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Inleiding 
In dit jaarplan worden de strategische keuzes uitgewerkt die zijn verwoord in de 

strategienota 2022-2024 van Unkobon.  

Speerpunten   

Sociaal Minimum 

Ruim 40% van de bevolking van Bonaire heeft een inkomen onder de 

armoedegrens. Tot nog toe is een sociaal minimum op basis van de minimale 

kosten van levensonderhoud voor Caribisch Nederland niet formeel vastgesteld.  

Om de impasse te doorbreken is een advocaat ingeschakeld die is 

gespecialiseerd in mensenrechten. Zij geeft begin 2022 advies over de 

mogelijkheid om de rechter in te schakelen en zo de Staat der Nederlanden te 
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dwingen om ook in Caribisch Nederland een realistisch sociaal minimum vast te 

stellen. Unkobon zal bij een positief advies een fondswerving organiseren om de 

rechtszaak en een uitgebreide publiciteitscampagne in Nederland te financieren. 

Dit laatste om via de publieke opinie extra druk op de regering uit te oefenen.  

 

Geschillenregeling /algemene voorwaarden 

Mede door eenzijdige algemene voorwaarden van bedrijven is de consument bij 

geschillen vaak de zwakkere partij. Voor een onafhankelijke beoordeling van het 

geschil kan de consument uitsluitend een beroep doen op een - zeer prijzige - 

gerechtelijke procedure. Unkobon heeft de Nederlandse Geschillencommissie 

bereid gevonden om haar diensten ook op Bonaire aan te bieden. De directeur 

van Telbo heeft toegezegd dat het bedrijf zich begin 2022 bij de 

geschillencommissie aansluit. Unkobon zal gesprekken voeren met OLB en met 

overheidsbedrijven om zich in 2022 aan te sluiten. 

 

Daarnaast streeft Unkobon naar tweezijdige algemene voorwaarden waarin de 

rechten van de consument een plaats krijgen. Gesprekken met WEB hebben al 

veelbelovend tussentijds resultaat gehad en worden in 2022 voortgezet.    

Voeding  

Unkobon streeft naar een betaalbare Makutu Basico, een basismand met 

levensmiddelen. In 2021 is met de verantwoordelijke beleidsafdeling en 

gedeputeerde van OLB afgesproken dat er maximumprijzen komen voor een 

basismand. In 2022 zal Unkobon OLB blijven adviseren bij de realisatie van deze 

afspraak.  

Energie en water 

Unkobon heeft slechts beperkte invloed op de tarieven van deze eerste 
levensbehoeften. De bond blijft zich inspannen voor betaalbare tarieven via een 

voor huishoudens gunstiger verdeling van de subsidies uit Nederland.  
 

De elektriciteitswet maakt het particulier opwekken van stroom met 

zonnepanelen mogelijk. Unkobon richt zich op het kunnen participeren van alle 

consumenten van Bonaire in de voordelen van nieuwe ontwikkelingen als zonne-

energie. De bond blijft zich inspannen om eilandelijk beleid rond duurzame 

energievoorziening te bevorderen.  

In 2022 onderzoekt Unkobon in hoeverre aan kleine samenwerkingsverbanden 

van buren of buurten (bijvoorbeeld georganiseerd als coöperaties) steun kan 

worden geboden bij het gezamenlijk opwekken / opslaan van zonne-energie.  
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Overige activiteiten  

Ledenacties  

Op 1 januari 2022 waren er 260? leden in de administratie opgenomen. Het 

ledental van Unkobon moet sterk groeien om meer draagvlak te krijgen.  

Om dit te bereiken is een plan opgesteld waarin activiteiten worden beschreven 

waarmee Unkobon haar naamsbekendheid zal vergroten en inwoners van 

Bonaire zal stimuleren om lid te worden.  

In de werkgroep ledenacties worden ook ideeën uitgewerkt om de inkomsten te 

verhogen door het stimuleren van donaties aan Unkobon door draagkrachtige 

sympathisanten (vrienden van Unkobon). Het streven is om daarmee in 2022 

een opbrengst te bereiken van $1.000. 

Contactpersonen 

Om voeling te houden met wat er op Bonaire leeft, zijn er in verschillende wijken 

contactpersonen voor Unkobon. Deze contactpersonen worden op de hoogte 

gehouden wat er speelt. Daarnaast wordt elk kwartaal een gezamenlijke 

bijeenkomst van de contactpersonen georganiseerd waarin ervaringen kunnen 

worden uitgewisseld.  

Wonen 

Huurwoningen zijn onbetaalbaar geworden op Bonaire. Sinds april 2021 is er een 

huurcommissie. Unkobon gaat in gesprek met de huurcommissie om om pro-

actief aan de slag te gaan om de huurprijzenverordening toe te passen.  

Om het voor de lagere inkomens mogelijk te maken om zelf hun eigen huis te 

bouwen en zo de woonkosten te verlagen, streeft Unkobon naar de oprichting 

van een Fundashon Mini Kredito Boneiru.  

Postbezorging 

Medio 2021 is er een onderzoeksrapport verschenen met aanbevelingen voor het 

oplossen van knelpunten bij de postbezorging. Unkobon zal de verantwoordelijke 

instanties in 2022 elk kwartaal vragen naar de voortgang. 

Aanbeveling Verantwoordelijk 

Opzetten projectbureau BZK - EZK 

Verbeteren frontdesk FXDC 

Klachtenprocedure FXDC 

Straatnamen huisnummer op orde Projectbureau 

Postcode FXDC 

Communicatiecampagne FXDC 

 

Wegen 

In de tweede helft van 2021 is de renovatie van de wegen eindelijk gestart. 
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Unkobon zal een keer per kwartaal overleg aanvragen met de betrokken 

ambtenaren en de verantwoordelijke gedeputeerde om te praten over de 

voortgang. Unkobon streeft naar transparantie van de overheid over de planning 

op middellange en lange termijn.   

Consumentenrecht 

In 2022 zal bij de verantwoordelijke ministeries aandacht worden gevraagd voor 

een onderzoek naar de verschillen in wetgeving rond consumentenbescherming. 

Het doel is om aan het Europese deel van Nederland gelijkwaardige 

consumentenwetgeving te krijgen. 

Wekelijkse centrale markt voor lokale producten 

Bonaire heeft meerdere markten voor lokale producten. Unkobon verkent in 

2022 de mogelijkheden om in samenwerking met de bestaande organisaties een 

wekelijkse markt in het centrum te realiseren.  

Tien jaar Unkobon 

Begin november 2022 bestaat Unkobon tien jaar. Dit heugelijke feit zullen we 

niet ongemerkt voorbij laten gaan.    

Begroting Unkobon 2022 
In de begroting wordt de verwachte inkomsten en uitgaven van Unkobon 
weergegeven.  
 

Toelichting 
De contributiebijdragen zijn geschat op een ledenaantal van 300. Hierbij is 

rekening gehouden met een contributie van $15 per lid en met het speerpunt 
ledenwerving en de daarbij behorende toe- en afname van leden.  
Wij hebben per 1 januari 2022 in totaal 260 geregistreerde leden.  

 
Unkobon heeft een afspraak met het ministerie van EZK gemaakt over de 

afronding van het project Prijsvergelijker in 2022.  
 
In de afgelopen jaren heeft Unkobon positieve exploitatieresultaten behaald met 

betaalde werkzaamheden voor derden. Daarmee is een buffer opgebouwd voor 
o.a. incidentele hoge uitgaven. Met deze buffer zullen de uitgaven voor de 

procedure sociaal minimum in 2022 en volgende jaren worden gefinancierd.    
 
 

 

Inkomsten 2022 

Contributies leden  4,050 

Donaties 1,000 

Projecten 1,500 

Totaal inkomsten  6,550 
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Uitgaven   2022 

Website 750 

Kantoor 1200 

Jaarbijdragen 400 

Publiciteit 750 

Diversen 700 

Subtotaal 3,800 

Speerpunt sociaal minimum 5,000 

Tien jaar Unkobon 1,000 

Totaal uitgaven 9,800 

Overschot/tekort -3,250 

Activiteitenkalender 
Wat Wanneer 

Sociaal Minimum  

Advies advocaat 
Kiezen PR bureau 
Start fondsenwerving 

Opzetten publiciteitscampagne 
Start publiciteitscampagne 

 

 

januari 
januari 
januari-februari 

januari-februari 
17 februari (Zembla) 

Geschillenregeling 

Gesprek met Telbo  
Gesprek met OLB 
Herinnering WEB 

 

 

januari 
februari -maart 
februari 

Prijsmaatregel 

Herinnering kwartiermaker Economische 
Zaken 

Vervolggesprekken 
 

 

januari 
 

1e kwartaal 

Energie en water 
Overleg WEB 
Plan duurzame energie particulieren 

 

 
kwartaal 
2e halfjaar 

 

Ledenacties 

Werkgroep formeren 
Tekst voor FB 

Ambassadeur zoeken 
Presentatie maken 

Video maken 

Werven bij supermarkten 
Voorlichting rechten in bario 

 

juni 



JAARPLAN UNKOBON 2022 
 

jaarplan 2022  
       pagina 6 

 

Postbezorging 
EZK (Sjoerd) aanschrijven over 

projectbureau 
Gesprek FXDC 

 

 
januari 

 
kwartaal 

Wegen 

Gesprek met Joselito Statie, James Kroon 
 

 

kwartaal 

Consumentenrechten 

Aanspreken contacten EZK 

 

februari 
 

Wonen 
Huurcie benaderen 

BC FMKB 
 

 
februari 

januari /februari 

Wekelijkse markt lokale producten 
Vinger aan de pols 

 
kwartaal  

Tien jaar Unkobon 
Werkgroep formeren 
 

 
juni 

 


