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CONSUMENTEN 

INSPECTIE CURACAO 



PARTDEN: 

1. Het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire, gevestigd te 

Kralendijk, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

irter14,4:44/1-de v€441 -Way, 
1-ed-i- ete,h4- 01 dodz 

2. Het Bestuurscollege van het openbaar lichaa St. Eustatius, gevestigd  

te Oranjestad, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gezaghebber, dhr. 

G. Berkel, M.Sc., 

3. Het Bestuurscollege van het openbaar liChaarri Saba, gevestigd te The 

Bottom, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gezaghebber, dhr. J.G.A. 

Johnson, 

4. Het Dkwezen van het land Curacao (hierna "het Ilkwezen Curacao"), 

gevestigd aan Schouwburgweg 26 te Curacao, hierbij rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door het hoofd van de afdeling Economische Inspectie, dhr. 

R. R. Chong, MURP MPIA, 

5. De Minister van Economische taken, Landbouw en Innovatie, 

handelend als bestuursorgaan en als verteginwoordiger van de Staat 

der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur 

Mededinging en Consumenten, mw. mr. drs. A.3.I: van de Ende, 

UITGANGSPUNTEN en OVERWEGINGEN: 

1. Vanaf 10 oktober 2010 maken Bonaire, St. Eustatius en Saba als openbaar 

lichaam deel uit van Nederland. Vanaf dat moment is de uitvoering van ijk- en 

herijk van meetinstrumenten ingevolge de Ilkwet BES en het toezicht op de 

naleving van deze wet de verantwoordelijkheid van de bestuurscolleges. 

2. Vanaf 10 oktober 2010 is de I3kwet BES van kracht. 

3. Het IJkwezen Curacao, toen nog het I3kwezen van het land Nederlandse 

Antillen, was binnen de. Nederlandse. Antillen reeds aangewezen om de 

werkzaamheden die voortvloeiden uit de IJklandsverordening 1956 uit te 

voeren en heeft in die hoedanigheid uitgebreideervaring met de ijk- en herijk 

van meetinstrumenten en het toezicht op de naleving van deze wetgeving, ook 

op de eilandgebieden Bonaire, St. Eustatius en Saba. 
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4. Het IJkwezen Curacao is bereid om de uitvoering van ijk- en herijk van 
meetinstrumenten in het kader van de IJkwet BES op zich te nemen en gaat 
akkoord met een aanwijzing daartoe. 

5. Het IJkwezen Curacao gaat akkoord met het door de bestuurscolleges 
aanwijzen van zijn medewerkers als toezichthoudende ambtenaren voor de 
IJkwet BES 

6. Elk van de bestuurscolleges heeft het voornemen om op basis van artikel 10 
van de IJkwet BES het IJkwezen Curacao aan te wijzen voor de uitvoering van 
ijkwerkzaamheden. Elk van de bestuurscolleges heeft het voornemen om op 
basis van artikel 28a van de IJkwet BES personen, werkzaam bij het IJkwezen 
Curacao, aan te wijzen voor het toezicht op de naleving. 

7. De Staat (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) is bereid 
de kosten van de uitvoering van dit convenant voor zijn rekening te nemen. 

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 

Artikel 1 Definities en afkortingen 

1. De bestuurscolleges:  

de bestuurscolleges van de openbaar lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba, 
elk voor zijn eigen verantwoordelijkheidsgebied; 

2. Caribisch Nederland: 

de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba; 

3. IJkwet BES: 

de wet zoals gepubliceerd in het Staatsblad van 1 oktober 2010 (438); 
4. IJkwezen Curacao: 

het IJkwezen van het land Curacao, aismede personen werkzaam voor deze 
dienst; 

5. Ilkwerkzaamheden: 

werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 10 van de IJkwet BES 
6. Toezicht: 

het toezicht op de naleving van de IJkwet BES zoals bedoeld in artikel 28a van 
die wet; 

7. De werkzaamheden: 

de ijkwerkzaamheden en het toezicht tezamen 
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Artikel 2 Doelstelling en implementatievoorwaarden 

1. Dit convenant heeft ais doel om afspraken vast te leggen over het uitvoeren 
van de werkzaamheden door het IJkwezen Curacao en zijn medewerkers. 

2. De werkzaamheden warden onder verantwoordelijkheid van de 

bestuurscolleges verricht. In dat verband heeft elk van de bestuurscolleges,  
nadat het daartoe bij het IJkwezen Curacao een verzoek heeft ingediend, te 
alien tijde recht van inzage in de dossiers en elektronische bestanden 
behorende tot het voor hem relevante deel van de werkzaamheden in het 
betreffende eilandgebied. 

Artikel 3 Bijzonderheden bij de werkzaamheden 

1. De ijkwerkzaamheden warden op aanvraag van de eigenaar of de gebruiker 
van een meetinstrument door het IJkwezen Curacao uitgevoerd. 

2. Bij het uitvoeren van de ijk van meetinstrumenten wordt door het IJkwezen 
Curacao terdege rekening gehouden met testverslagen of certificaten die 
overeenstemming met de eisen aantonen en die afgegeven zijn door een 
daartoe bevoegde beoordelingsinstantie. 

3. Het toezicht wordt uitgevoerd door medewerkers van het IJkwezen Curacao, 
die daartoe door het betreffende bestuurscollege zijn aangewezen. 

4. Het toezicht wordt, indien gewenst door het bestuursc011ege, uitgevoerd in 
aanwezigheid van een of meerdere plaatselijke medewerker(s). De 

bestuurscolleges, of hun vertegenwoordigers; wijzen daartoe medewerkers aan 
en informeren hierover het I3kwezen Curacao. 

5. Bij het toezicht wordt de nadruk gelegd op meetinstrumenten die in gebruik 
zijn. 

6. Het IJkwezen Curacao verplicht zich de gegevens die hem bij de uitvoering van 
de werkzaamheden bekend worden en waarvan hij het vertrouwelijke karakter 
kent of redelijkerwijs moet vermoeden geheim te houden behoudens voor 
zover enig wettelijk voorschrift of dit convenant hem tot bekendmaking 
verplicht. 

7. Het IJkwezen Curacao zal de gegevens die hem in verband met de uitvoering 
van werkzaamheden bekend worden niet gebruiken voor andere doelen dan 
waarvoor de gegevens zijn vergaard. 
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Artikel 4 Prestatieafspraken ten aanzien van de werkzaamheden 

1. De voor het toezicht aangewezen medewerkers van het I]kwezen Curacao 
voeren 4 gecombineerde inspectierondes van 5 dagen (exclusief reizen) op St. 
Eustatius en Saba en 4 inspectierondes van 5 dagen (exclusief reizen) op 
Bonaire uit, waarbij steeds een representatief gedeelte van de in gebruik zijnde 
meetinstrumenten wordt gecOntroleerd. De inspectierondes vinden, regelmatig 
in de tijd verdeeld, plaats in de periode januari tot en met november 2012. 

2. Het IJkwezen Curacao voert de werkzaamheden uit volgens zijn eigen planning. 
Indien ten behoeve van het toezicht ad hoc inzet gewenst of noodzakelijk is, 
bijvoorbeeld in het geval an incidenten, zal het IJkwezen Curacao zich 
inspannen om zijn medewerkers zo snel mogelijk op de desbetreffende plaats 
aanwezig to hebben doch uiterlijk binnen 48 uur tenzij meteorologische 
omstandigheden zuiks onmogelijk maken. 

3. Het IJkwezen Curacao bedient zich bij het uitvoeren van de werkzaamheden 
van bekwaam personeel. 

4. Bij de uitvoering van de werkzaamheden maakt het IJkwezen Curacao gebruik 
van meet- en andere apparatuur welke internationaal zijn erkend als geschikt 
("state of the art").• 

5. Indien bij de werkzaamheden een afkeuringsmerk wordt aangebracht, wordt 
dit schriftelijk en omkleed met redenen aan de eigenaar van het instrument 
meegedeeld. 

6. Het IJkwezen Curacao maakt ten behoeve van voortgangs- en overzichts-
rapportages rapport op van alle activiteiten die in verband met het toezicht 
worden verricht.-Dit geldt zowel voor waarnemingen met een positief resultaat 
(goedkeuringen) als voor waarnemingen met een negatief resultaat 
(herStelopdrachten en afkeuringen). 

7. Het IJkwezen Curacao verleent zijn medewerking aan het in kaart brengen en 
registreren van ingebrulk zijnde meetinstrumenten indien de bestuurscolleges 
of hun vertegenwoordigers daartoe besluiten. 

8. Ten behoeve van training en permanente educatie van medewerkers van het 
IJkwezen Curacao en lokale medewerkers kunnen afspraken gemaakt worden. 
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Artikel 5 Planning en versiaglegging 

1. Het IJkwezen Curacao legt uiterlijk 31 januari 2012 aan elk van de 
bestuurscolleges of hun vertegenwoordigers ter goedkeuring een plan voor 
waarin ten minste is opgenomen: 

a. het tarief of de tarieven die zullen worden gehanteerd en die bij derden 
in rekening zullen worden gebracht voor ijkwerkzaamheden; 

b. de planning van de inspectierondes, inclusief de periode, het onderwerp, 
het doel, de doelgroep van de inspecties en de in te zetten medewerkers. 

2. Het Iikwezen Curacao rapporteert aan elk van de bestuurscolleges of hun 
vertegenwoordigers door middel van twee rapportages over de uitvoering van 
de werkzaamheden. De rapportages worden respectievelijk voor 1 augustus 
2012 (over de periode vanaf de datum van goedkeuring van het plan tot en 
met juni) en voor 1 december 2012 (over de resterende periode) bij de 
bestuurscolleges of hun vertegenwoordigers ingediend en bevatten in ieder 
geval: 

a. een opgave van het aantal en de aard van de verzoeken tot het 
uitvoeren van ijkwerkzaamheden 

b. een verantwoording van het gerealiseerde inspectierondes ten behoeve 
van toezichtwerkzaamheden; een onderbouwde verkiaring in geval van 
significante afwijkingen tussen planning en realisatie van activiteiten; 

c. de belangrijkste bevindingen uit het toezicht in termen van 
nalevingSpercentages en aard van de niet-naleVing, aismede relevante 
signalen uit de praktijk en opvallende beVindingen uit ijkwerkzaamheden. 

Artikel 6 Kosten van de uitvoering en het toezicht en de verrekening van kosten 

1. De kosten voor het uitvoeren van ijkwerkzaamheden warden door het 
Ukwezen Curacao rechtstreeks tegen kostprijs in rekening gebracht bij de 
aanvrager. 

2. De totale kosten voor het toezicht door medewerkers van het IJkwezen 
Curacao bedragen USD 40.800 ( USD veertig duizend acht honderd) . Eventuele 
incidentele inzet zoals bedoeld in artikel 4.2 wordt geacht in dit bedrag te zijn 
inbegrepen. 
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3. Het bedrag, genoemd in het tweede lid, is in bijlage 1 van dit convenant 
onderbouwd. 

4. De Staat (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), betaalt 
het bedrag als volgt: 

a) 40 procent van het bedrag, genoemd in lid 2, binnen 30 dagen 
nadat het IJkwezen Curacao per mail aan de directie MC heeft 
gemeld dat de eerste inspectierondes op Bonaire, St. Eustatius en 
Saba hebben plaatsgevonden; 

b) 40 procent van het bed rag, genoemd in lid 2, binnen 30 dagen 
nadat het IJkwezen Curacao per mail aan de directie MC heeft 
gemeld dat de tweede en derde inspectierondes op Bonaire, St. 
EustaEius en Saba hebben plaatsgeyonden; 

c) 20 procent van het bed rag, genoemd in lid 2, binnen 30 dagen 
nadat.het IJkwezen Curacao per mail aan de directie MC heeft 
gemeld dat de laatste inspectierondes op Bonaire, St. Eustatius en 
Saba hebben plaatsgevonden; 

5. Wanneer minder inspectierondes worden uitgevoerd dan in artikel 4.1 is 
aangegeveh, wordt het te betalen bedrag naar evenredigheid verminderd. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

1. Indien bij het uitoefenen van de werkzaamheden het IJkwezen Curacao 
aansprakelijk wordt gesteld, stelt het IJkwezen Curacao het betreffende 
bestuurscollege hiervan onverwijld in kennis. 

2. Het IJkwezen Curacao sluit voor de periode van uitvoering van dit convenant 
een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of ten aanzien van de uitvoering van 
de werkzaamheden. 

Artikel 8 Informatievoorziening  

1. Partijen melden aan elkaar zo spoedig mogelijk alle afwijkingen en problemen 
die zich voordoen bij de uitvoering van dit convenant. 

2. Het IJkwezen Curacao houdt een overzicht van alle meldingen bij. 

3. De betrokken partijen bespreken de meldingen om naar aanleiding daarvan tot 
verbetering van de uitvoering te komen. 
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Artikel 9 Duur, totstandkoming en beeindiging 

Dit convenant treedt in werking op de laatste datum van ondertekening en 
biijft van kracht tot en met 31 december 2012. 

Artikel 10 Wijziging van het convenant 

rtikel 11 

Wijzigingen in dit convenant worden schriftelijk door partijen vastgelegd. 

Slothepalingen 

1. Op dit convenant is het Nederlands recht van toepassing. 

2. Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar. 

3. Dit convenant kan worden aangehaald als "Dienstverleningsconvenant 2012 
inzake uitvoering en toezicht IJkwet BES". 
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Na ondertekening van dit conversant wordt de zakelijke inhoud daarvan 
gepubliceerd in de Staatscourant. 

d gp  A 
Aldus ondertekend op slece.A4ter 201c, te Kralendijk 

namens het bestuu onaire, 

Aldus on d op december 2011, te Oranjestad 

namens het bestuurscollege St. Eustatius, de gezaghebber, dhr. G. Berkel, MSc.: 

Aldus ondertekend op december 2011, te The Bottom 

namens het bestuurscollege Saba, de gezaghebber, dhr. J.G.A. Johnson: 

Aldus ondertekend op december 2011, te Curacao 

namens het IJkwezen Curagao, het hoofd van de afdeling Economische Inspectie, 
dhr. R. R. Chong, MURP MPIA: 

Aldus ondertekend op december 2011, te Den Haag 

namens de Minister van Econornisehe Zaken, Landbouw en Innovatie, de directeur 
Mededinging en Consumenten, mw. mr. drs. A.J.I. van de Ende: 
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Na ondertekening van dit conversant wordt de zakelijke inhoud daarvan 
gepubliceerd in de Staatscourant. 

Aldus ondertekend op december 2011, te Kralendijk 

namens het bestuurscoliege Bonaire, de gezaghebber, dhr. mr. dr. G.A.E. Thode: 

12.01°1 
Aldus ondertekend op december 2011, te Oranjesta 

namens het bestuurscoilege St.Eustatius, de geza dhr. G. Berket, M.Sc.: 

Aldus ondertekend op • december 2011, te The Bottom 

namens het bestuurscollege Saba, de gezaghebber, dhr. J.G.A. Johnson: 

Aldus ondertekend op december 2011, te Curacao 

namens het Llkwezen Curacao, het hoofd van de afdeling Economische Inspectie, 
dhr. R. R. Chong, MAP MPIA: 

Aldus ondertekend op december 2011, te Den Haag 

namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatle, de directeur 
Mededinging en Consumenten, •rnw. mr. drs. A.3.I. van de Ende: 
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tja ondertekening van d,t convenant wordt de zakellike. inhoud d v 
gepubliceerd in de Staatscourant. 

Aldus ondertekend op december 2011, to Kralendijk 

namens het bestuurscollege Bonaire, de gezaghebber, dhr. mr. dr. G.A.E. Thode: 

Aldus ondertekend op december 2011, te Oranjestad 

namens het bestuurscollege St. Eustatius, de gezaghebber, dhr. G. Berke], M.Sc.: 

Aldus ondertekend op december 2011, te The Bottom 

namens het bestuurscollege Saba, de gezaghebber, dhr. J.G.A. Johnson: 

Aldus ondertekend op december 2011, te Curacao 

namens het IJkwezen Curacao, de Minister van Economische Ontwikkeling, dhr. 
El Hakim: 

Aldus ondertekend op december 2011, te Den Haag 

namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de directeur 
Mededinging en Consumenten, mw. mr. drs. van de Ende: 
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Aldus ondertekend op december 2011, te Kralendijk 

namens het bestuurscollege Bonaire, de gezaghebber, dhr. mr. dr. G.A.E. Thode: 

Aldus ondertekend op december 2011, te Oranjestad 

namens het bestuurscollege St. Eustatius, de gezaghebber, dhr. G. Berke!, M.Sc.: 

Aldus ondertekend op december 2011, te The Bottom 

namens het bestuurscollege Saba, de gezaghebber, dhr. J.G.A. Johnson: 

Aldus ondertekend op december 2011, te Curagao 

namens het I3kwezen Curacao, het hoofd van de afdeling Economische Inspectie, 
dhr. R. R. Chong, MURP MPIA: 

(--% t7—  

Aldus ondertekend op december 2011, te Den Haag 

namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de directeur 
Mededinging en Consumenten, mw. mr. drs. A.J.F. van de Ende: 
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BI3LAGE 1 BEDOELD.IN ARTIKEL 6: 

KOSTENONDERBOUWING BEDRAG UITVOERING CONVENANT 

USD 
Saba/St. Eustatius (per gecombineerde missie 
van 5 werkdagen exclusief reizen) 

Reiskosten 900 
Daggeld (6x70) 420 
Hotelkosten (5x150) 750 
Transportkosten (6x65) 390 
Uurloon (5x8x74) 2960 
Subtotaal 5420 
Totaal 4 missies 21680 

USD 
Bonaire (per missie van 5 werkdagen exclusief 
reizen) 

Reiskosten 410 
Daggeld (6x70) 420 
Hotelkosten (5x120) 600 
Transportkosten (6x65) 390 
Uurloon (5x8x74) 2960 
Subtotaal 4780 
Totaal 4 missies 19120 
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