuwe 
concurrentieregels overtreden. 

1 2 3 4 5 9 

17 
Ik zou nooit concrete voorbeelden van oneerlijke concurrentie 
melden bij de FTAC 

1 2 3 4 5 9 

 
 

Afsluitende vragen 

 

 

[Instructie enquêteur: lees voor] Ik wil u tot slot een paar algemene vragen stellen. 

 

Q18. Wat is uw functie binnen uw bedrijf? 

(1) Eigenaar (2) Directeur (3) Manager / leidinggevende (4) Medewerker 

(5) Anders, namelijk:  (9) Weet niet / wil niet zeggen 

 



 

 

Q19 Heeft u verder opmerkingen of suggesties voor de FTAC? Bijvoorbeeld, bepaalde misstanden of oneerlijke 

concurrentie die in uw sector spelen? → open vraag 

Noteer: 

 

 

 

 

Q20 Wilt u meer weten over de FTAC en de nieuwe concurrentieregels? → zo ja, vraag dan naar het emailadres of het 

telefoonnummer. 

(1) Ja, via emailadres of telefoonnummer: (2) Nee 

 

 

[Instructie enquêteur: sla vraag Q21 over als de respondent bij vraag Q20 een positief antwoord geeft] 

 

Q21 Indien de enquête aanleiding tot nadere vragen geeft, mag de FTAC u dan daarover terugbellen? → zo ja, vraag 

dan naar het telefoonnummer 

(1) Ja, via telefoonnummer: 

 

(2) Nee, ik wil liever anoniem blijven. 

 

 

[Instructie enquêteur: lees voor] Dit was de laatste vraag. Hartelijk dank voor uw medewerking! 

  



 

 

Papiaments-talige versie van de vragenlijst 
 

[Instructie enquêteur: lees eerst de tekst voor volgens het belscript] 

 

Bekendheid van de FTAC en de nieuwe concurrentieregels 

 

 

Q1. Bo konosé FTAC (Fair Trade Authority Curacao?) → ga door naar vraag Q4 bij ‘nee’ of ‘weet niet’ 

(1) Si, mi konosé FTAC (2) Si, pero solamente di 

nòmber 

(3) No, nunka mi no a tende di 

FTAC 

(9) Mi no sa/  Mi no sa sigur 

 

Q2 Kon bo a haña sa di FTAC? → meerdere antwoorden mogelijk 

(1) Korant (2) Radio (3) Televishon (4) Wèpsait / internèt 

(5) Retnan Sosial / Facebook (6)  Amistatnan / famia (7) Otro: (9) Mi no sa / Mi no sa sigur 

 

Q3. Kiko tur FTAC ta hasi segun bo? → open vraag 

 

Q4. Bo ta konosí ku e prohibishon riba palabrashon entre empresarionan ku ta limitá kompetensia (kartel) na Kòrsou? 

→ ga door naar vraag Q6 bij ‘nee’ of ‘weet niet’ 

(1) Si, Mi sa kiko ta nifiká  

prohibishon riba kartel 

(2) Si, pero solamente di 

nòmber 

(3) No, nunka mi no a tende 

di dje 

(9) Mi no sa/ Mi no sa sigur 

 

Q5. Kiko sigun abo ta nifiká e prohibishon riba palabrashon entre empresarionan ku ta limitá kompetensia (kartel) ? → 

open vraag 

 

Q6. Bo ta konosí ku e prohibishon riba mal uso di poder ekonómiko na Kòrsou? → ga door naar vraag Q8 bij ‘nee’ of 

‘weet niet’ 

(1) Si, mi sa kiko e 

prohibishon ta nifiká 

(2) Si, pero solamente di 

nòmber 

(3) No, nunka mi no a tende 

di dje 

(9) Mi no sa/ Mi no sa sigur. 

 

Q7. Ki ta nifiká e prohibishon riba mal uso di poder ekonómiko sigun abo? → open vraag 

 

Perceptie van de mate van concurrentie 

 

 

[Instructie enquêteur: lees voor] E enkuesta aki ta bai over di e konsepto ‘’kompetensia’’. Nos ta papia di kompetensia 

ora dos o mas empresa ta kompetí pa un posishon mas grandi riba merkado. Un kuota di merkado mas grandi pa un 

empresa outomátikamente ta nifiká un kuota di merkado mas chikí pa e otro. Empresanan ta kompetí ku otro dor di 

ofresé preisnan mas abou o ofresé mihó servisio. 

 

Q8. Kiko bo ta haña di e konsepto “kompetensia”  generalmente? → één antwoord mogelijk 

(1) Hopi bon (2) Bon (3) Neutral (4) Malu (5) Hopi Malu (9) Mi no sa / Mi no sa 

sigur 

 

Q9. Kuantu kompetensia tin na Kòrsou sigun abo? → één antwoord mogelijk 

(1) Masha hopi (2) Hopi (3) Neutral (4) Tiki (5) Masha tiki (9) Mi no sa/ Mi no sa 

sigur 

 

Q10. Den kua sektornan ekonómiko di Kòrsou tin NO tin sufisiente kompetensia sigun abo? → open vraag 

 

Q11. Kuantu kompetensia tin den bo propio sektor? → één antwoord mogelijk 

(1) Masha hopi (2) Hopi (3) Neutral (4) Tiki (5) Masha tiki (9) Mi no sa / Mi no sa 

sigur 



 

 

 

Q12. Si bo wak bek riba e delaster 12 lunanan tras di lomba, e kompetensia den bo propio sektor ta… → antwoorden 

oplezen, één antwoord mogelijk 

(1) A oumentá 

drástikamente 

(2) A oumentá (3) A keda mes un 

kos  

(4) A baha (5) A baha 

drástikamente 

(9) Mi no sa / mi no sa 

sigur 

 

Houding t.a.v. de nieuwe concurrentieregels 

 

 

[Instructie enquêteur: lees voor] Dia 1 sèptèmber 2017 e reglanan nobo di kompetensia a drenta na vigor. FTAC ta 

interesá pa sa kiko empresanan ta pensa di e reglanan aki. Mi ta presentá bo sinku ponensia. Bo por indiká na kada 

ponensia si bo ta kompletamente di akuerdo [++], di akuerdo [+], neutral [=], no ta di akuerdo [-] o fuertemente no ta di 

akuerdo [--]. Bo por skohe tambe pa no duna un kontesta [s.k]. 

 

Q Stellingen ++ + = - -- [s.k] 

13 
E reglanan nobo pa oumentá kompetensia na Kòrsou ta un 

bon kos. 
1 2 3 4 5 9 

14 
Otro empresanan den mi propio sektor o Asosiashon ta 

kompetí di un manera  deshonesto. 
1 2 3 4 5 9 

15 
Mi ta haña normal pa papia ku otro kompetidornan tokante di 

preis di benta o un enkargo nobo. 
1 2 3 4 5 9 

16 
FTAC mester tuma akshon duru kontra di empresanan ku ta 

violá e reglanan nobo di kompetensia. 
1 2 3 4 5 9 

17 
Nunka lo mi no mèldu ehèmpelnan konkreto di kompetensia 

inhustu na FTAC. 
1 2 3 4 5 9 

 

Afsluitende vragen 

 

 

[Instructie enquêteur: lees voor] Pa terminá mi kier hasi algun pregunta general. 

 

Q18. Kua ta bo puesto den e empresa? 

(1) Doño (2) Direktor (3) Gerente / Ehekutivo (4)  Trahadó 

(5) Otro: (9) Mi no sa/ Mi no ke bisa   

 

Q19. Bo tin otro opservashonnan o sugerensianan pa FTAC? Por ehèmpel aktonan deshonesto o kasonan di 

kompetensia inhustu den bo sektor?  → open vraag 

 

Q20. Bo ke mas informashon tokante di FTAC i e reglanan nobo di kompetensia? → zo ja, vraag dan naar het 

emailadres of het telefoonnummer 

(1) Yes, dor di e-mail o number: (2) No 

 

[Instructie enquêteur: sla vraag Q21 over als de respondent bij vraag Q20 een positief antwoord geeft] 

 

Q21.Si akaso e enkuesta duna motibu pa hasi mas pregunta, FTAC por tuma kontakto kubo? → zo ja, vraag dan naar 

het telefoonnummer 

(1) Si, dor di number di telefòn: (2) No, mi ta preferá keda anónimo 

 

[Instructie enquêteur: lees voor]  Esei tabata e lastu pregunta. Masha danki p’abo koperashon. 

  



 

 

Engelse versie van de vragenlijst 
 

[Instructie enquêteur: lees eerst de tekst voor volgens het belscript] 

 

Bekendheid van de FTAC en de nieuwe concurrentieregels 

 

 

Q1. Are u familiar with the FTAC (or Fair Trade Authority Curaçao)? → ga door naar vraag Q4 bij ‘nee’ of ‘weet niet’ 

(1) Yes, I know what the FTAC 

is 

(2) Yes, but I only know it by 

name 

(3) No, I have never heard of it (9) Don’t know/ I’m not sure 

 

Q2. How did you get to know the FTAC? → meerdere antwoorden mogelijk 

(1) Newspaper (2) Radio (3) Television (4) Website / internet 

(5) Social media / Facebook (6) Friends / family (7) Else: (9) Don’t know / I’m not sure 

 

Q3. What does the FTAC do according to you? → open vraag 

 

Q4. Are you familiar with the cartel prohibition on Curacao? → ga door naar vraag Q6 bij ‘nee’ of ‘weet niet’ 

(1) Yes, I know what this is (2) Yes, but I only know it by 

name 

(3) No, I have never heard of 

it 

(9) Don’t know / I’m not sure 

 

Q5 What is the cartel prohibition about according to you? → open vraag 

 

Q6. Are u familiar with the prohibition on the abuse of a dominant position on Curacao? → ga door naar vraag Q8 bij 

‘nee’ of ‘weet niet’ 

(1) Yes, I know what this is (2) yes, but I only know it by 

name 

(3) No, I have never heard of 

it 

(9) Don’t know? Im not sure. 

 

Q7. What is the prohibition on the abuse of a dominant position about according to you? → open vraag 

 

Perceptie van de mate van concurrentie 

 

 

[Instructie enquêteur: lees voor] This survey is about the concept of "competition". There is competition if two or more 

companies compete for a greater position on the market. A larger market share for the one automatically means a 

smaller market share for the other. Companies compete with each other, for example, by lower prices or providing better 

services. 

 

Q8. What do you think of competition in general? → één antwoord mogelijk 

(1) Very good (2) Good (3) Neutral (4) Bad (5) Very bad (9) Don’t know/  I’m 

not sure 

 

Q9. How much competition is there on Curacao according to you? → één antwoord mogelijk 

(1) Very much (2) A lot (3) Neutral (4) Little (5) Very little (9) Don’t know / I’m 

not sure 

 

Q10 In which sectors, of the Curacao economy, is there insufficient competition according to you? → open vraag 

 

Q11. How much competition is there in your own sector? → één antwoord mogelijk 

(1) Very much  (2) A lot (3) Neutral (4) Little (5) Very little (9) Don’t know/ I’m not 

sure 

 

 



 

 

Q12. Looking back at the last 12 months, does the competition in your own sector… → antwoorden oplezen, één 

antwoord mogelijk 

(1) Increased a lot (2) Increased (3) Stayed the 

same 

(4) Decreased (5) Decreased a 

lot 

(9) Don’’t know/ I’m 

not sure 

 

Houding t.a.v. de nieuwe concurrentieregels 

 

 

[Instructie enquêteur: lees voor] The FTAC is curious about what companies think of the new competition rules. I present 

to you 5 statements. Can you indicate in each statement whether you [completely agree ++], [agree +], [neutral], 

[disagree] or [disagree completely]? If you can also choose to not answer [n.a] 

 

Q Stellingen ++ + = - -- n.a. 

13 
I think that the new rules for increasing competition on 

Curacao are a good cause 
1 2 3 4 5 9 

14 
Other companies in my sector or industry compete in an unfair 

manner. 
1 2 3 4 5 9 

15 
I think it's OK to talk with competitors about, for example, sales 

prices or new assignments 
1 2 3 4 5 9 

16 
The FTAC must act hard against companies that violate the 

new competition rules. 
1 2 3 4 5 9 

17 
I would never notify the FTAC with concrete examples of unfair 

competition 
1 2 3 4 5 9 

 

Afsluitende vragen 

 

[Instructie enquêteur: lees voor] Finally, I would like to ask you a few general questions. 

 

Q18. What is your function within the company? 

(1) Owner (2) Director (3) Manager / supervisor (4) Employee 

(5) Else:   (9) Don’t know / don’t want to 

say 

 

Q19 Do you have further comments or suggestions for the FTAC? For example, cases of unfair competition in your 

sector? → Open vraag 

 

Q20 Do u want to know more about the FTAC and the new competition rules? → zo ja, vraag dan naar het emailadres 

of het telefoonnummer 

(1) Yes, through e-mail or number: 

 

(2) No 

 

 

[Instructie enquêteur: sla vraag Q21 over als de respondent bij vraag Q20 een positief antwoord geeft] 

 

Q21 If the survey gives rise to further questions; the FTAC may then call you back→ zo ja, vraag dan naar het 

telefoonnummer 

(1) Yes, through phone number: 

 

(2) No, I rather stay anonymous 

  

[Instructie enquêteur: lees voor] This was the last question. Thank you for your cooperation! 

 


