
 

 

1 

 

 

Rapport Strategische 
Conferentie                                     

Duurzame Economische 
Ontwikkeling Bonaire 

 
15 November 2013 

 

 

 

 “…van red tape naar red carpet….” 
 

Inhoud 
Achtergrond .............................................................................................................................................................. 2 

Doelstellingen .......................................................................................................................................................... 2 

Verwachte en behaalde resultaten ................................................................................................................ 2 

Eindconclusies van de conferentie: ............................................................................................................... 5 

Werkgroep algemeen ........................................................................................................................................... 6 

Werkgroep AgroFood ........................................................................................................................................... 6 

Werkgroep toerisme ............................................................................................................................................. 7 

Bijlage 1: Programma ........................................................................................................................................... 8 

Bijlage 2 - Deelnemers lijst ............................................................................................................................. 10 

Bijlage 3 – Model dienstenpakket Handels- en Investeringsbevordering ............................... 13 

Bijlage 4 : Intentieverklaring ......................................................................................................................... 14 

 



 

 

2 

 

Achtergrond 

Naar aanleiding van een verzoek van een aantal stakeholders in Bonaire tijdens de EMA conferentie 
op Aruba voor ondersteuning door het CBI, hebben er in juli 2013 een aantal besprekingen 
plaatsgevonden welke geleid hebben tot een verzoek van de Kamer van Koophandel voor het 
organiseren van een strategische conferentie in november 2013. 

Doelstellingen 
Doel van de conferentie is het identificeren van –en tot overeenstemming komen over- concrete  
commerciële projecten op het gebied van internationale handel welke in het concept “Blue 
Economy” tastbare invulling kunnen geven en welke strategische inbedding van Bonaire in 
internationale markten kunnen bewerkstelligen. Deze projecten kunnen product- en diensten 
gerelateerd zijn. 

Verwachte en behaalde resultaten  
1. Identificatie van nieuwe “top-sectoren” voor export vanuit Bonaire en –indien 

mogelijk- een eerste indicatie van potentiële markten voor die sectoren 

 

 
Er is geen top-sectorenbeleid op Bonaire. Evenmin is er een handels- en investeringsbeleid. Als 
“top-sectoren” zijn geselecteerd  
 

 Toerisme – voornamelijk diversificatie 

 AgroFood – in de ruimste zin van het woord 

 Kenniseconomie – met name oprichting van kennisinstituten op het eiland 

Voor deze sectoren zijn tijdens de conferentie nog geen doelmarkten geïdentificeerd. Dit zal 
gebeuren door de task forces die voor Toerisme en Agrofood zijn vastgesteld. Zie voor verdere 
uitwerking onder paragraaf “Werkgroep Toerisme, AgroFood en Algemeen” 
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2. Analyse van de meest relevante belemmeringen voor export in de volgende sectoren 

 AgroFood 

 Toerisme 

 
AgroFood 
In de Agro-sector werden –zowel voor als tijdens de conferentie relatief weinig belemmeringen en 
kansen opgegeven. Dit heeft waarschijnlijk te maken, dat er in deze sector nog maar weinig 
activiteit ontplooid is.  
 
Tijdens de conferentie zijn de volgende projecten aangedragen: 
 
1. Cactussen proef plantage/ Botanische tuin- diverse toepassingsmogelijkheden 

2. Algen productie- diverse toepassingsmogelijkheden  

3. Tomaten productie en distributie unit 

4. Veeteelt: specifiek geitenhouderijen die professioneler te werk gaan 

5. Opzetten van een proef kas en daaraan gekoppeld een kenniscentrum 

6. Zout productie voor zowel lokale consumptie als export en daarbij toeristen de 

mogelijkheid bieden het productieproces te bekijken 

 
Zie voor verdere details paragraaf Werkgroep AgroFood 
 
 
 

 
 
 
Toerisme 
In de aanloop naar de conferentie werden voornamelijk belemmeringen en kansen geïdentificeerd 
op het gebied van diversificatie en kwaliteit. 
Tijdens de conferentie zijn de volgende kansen cq projecten aangedragen 
 
 

1. Diversificatie van het product (ecotoerisme, zorgtoerisme etc) 

2. Rebranding, er is meer dan de duikmarkt 

3. Het maken van pakket reizen met Aruba en Curaçao  

4. Cultuurbeleving 

5. Kwaliteit, verbeteren van de bestaande accommodaties en activiteiten 

6. Adventures (soft en extreme) 

7. Toename van cruise toeristen door verbreding van het Panama kanaal. 

 
 
 
Zie voor verdere details paragraaf Werkgroep Toerisme  
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3. Stappenplan voor adressering van uitdagingen (mogelijk impliceert dit de start / 

voortzetting van een netwerk of Task Force) in bovengenoemde sectoren. Afspraken 

over de rol van diverse stakeholders in “constraint solution” 

 
In de werkgroepen AgroFood en Toerisme zijn actieplannen gepresenteerd met een focus op de 
kansen die er voor Bonaire liggen. Voor details zie paragrafen Werkgroep Toerisme en Werkgroep 
AgroFood. Voor de sector Kenniseconomie is geen volledig actieplan gemaakt maar wel een eerste 
aanzet tot contact leggen met kennisinstituten. Zie onder Werkgroep Algemeen 

 

  

4. Een collectieve aanpak, aanwijzing van eigenaren, afspraken over een te volgen 

tijdspad en deadlines, de rol van verschillende deelnemende partijen en van het CBI. 

 
Als algemene “uitdagingen” werden geïdentificeerd: 
 Geen Handels- en Investeringsbeleid 

 Geen instantie die zich bezig houdt met handels- en investeringsbevordering 

 Geen topsectoren beleid 

 Geen country branding 

 Slecht informatie management 

Het belangrijkste resultaat hierbij is de afspraak dat Kamer van Koophandel, Ministerie van 
Economische Zaken en de Directie Ruimte en Ontwikkeling rond de tafel gaan zitten in de eerste 
week van december om de volgende zaken te bespreken en een akkoord te bereiken over:  
 Structuur Handels- en Investeringsbevordering 

o Overheid en/of bedrijfsleven 

o Bestaande of nieuwe structuur 

 Deelgebieden 

o Financiering 

o In kaart brengen informatiebehoefte 

o Terreinen 

Als eerste “deliverable” van dit initiatief is genoemd de productie van een  
 Bonaire Business Guide 

 Bonaire Portal 
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Eindconclusies van de conferentie: 
 
 Praten helpt. Deze dag heeft laten zien dat het wel degelijk helpt om met elkaar in gesprek te 

gaan. Voorafgaand aan de conferentie was er scepsis over de waarde er van, er zijn echter 

vandaag veel concrete afspraken gemaakt. 

 Om tot resultaten te komen is het van belang naast lange termijn plannen ook de eerste stap 

te zetten. Het beeld wat vandaag naar voren komt is dat er al een goed beeld is van wat er 

moet gebeuren maar dat het hapert bij de “hoe” vraag. 

 Om resultaten te boeken is het ook van belang prioriteiten te stellen. Tijdens de voorbereiding 

van de conferentie bleek dat er een veelheid projecten zijn geïnitieerd om problemen op te 

lossen. Het is verstandig daar prioriteiten in te stellen en meer te richten op economische 

kansen 

 Veel van wat besproken is gaat over diversificatie van producten en diensten van belang is 

daarbij de juiste product/markt combinaties te kiezen. 

 Met z’n allen hebben we groot (inter) nationaal netwerk laten we daar gebruik van maken. Het 

CBI is bereid haar contacten in te zetten om Bonaire te ondersteunen.  

 
Danki ! 

 
 
Voor presentaties en achtergrond documenten 
Zie folder “DROPBOX/BONAIRE TRADE AND INVESTMENT” 
 
 
Voor impressie Strategische Conferentie 
http://youtu.be/nGiTnI0wqo4   

http://youtu.be/nGiTnI0wqo4
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Werkgroep algemeen 
 
 

Wat Wie Wanneer 

Gesprek structuur H+I Bev. 
Informatie behoefte  
Deelgebieden 
Financiering 
Terreinen 
Businessguide 
Website 

Kamer van Koophandel 
Min.van Economische Zaken 
Directie Ruimte en 
Ontwikkeling 

1 week dec 

Onderzoek NIFA KPMG – Jaap Rutger Kos “ 

Contact Arwa  KvK “ 

Contact met CBS KvK “ 

Contact SBF/KvK Suriname CBI – Hans Klunder “ 

Coördinatie Agro/Toerisme 
plannen  

KVK “ 

Contact LEI/ WUR CBI – TBN “ 

Contact de Baak  KvK DtB “ 

 
 

Werkgroep AgroFood 
Cactussen project: 
Het opzetten van een botanische tuin annex proefplantage waar diverse cactussen worden 
verbouwd om onderzoek te kunnen doen naar de optimale groeiomstandigheden en 
toepassingsmogelijkheden nader te onderzoeken. 
Daarnaast toeristen de mogelijkheid te bieden een bezoek te brengen aan de botanische tuin.  
Om dit te realiseren is in grote lijnen het volgende nodig: 

 Meerdere ondernemers die in bijv. coöperatief verband die project uitvoeren.  
 Expertise van Universiteiten (bijv. WUR, Zweden, California) is noodzakelijk  
 Beschikbaarheid van een locatie met optimale infrastructuur zodat toeristen het de tuin 

kunnen bereiken. 
 
Het belangrijkste knelpunt is beschikbaarheid van land. 
Een pressure group onder leiding van de KVK moet opgericht worden waarin zowel publiek, privaat 
als maatschappelijk organisaties (milieu organisaties) vertegenwoordigd zijn om dit op te lossen. 
 
Tomaat en kassen experiment project: 
Het materiaal voor de bouw en inrichting van de kassen is reeds op Bonaire en het plan van 
aanpak is reeds gereed. Om dit te realiseren is in grote lijnen het volgende nodig: 

 Waterzuiveringsstation is nog niet operationeel 
 Toewijzen van landbouwgrond heeft nog niet plaatsgevonden 
 Een vergunning is nodig voor het opzetten van de kassen 
 Agro-onderwijs moet geïntroduceerd worden 

Het belangrijkste knelpunt is het toewijzen van de grond voor het opzetten van de kassen. De 
interventie zal gepleegd worden door de KVK i.s.m. BBE. 
 
Zout project: 
Kennis en kunde is in voldoende mate aanwezig voor het opzetten van een productie unit die zowel 
consumptie zout als cosmetica producten zal maken. Dit zal bijdragen tot het verhogen van het 
export volume. 
Om dit te realiseren is in grote lijnen het volgende nodig: 

 Investeerders om dit project te financieren   
 Een marketingplan om Bonaire op de kaart te kunnen zetten als een Wellness destination  
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Werkgroep toerisme  
 
Belemmeringen: 

  geen betrouwbare statistieken beschikbare voor de toeristische sector.  

 Veelal kleinschalige hotel voorzieningen zonder internationale branding beschikbaar wat het 

moeilijk maakt voor luchtvaartmaatschappijen en touroperators om grote groepen onder te 

brengen. 

 Visie en masterplan ontbreekt 

 De branding strategie is nodig aan revisie toe.  

 De leidende branding van Bonaire op dit moment is duikers paradijs terwijl er veel ruimte 

is voor product diversificatie naast het behouden van de duikersdoelgroep.   

 
De werkgroep ziet de volgende kansen voor Bonaire 
 
 Door verbreding van het Panamakanaal  zal het potentieel van cruise toeristen toenemen  

 Productdiversificatie 

 Rebranding  (In de 80e jaren was de brandingstrategie; unhurried, unspoiled, unforgettable.   

 Het maken van pakket reizen met Curaçao en Aruba 

 Diversificatie van de toeristische markt (zoals zorg en ecotoerisme 

 Soft adventures en extreme adventures  

 Cultuur beleving  

 Verbeteren van de bestaande accommodaties  

Besloten worden de volgende twee onderwerpen op te pakken 
 
Pakket reizen   
De werkgroep ziet mogelijkheden om combinatie reizen met Aruba en Curaçao aan te bieden. Met 
denk bijvoorbeeld aan familieleden en vrienden van (tijdelijk) bewoners van de eilandenHet idee is 
een pakket aan te bieden van vlucht, hotel en huurauto met korting vouchers voor activiteiten op 
het eiland naast het duiken. Gedachte is een differentiatie aan te bieden van een pakketen, 
variërend  van een basis pakket met een basis accommodatie tot een premium plus pakket. 
TCB Bonaire is al bezig Memoranda of Understanding af te sluiten met de toeristenbureaus van 
Aruba en Bonaire over het gezamenlijke promoten van de drie bestemmingen. 
De eerste stap is dat een vertegenwoordiging van de werkgroep toerisme bestaande uit:  
Leonard Doacasse, Irene Dingjan, Ethsel Pieternella, Ronald de Jong , Marius van Noort, Edison 
Rijna komen a.s. maandag bij elkaar om het idee verder uit te werken. TCB neemt een 
coördinerende rol op zich.  
 
Adventures  
De werkgroep denkt aan het ontwikkelen en versterken van de verschillende water en 
landactiviteiten die gedaan worden of gedaan kunnen worden. 
De marketing van Bonaire zal zich verder moeten richten dan duiken maar ook op de andere 
activiteiten, zoals (Kite) surfing, Mountain biking, caving, freediving, kayaking, horseback riding, 
landsailing, hiking. 
Alle activiteiten moeten passen binnen de eco-uitstraling en de activiteiten moeten gecertificeerd 
worden op kwaliteit en veiligheid. 
Van belang is de ondernemers te organiseren om tot een gezamenlijk aanbod te komen en 
gezamenlijk te zorgen voor de promotie.  
Daarnaast wordt van de overheid gevraagd de infrastructuur te verbeteren.  
 
Eerste stap dezelfde werkgroep als die van pakketreizen gaat het idee verder uitwerken en 
vervolgens beleggen bij de TCB  
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Bijlage 1: Programma 
 

PROGRAMMA STRATEGISCHE CONFERENTIE 15 NOVEMBER 2013 

08.30-

09.00 

Ontvangst en registratie  

09.00  Welkomstwoord  Marisela Croes, 
Hans Klunder & 
Burney Elhage 

09.05 Introductie programma, delen van doelstellingen Hans Verhulst 

09.10 Kennismaking moderatoren 

09.30 Discussie: 
Exportontwikkeling integrale benadering 
“Samenwerken of samen werken? Een paar 
voorbeelden van hoe bedrijven, service providers en 
overheid samen zouden kunnen werken.” 
 
Positionering van Bonaire, de kwaliteiten, kansen en 

bedreigingen. 
Hoe zien we onszelf?  

 
Prof. Dr. Rob van 
Eijbergen 
 
 
 
Hans Verhulst & 

Marjolijn van 
Kooten 

10.00 Zakendoen in het Caribisch gebied 
Dutch Antilles, French Territories, West Indies, US 
states, Latin America? Of de international toerist? Wat 
moeten we verbouwen?  

Jenna Wijngaarde 

10.20 Toerisme: maar dan anders?  
Kansen voor Bonaire zonder een 2e Ibiza te worden. 
Een duik in diversiteit! 

Harrold Sijbling 

10.40 “Blue Economy” 
Halen we de geest uit de fles of niet? Hoe kan 
technologie ons helpen het begrip “Blue Economy” 
tastbaar te maken?” 

Jan Ebbing, TNO 

11.00 Fiscaal stelsel Caribisch Nederland: droom of 

nachtmerrie 
voor investeerders? 

Jaap Rutger Kos, 

KPMG 

11.20 Sector sessies –parallel sessies agrofood, toerisme en 
algemeen:   
De MRI-scan: knelpunten analyse voor; de bedrijven; 
de sector/kennisinstellingen; de overheid. 
Bedrijven, sector en overheid worden geanalyseerd op 
de drie cruciale elementen in de waardeketen:   
- productontwikkeling  
- productie 
- marketing  
Uitkomst:  hoe concurrerend is Bonaire ? 

Hans Verhulst en 
Jan Ebbing,  
Rob van Eijbergen 
en Jaap Rutger 
Kos,  
Jenna Wijngaarde 
en Hans Klunder 
 

12.45 Lunch (sponsored by KvK) Chibi restaurant  

13.45 Testimonial; Presentatie ervaringen Cadushy Bonaire Eric Gietman 

14.15 Presentatie van conclusies - plenaire sessie  
o “Theory of Constraints”: Identificatie van 

knelpunten bij bedrijven, sectoren en overheid 
o Behoefteanalyse: “Wat is er nodig om die 

knelpunten op te lossen en wat is haalbaar? 
     

Moderatoren  
Sector experts 

14.45 Sector sessies Ontwerp actieplan per sector 
Vaststellen prioriteitsacties voor de sectoren;  

- Op bedrijfsniveau;  

Moderatoren 
Sector experts 
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- Op sectorniveau;  
- Op eilandsniveau      

16.30 Presentaties van Conclusies –plenaire sessies  Moderatoren 

17.00 Afsluiting en follow-up Marisela Croes 

17.15 Netwerk borrel  

 
 
 

  

 
  



 

 

10 

 

Bijlage 2 - Deelnemers lijst  

Business contactpersoon telefoon email 

WKICS Wietse Postma   wietse@wkics.com 

R&O Evy Martis 717 5330 evymartis@bonaireeconomy.org 

R&O Marco Gravenhorst 717 5330 marco.gravenhorst@bonairegov.com 

Cargil Moizes de Windt 717 8341 moizes_dewindt@cargill.com 

Bopec Jeffrey Levenstone 717-8177  jeffreylevenstone@gmail.com 

Bopec Jarisma Batista 717-8177  jbatista@bopec.com  

Haven & Loodswezen Rob Stint Jago 786 9114 robsintjago@gmail.com  

Web Alfredo Koolman 7158244 a.koolman@webbonaire.com 

BBE Jan Okhuijsen   jan@okhuijsen.com 

BBE Patrick Dowling     

BBE Albert (Mocky) Arends 717 0168 A.Arends@bonairebe.com 

Airport Vanessa Tunk 701 2500 vanessa@flamingoairport.com 

BHG Sjoerd van der Burg 7862345 sjoerd@telbonet.an 

Bonhata Irene Dingjan 717 5134 irene@bonhata.org 

TCB Ethsel Pieternella 7868322 ethselpieternella@tourismbonaire.com 

Bankiersvereniging Rudy Gomez  715-5521 Rudy.gomez@mcbbonaire.com  

Makelaardij vereniging Pieter Groenendaal 7176560 pieter@caribbeanhomesbonaire.com 

Orde van Advocaten Tom Peeters 717 7557 peeters@ekvandoorne.com 

Notaris Schouten Aniek Schouten 717 8540 aniek@bonairenotaris.com 

Notaris Arends Kenneth F. Arends 717 1618 info@notarisarends.com 

PWC Marius van Noort 717 4790 marius.van.noort@an.pwc.com 

mailto:moizes_dewindt@cargill.com
mailto:jeffreylevenstone@gmail.com
mailto:jbatista@bopec.com
mailto:robsintjago@gmail.com
mailto:a.koolman@webbonaire.com
mailto:jan@okhuijsen.com
mailto:vanessa@flamingoairport.com
mailto:sjoerd@telbonet.an
mailto:Rudy.gomez@mcbbonaire.com
mailto:peeters@ekvandoorne.com
mailto:aniek@bonairenotaris.com
mailto:info@notarisarends.com
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Business Contactpersoon telefoon email 

KPMG Jaap Rutger Kos 717 6025 kos.jaaprutger@kpmg.com 

Bonaire Food Group Gerard van den Tweel   717-6446 g.vandentweel@vandentweel.nl 

Zhung Kong 
Supermarkets  Tonny Guo Dong 5166600 tonnyguo6600@hotmail.com 

ROA Herbert Domacasse 701 2345 hdomacasse@yahoo.com  

Fundashon Mariadal niet aanwezig  717-8900 mlepoole@fundashonmariadal.org 

Magasina di Rei Danilo Christian 786 2101 danilo@mangazinadirei.org 

IVA Jeaniro Balentien 7805501 dutchcaribbeanconsultancy@gmail.com 

IVA John Soliano  7867422 j.soliano@bhm.an  

USIBO niet aanwezig 568 4600 
kayakanari@gmail.com; 
usibobonaire@gmail.com 

Bon Recycling Edison Rijna   Edison@bonrecycling.com 

Economische zaken Jan de Vries 786 9339 janjsdevries@mac.com 

Rijksvertegenwoordiger Ronald de Jong   ronald.dejong@rijksvertegenwoordiger.nl  

Gedeputeerde Burney ElHage 701 3999 burney@bonairemail.com  

KvK Shendrich Obispo 
717 5595 ext 
5007 shendrich@kvkbonaire.com 

KvK D.V. ter Burg   dterburg@kvkbonaire.com  

 KVK bestuur (Rocargo) Marisela Croes   roc.mc@rocargo.com 

 KVK bestuur Evert Piar   evert.piarsr@gmail.com 

  KVK bestuur George Soliana   george.soliana@gmail.com 

  KVK bestuur Huub Groot   info@itrainsfishes.com 

 KVK bestuur (Telbo) Gregory Obersi     

MCB Leonard Domaccassee   Leonard.Domacasse@mcbbonaire.com 

CBI Hans Verhulst    hans@cedis.nl 

mailto:g.vandentweel@vandentweel.nl
mailto:tonnyguo6600@hotmail.com
mailto:hdomacasse@yahoo.com
mailto:danilo@mangazinadirei.org
mailto:dutchcaribbeanconsultancy@gmail.com
mailto:j.soliano@bhm.an
mailto:janjsdevries@mac.com
mailto:ronald.dejong@rijksvertegenwoordiger.nl
mailto:burney@bonairemail.com
mailto:dterburg@kvkbonaire.com
mailto:info@itrainsfishes.com
mailto:hans@cedis.nl
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Business Contactpersoon telefoon Email 

CBI Rob van Eijbergen    Rob@robvaneijbergen.com 

sector expert Jenna Wijngaarden     

sector expert Harold Sijlbing     

NCH Jan Ebbing    Jan.ebbing@tno.nl 

CBI Hans Klunder    hklunder@cbi.eu 

Cadushy Eric Gietman   ericgietman@gmail.com 

KPMG Jaap Rutger Kos    kos.jaaprutger@kpmg.com 

MVK Solutions 
Marjolijn van 
Kooten 7870393 info@mvksolutions.com 

 
  

mailto:Rob@robvaneijbergen.com
mailto:Jan.ebbing@tno.nl
mailto:hklunder@cbi.eu
mailto:ericgietman@gmail.com
mailto:info@mvksolutions.com
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Bijlage 3 – Model dienstenpakket Handels- en 

Investeringsbevordering 
 
 
 
 
 
 
Bij een format voor Handels- en Investeringsbevordering kan gedacht worden aan een 
driedimensionaal model, waarin inhoudelijke onderwerpen, vormen van dienstverlening en 
doelgroepen bijeenkomen. 
 
 
Inhoudelijke onderwerpen 
 Marktonderzoek, consumer trends 

 Markttoegangseisen, QA-systemen, CSR, etc.  

 Certificeringen  

 On/off line marketing en 

promotie technieken 

 In bound en outbound 

logistieke vraagstukken 

 Fiscale regelgeving en 

voordelen 

 Wettelijke bepalingen, product 

aansprakelijkheid, verkoop – 

en distributie contracten, etc  

 
 
Doelgroepen 
 (Potentiele) exporteurs 

 Handelskanalen 

 Brancheverenigingen overzee 

 Investeerders, technologie-

eigenaren 

 Gouvernementele organisaties 

 Internationale agentschappen 

 
 
Vormen van dienstverlening 
 Cofinanciering en organisatie van handelsmissies, investeerders missies, handelsbeurzen etc.  

 Market intelligence producten, zoals market briefs, alerts, sector trendrapporten, buyer’s en 

investors profiles, opportunity watches 

 Groepstrainingen – distant learning sessies 

 Individuele coaching van bedrijven 

 Sector branding 

 Lobby activiteiten 
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Bijlage 4 : Intentieverklaring 
 

INTENTIEVERKLARING 
 

Tussen 
 
 

Partij 1: Kamer van Koophandel Bonaire (KvKB) 
Partij 2: Bonaire Business Association (BBA) 
Partij 3: Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) 
Partij 4: CBI, Nederland 
 
 
OVERWEGENDE DAT: 
 
 De gezamenlijke doelstelling van partijen is het opzetten van een structuur van handels- en 

investeringsbevordering welke bevorderlijk is voor de economische ontwikkeling van het eiland 
in het algemeen en de lokale private sector in het bijzonder, met nadruk op de micro, kleine en 
middelgrote ondernemingen (MSME), 

 Het noodzakelijk is het concurrentie vermogen van de micro, kleine en middelgrote bedrijven 
(MSME sector) in Bonaire te verhogen, om deze MSME sector weerbaar te maken voor de 
sociaal economische uitdagingen die zich op het regionale en internationale vlak manifesteren, 

 Er een grote behoefte bestaat aan adequate informatie en socio-economische analyse, om het 
ondernemers risico's te verminderen door het maken van goede analyses en prognoses, alsook 
het bevorderen van investeringen in Bonaire 

 
Op grond van het bovenstaande bij alle partijen de behoefte bestaat om de onderlinge 
samenwerking te structureren. 
 
Hebben partijen besloten tot het sluiten van deze intentieverklaring 
 
 
OMVANG VAN DE SAMENWERKING 
 
1. Het opzetten van een structuur voor bevordering van handel en investeringen, waarbij alle 

publieke en private stakeholders in voldoende mate vertegenwoordigd zijn. 
2. Het sourcen van kennis en kunde –in en buiten Bonaire- om tot het juiste model voor handels- 

en investeringsbevordering te komen  
3. Het ontwerpen van een dienstenportfolio op het gebeid van handels- en 

investeringsbevordering 
4. Het tot overeenstemming komen over de rol van elk van de partijen bij  

a. Het ontwerp van dienstenportefeuille 
b. de uitvoering van de dienstenportefeuille 

5. Partijen zullen op regelmatige basis bijeenkomen ter bespreking van de voortgang van dit 
project, welke bijeenkomsten voorlopig op initiatief van de KvKB en OLB gezamenlijk 
georganiseerd zullen worden 

 
Om de doelstellingen te kunnen realiseren worden de volgende punten wederzijds 
begrepen en geaccepteerd: 
 
 De ontwikkeling en uitvoering van specifieke projecten en activiteiten onder deze 

overkoepelende overeenkomst, worden apart beschreven en vastgelegd in uitvoerende 
overeenkomsten. De uitvoerende overkomsten beschrijven in detail de verantwoordelijke 
personen, eventuele financiële middelen en andere specifieke afspraken tussen de partners. 

 De feitelijke goedkeuring van een project of activiteit zal onder meer afhangen van de 
beschikbaarheid van gegarandeerde fondsen. Alle partijen spannen zich in deze fondsen te 
verkrijgen. 

 De voortgang van ieder project of activiteit onder deze intentieverklaring wordt 
geëvalueerd, in ieder geval halfjaarlijks, op concrete momenten door de verantwoordelijke 

 personen van beide instellingen. 
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 Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze intentieverklaring zijn slechts van kracht indien deze 
schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen. 

 
 
 
Deze intentieverklaring is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
Aldus in viervoud opgemaakt en ondertekend te Kralendijk/den Haag op …. 
 
 
Kamer van Koophandel Bonaire     Bonaire Business Association 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………..    ………………………………………………. 
Dhr. X. Xxxxxxxxxxx, Directeur     Dhr. X. Xxxxxxxxxxx, 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openbaar Lichaam Bonaire     Centrum voor de Bevordering van  
        Importen uit Ontwikkelingslanden 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………    …………………………………………………… 
Dhr./Mevr. X. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx    Dhr. H. Klunder, Directeur 

 
 
 


