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Evaluatienota 2019 

 

Voorwoord 

 
Een van de statutaire taken van de Directie is het jaarlijks opstellen van de 

evaluatienota over de voortgang van de in de strategienota en in het jaarplan 
voorgenomen activiteiten.  

 
Evenals voorgaande jaren bevatte het jaarplan 2019 stevige ambities. Ambities 
gericht op leden, maar ook ambities gericht op alle consumenten op Bonaire. 

Ambities die de activiteiten rond belangenbehartiging voor consumenten lieten 
raken aan de lokale- en aan de landelijke politiek.  

 
Ook dit verslagjaar kunnen we met tevredenheid constateren dat op veel 
terreinen vooruitgang is geboekt. Consumenten zijn prijsbewuster geworden in 

de supermarkt, de verordening huurbescherming is aangenomen, er is 
financiering voor een meerjarig uitvoeringsplan voor de wegen, het DigID-loket 

is geopend en er wordt actief gezocht naar oplossingen voor trage of falende 
postbezorging. 

U vindt het terug in deze evaluatienota. De bekendheid van Unkobon als een 
professioneel werkende organisatie die resultaten boekt is in 2019 bevestigd en 
versterkt.  

 
Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de actieve steun van onze 

vrijwilligers. Dagelijks actief in de Directie, en periodiek actief in de Bondsraad, 
in de Raad van Toezicht, in de werkgroepen of op een andere manier betrokken, 
vormen de vrijwilligers de kern van onze consumentenbond. Het is aan hen te 

danken dat Unkobon in het afgelopen jaar weer aan de weg heeft kunnen 
timmeren. 

 
De capaciteit is nog steeds een bron van zorg. Zo zijn er zes vacatures in de 
Bondsraad en zijn er twee plaatsen in de Raad van Toezicht niet bezet.  

 
Deze evaluatienota is door de Directie van Unkobon ter vaststelling voorgelegd 

aan de Raad van Toezicht en vervolgens ter goedkeuring aan de Bondsraad. 
 
Directie Unkobon 

Maart 2020 
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Speerpunten 
 
In de Strategienota 2019-2021 zijn de strategische keuzes (speerpunten) 

opgenomen die in het jaarplan 2019 zijn uitgewerkt.  
De speerpunten waren: ledenacties, eerste levensbehoeften en wegen. Het 
speerpunt eerste levensbehoeften is onderverdeeld in voeding, energie en water 

en huisvesting.  

Ledenacties 

Unkobon ontleent haar bestaansrecht aan haar leden. Hoe meer leden, hoe meer 
invloed. Helaas is een bestaand plan om leden te werven ook dit jaar door 

capaciteitsgebrek niet tot uitvoering gekomen. De ambitieuze doelstelling van 
het jaarplan om per saldo met 50 leden te groeien, is niet gehaald. Het 
ledenaantal schommelt al geruime tijd rond de 300.  

Eerste levensbehoeften, voeding 

Om consumenten bewust te maken van de grote prijsverschillen tussen de 

supermarkten heeft Unkobon samen met de FTpKB maandelijks een vergelijkend 

onderzoek uitgevoerd naar de prijzen van een basismand van 60 producten in 15 

supermarkten. Het project is gefinancierd door het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat en liep tot eind 2019. Uit het evaluatierapport blijkt dat het 

project succesvol is geweest. Unkobon heeft EZK ervan overtuigd dat 

voortzetting in 2020 wenselijk is.  

Met de BonKompra afspraak werd in 2014 een mandje van 36 basisproducten 

gemiddeld 20% goedkoper in de supermarkten in de wijken. De afspraak liep 

eind december 2014 af en is nooit vernieuwd. Leden vinden het belangrijk om 

BonKompra nieuw leven in te blazen. Unkobon bleef op de achtergrond 

volhardend pleiten voor herinvoering. BonKompra staat inmiddels op de agenda 

van het bestuursakkoord, maar er zijn nog hobbels te overwinnen.  

Eerste levensbehoeften, energie en water 

Een belangrijk doel van de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES was om deze 

basisbehoeften betaalbaar te maken. Dit doel is niet bereikt. Stroom werd in 
2018 gemiddeld 24% duurder en de gewijzigde tariefstructuur had tot gevolg dat 

vooral de kleingebruikende consument maandelijks tot ruim 2x zoveel ging 
betalen voor stroom en water. Unkobon heeft uitgebreid aandacht gevraagd voor 
deze ongewenste gevolgen.  

In 2019 verscheen een ontwerp reparatiewet. Helaas was deze wet voor het 
onderdeel elektriciteit vooral gericht op het beperken van de subsidie die de 

stroom betaalbaar moet maken. Unkobon gaf publiekelijk onderbouwde kritiek op 
deze non-reparatie. Ook andere maatschappelijke organisaties hadden kritiek. 

Het reparatievoorstel werd eind 2019 ingetrokken. 

Eerste levensbehoeften, huisvesting 

Sinds medio 2017 lag een huurprijzenverordening in een la die huurders moet 

beschermen tegen onredelijk hoge huren. Eind augustus 2019 is de verordening 
eindelijk aan de Eilandsraad gestuurd. In een open brief heeft Unkobon 

aangedrongen op een snelle afhandeling zodat huurders met ingang van 1 
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januari 2020 eindelijk de langverwachte huurbescherming zouden krijgen. 
Hoewel de verordening is aangenomen is de instelling van een huurcommissie in 

februari 2020 nog steeds niet gerealiseerd.  

 

Wegen 

De leden wilden meer aandacht van Unkobon voor het beïnvloeden van relevante 

partijen om wegen in woonwijken te verharden en/of bestaande wegen te 

renoveren. Hoewel met de gedeputeerde is afgesproken om hierin samen op te 

trekken, werden afspraken om informatie uit te wisselen door OLB ook na 

herhaald rappelleren niet nagekomen. Ook werd het voornemen van OLB niet 

uitgevoerd om de bevolking voor te lichten over de plannen. In december deed 

Unkobon daarom een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur BES om de 

informatie boven tafel te krijgen.  

 

Andere activiteiten 
 

Naast de hiervoor genoemde speerpunten bevatte het jaarplan 2019 een aantal 
andere voorgenomen activiteiten. Op basis van binnenkomende signalen heeft 

Unkobon daarnaast aandacht geschonken aan laagdrempelige toegang tot het 
recht, aan de algemene voorwaarden van WEB, aan hoge benzineprijzen en aan 
de postbezorging  

 

Samenwerking met andere instanties 

Om oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen is de samenwerking 

met andere maatschappelijke organisaties in 2019 voortgezet. Dit resulteerde in 

een gezamenlijke brief over de voorgenomen reparatiewet elektriciteit en 

drinkwater. Daarnaast werd in samenwerking met de FTpKB en het ministerie 

van EZK de prijsvergelijker uitgevoerd.  

Vrijwilligers 

Met de beperkte financiële middelen blijft Unkobon voor de meeste activiteiten 

afhankelijk van vrijwilligers. Het is ook in 2019 lasti g geweest om het aantal 
vrijwilligers flink uit te breiden en daarmee de capaciteit van Unkobon om zaken 
aan te pakken te verhogen.   

Jaarlijks organiseert de bond in januari een informele bijeenkomst. Het was ook 
in 2019 weer een gezellige borrel waar deze actieve leden nader kennis met 

elkaar maakten onder het genot van een drankje en een hapje. 
 

Communicatie 

Er zijn in het verslagjaar 7 nieuwsbrieven gestuurd waarin de leden op de hoogte 

werden gehouden van de activiteiten van Unkobon. De nieuwsbrieven 
verschenen in drie talen: Papiamentu, Nederlands en Engels.  
 

Dankzij verzonden persberichten kwam Unkobon veelvuldig in de kranten. Ook 
werd de bond regelmatig uitgenodigd voor interviews op radio en televisie.  
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De pagina facebook.com/Unkobon blijkt zeer succesvol als eigen 
publiciteitskanaal van de bond. Inmiddels bereiken we honderden, en bij 

sommige berichten duizenden belangstellenden die de pagina gebruiken om op 
de hoogte te blijven van de activiteiten van de bond.  
 

Website 
In 2018 is een verkorte versie van de vernieuwde website in gebruik genomen. 

In 2019 is een professional in de hand genomen om de website te vervolmaken. 
De website zal in 2020 in drie talen verschijnen.  

Consumentenloket 

Via het digitale loket hebben zowel leden als niet-leden steun gevraagd aan 

Unkobon. Unkobon helpt de aanvragers zoveel mogelijk op weg. Leden werden 

bij gecompliceerde problemen gratis geholpen, aan niet leden werd een bijdrage 

gevraagd.  

De onderwerpen waren: reisverzekering, internet, kosten mislukte reparatie, 

nieuwe kentekenplaten, waterlevering per truck, beëindiging huur, opzegging 

abonnement sportschool, extreem hoge rekening drinkwater en schade door 

stroomuitval.  

DigiD loket 

Met een DigiD kunnen Nederlanders met één inlogcode elektronisch terecht bij 

overheidsdiensten. Het kan worden aangevraagd op de website van DigiD. 

https://www.digid.nl/. Bij de DigiD-balie krijgt men vervolgens de 

activeringscode. Unkobon heeft in 2018 gevraagd op welke termijn er op Bonaire 

een DigiD balie zou komen. Die balie is op 9 april 2019 geopend bij de 

belastingdienst.  

Geschillencommissie  

De afhandeling van klachten door (overheids)bedrijven laat de consument 

regelmatig met een gefrustreerd gevoel achter. De enige manier om verder te 

gaan is een gerechtelijke procedure, en dat is voor de meeste consumenten een 

te hoge drempel. In het Europese deel van het land kan de consument terecht bij 

De Geschillencommissie voor een laagdrempelige toegang tot het recht. Unkobon 

heeft de Geschillencommissie in november 2019 benaderd om de 

werkzaamheden uit te breiden naar de bijzondere gemeente Bonaire.  

Algemene voorwaarden WEB 

De algemene voorwaarden van WEB zijn eenzijdig, nadelig voor de klant en 

voldoen niet aan de huidige wetgeving. Unkobon mist in de voorwaarden 

bepalingen die gerechtvaardigde rechten van de klant betreffen. Zo is WEB 

bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het bedrijf, 

ook niet als de fout bij WEB ligt. Na signalen van Unkobon heeft WEB in 2016 

toegezegd dat de algemene voorwaarden zullen worden gewijzigd. Om druk te 

https://www.digid.nl/?fbclid=IwAR2Om1_UZ-FJxWDsPo9JEzTjHOjieHEQqBnIE96rK_wSJHj75mR_xZKeV3A
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zetten op de voortgang heeft Unkobon dit eind 2019 aangekaart bij de Autoriteit 

Consument en Markt aan de hand van een concrete klacht.  

Benzineprijzen 

In de tweede helft van het verslagjaar daalden de benzineprijzen op Curaçao, 

maar op Bonaire gingen ze omhoog. Unkobon vroeg Curoil om uitleg hoe de 

benzineprijzen tot stand komen en een verklaring voor de toenemende 

verschillen met Curaçao en Aruba. Curoil gaf geen antwoord op deze vragen, 

maar verwees naar het Bestuurscollege dat als enige instantie bevoegd is om de 

benzineprijzen vast te stellen. Daarom zocht Unkobon met een open brief en een 

WOB-verzoek aan het BC politieke aandacht voor dit probleem. De actie wordt in 

2020 voortgezet. 

Post uit Nederland 

In maart van dit jaar kreeg Unkobon signalen over meer dan normale 

vertragingen bij de bezorging van post uit het Europese deel van Nederland. De 

postbezorging is al jaren een bron van zorg.  

Om dit slepende probleem vlot te trekken, heeft Unkobon druk uitgeoefend op de 

drie voor post verantwoordelijke instanties: de ACM, het ministerie van EZK en 

FXDC post. Het ministerie van Economische Zaken en de Autoriteit Consument & 

Markt hebben metingen gedaan van de postbezorging. Zowel het Europese als 

het lokale traject is hierin meegenomen. Nu de knelpunten duidelijk zijn 

verwacht Unkobon dat er in 2020 oplossingen worden gevonden en dat de 

postbezorging zal verbeteren. 


