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TERUGBLIK 2022 

Een samenvatting van de gedurende 2022 verrichtte prestaties van 
de Kamer van Koophandel & Nijverheid Bonaire.

 De verdere uitrol van het nieuwe online handelsregistersysteem waarin nu 
 alle handelingen zijn opgenomen die een ondernemer nodig heeft om 
 digitaal zaken te doen met de Kamer van Koophandel.

 Verwerking van 901 nieuwe inschrijvingen en 396 uitschrijvingen in 
 het handelsregister.

 Naar aanleiding van de verhoging van de tarieven door het ministerie van
 EZK heeft de Kamer van Koophandel succesvol gepleit voor een aanpassing 
 en verlaging van de nieuwe tarieven.

 De KvK website met 130.315 pageviews en onze social media met 2.650 
 volgers zijn voor veel ondernemers een belangrijke bron van informatie.

 Door de Kamers van Koophandel van de voormalige Nederlandse Antillen 
 “de Dutch Caribbean Chambers of Commerce” (DCCC), waarvan KvK Bonaire 
 ook lid is, is een gezamenlijke overeenkomst getekend om te zorgen voor 
 een beter handelsverkeer, de opening van de grenzen met Venezuela en 
 de implementatie van de landspakketten voor de CAS-landen.



 De Kamer heeft voorlichting gegeven over ondernemerschap aan de jeugd 
 tijdens de ‘Global Money Week’ en ook aandacht besteed aan kinderen 
 door deelname aan “Buki di Pret”.

 Stimulering van ondernemerschap op school door informatiesessies bij 
 diverse scholen en ook bij de studenten van Stichting Jong Bonaire.

 Verdere uitrol van de KvK-Academy waar gedurende 2022 in totaal  
 34 deelnemers een certificaat hebben behaald en de winnaars van de  
 eindopdracht ‘Tanki di Tribon’ aanzienlijke prijzenpakketten hebben gewonnen.

 Met de Belastingdienst Caribisch Nederland zijn er verschillende inhoudelijke 
 sessies gehouden voor ondernemers betreffende belastingen. 

 De Kamer van Koophandel werkt op het gebied van de begeleiding van 
 ondernemers samen met Qredits, het Openbaar Lichaam Bonaire en 
 het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 Verschillende overleggen zijn gepleegd met andere Kamers van Koophandel 
 in de regio, zoals met Holland House Colombia en de Kamer van Koophandel 
 Falcon/Venezuela.
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 De Kamer van Koophandel heeft aandacht besteed aan de internationale 
 vrouwendag door vrouwen een podium te geven in het kader van het 
 thema #breakthebias.

 Deelname aan overlegplatformen als de Centraal Dialoog, het Eilandelijk 
 Platform Criminaliteitsbeheersing, Werkgroep Betalingsverkeer Caribisch 
 Nederland en overleggen met de verschillende belangenorganisaties.

 Met de Business Federation Bonaire (BFB) is een convenant gesloten om 
 de samenwerking en informatieuitwisseling nog verder te intensiveren. 
 Dit betekent o.a. dat partijen elkaar beter betrekken bij werkbezoeken 
 en lobbyactiviteiten.

 Het bestuur van de Kamer van Koophandel heeft gedurende 2022 bezoeken  
 gebracht aan verschillende stakeholders en ministeries in Nederland om 
 inhoudelijk te spreken over relevante kwesties voor Bonaire.

 De Kamer van Koophandel heeft samen met BONHATA invulling gegeven 
 aan de Flinx Recruitment Expo Dutch Caribbean (FRED) expo in Utrecht door 
 professionals daar te enthousiasmeren om de overstap naar het Caribisch 
 gebied te maken; ook de vacatures van de private sector zijn toen door de 
 Kamer op deze expo gepresenteerd. 

 In november 2022 is opnieuw de “Bonaire Chamber Art Exhibition” 
 georganiseerd. Een zeer succesvolle editie met honderden aanwezigen 
 en zeer enthousiaste deelnemers.
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 De website van Blue Destination is geprofessionaliseerd en het 
 certificeringsprogramma is uitgebreid.

 Ter informatie is een Blue Destination bijeenkomst gehouden voor 80 
 bedrijven met in totaal 125 deelnemers.

 Op 15 september 2022 is het Informatiepunt Milieu geopend bij de Kamer  
 van Koophandel. Dit informatiepunt is een samenwerking van het Openbaar  
 Lichaam Bonaire, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de 
 Kamer van Koophandel. Er wordt informatie verstrekt over het nieuw in te  
 voeren Inrichtingen- en Activiteitenbesluit (IAB).

 De Kamer van Koophandel is gedurende 2022 betrokken geweest 
 bij besprekingen op het gebied van duurzaamheid en “climate change” 
 en streeft daarbij naar regelingen voor ondernemers die willen verduurzamen.

 Met de KvK Curaçao heeft een inhoudelijke sessie plaatsgevonden 
 over “zaken doen op Bonaire”.
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