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1. INLEIDING 
De Kamer van Koophandel Bonaire (KvK) heeft zich in 
2023 tot doel gesteld om de dienstverlening aan -en 
de communicatie met- ondernemers te verbeteren. Dit 
gebeurt door optimalisatie van de processen,  
verbetering van de dienstverlening en professionele  
ondersteuning voor (beginnende) ondernemers.  
Uiteraard zal dit veelal gebeuren op een digitale wijze 
door de ingezette weg van click-call-face van de Kamer 
van Koophandel.
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2. HANDELSREGISTER 
Gedurende 2022 is het Handelsregisterbestand 
met 10.6% gegroeid, hetgeen in lijn is met de groei  
gedurende 2021 (te weten 10%). De verwachtingen zijn 
dat er significant meer bedrijven zullen worden uit- 
geschreven, hetgeen ook gedurende 2022 het geval 
was. De totale hoeveelheid uitschrijvingen gedurende 
het jaar 2022 (391) is met 88% gestegen ten opzichte 
van het aantal uitschrijvingen gedurende het jaar 2021 
(208). Dit heeft verschillende oorzaken, deels door 
de stijging van de nieuwe tarieven voor de jaarlijkse 
bijdrage die aan het Handelsregister dient te worden 
betaald. Dit was een extra motivatie voor slapende 
bedrijven om zich te laten ontbinden of uitschrijven. 

Rechtsvorm 31/12/2020 31/12/2021 %-groei

Eenmanszaak 1.439 1.544 +7.3%

Maatschap 4 4 0%

VOF 32 29 -9.4%

CV 0 1 0%

NV 890 903 +1.5%

BV 2.604 2.993 +15%

Coöperatie 11 12 9%

Stichting 385 402 +4.4%

SPF (Stichting Particulier Fonds) 43 42 -2.3%

Vereniging 188 199 +5.9%

Buitenlandse rechtsvorm, hoofdvestiging op Bonaire 2 2 0%

Nevenvestiging op Bonaire van een buitenlandse 
rechtsvorm

190 270 +42.1%

Totaal 5.789 6.401 +10.6%

Daarnaast spelen ook economische ontwikkelingen 
een rol bij de stijging van het aantal uitschrijvingen. 
Hierdoor wordt een lagere groei van het handels- 
registerbestand voorspeld voor het jaar 2023, die 
naar verwachting rond de 7% zal gaan uitkomen. 

Nu het nieuwe IT-systeem voor het Handelsregister 
operationeel is, zal in 2023 een project worden op-
gestart om het huidige archief te digitaliseren door 
alle documenten op te slaan in het nieuwe systeem. 
Het huidige fysieke archief zal daarbij projectmatig  
worden gescand. Gedurende 2022 is reeds een begin  
gemaakt met het ontwikkelen van nieuwe checklists 

en andere tools die het voor klanten makkelijker maakt 
om inzicht te krijgen welke documenten ze bij het 
doen van opgaves aan het Handelsregister moeten  
doorgeven. Ook is er een begin gemaakt met  
modernisering van de fysieke kamerformulieren,  
hetgeen gedurende 2023 zal continueren.
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Digitalisering, automatisering: 
ben jij klaar voor de toekomst?
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3. BUSINESS INNOVATION & SKILLS (BIS) 
In 2023 zal de KvK Academy wederom worden gegeven  
in verschillende talen en verspreid over enkele weken  
op tijdstippen die ondernemers schikken. Ook de 
eindopdracht “Tanki di Tribon” zal gedurende 2023 
worden herhaald, wederom met prijzen afkomstig van 
sponsoren om de winnaar overeind te helpen met zijn 
ondernemersplannen.

Daarnaast zal de afdeling BIS aandacht besteden aan  
ondernemerschap op school, export, het innoverend  
vermogen van Bonaire en het terugdringen van  
onnodige procedures en regelgeving. Tenslotte zal er 
ook in 2023 een Bonaire Chamber Art Exhibition worden  
georganiseerd, na twee eerdere zeer succesvolle  
edities. Tevens zal er worden gekeken naar een nieuwe  
tentoonstelling voor een specifieke doelgroep die ook 
bijdraagt aan verdere economische ontwikkeling van 
Bonaire. 

De Kamer van Koophandel is een plaats waar onder-
nemers laagdrempelige informatie kunnen krijgen 
over ondernemen op Bonaire. Deze informatie wordt 
verstrekt op de website, in persoonlijke gesprekken 
met de bedrijfsadviseurs, via informatiesessies bij 
de Kamer van Koophandel of via webinars die zullen  
worden gegeven in 2023. 

Gedurende 2022 heeft de Kamer een zogenaamde  
‘digital kiosk’ in haar lobby geplaatst zodat ondernemers  
naast de online inschrijving aan het Handelsregister  
ook meteen de aanvraag voor een vestigings- 
vergunning online kunnen regelen. Gedurende 2023 
zal de Kamer van Koophandel door middel van een 
“ondernemershuis” zorgen dat ondernemers beter 
en sneller bediend worden. Hulp bij vergunningen,  
financiering en begeleiding bij het realiseren van 
een businessplan moeten er voor zorgen dat meer  
Bonairiaanse starters een succesvol bestaan weten 
op te bouwen middels een eigen onderneming. Het 
ondernemershuis zal ook informatie verstrekken over 
mogelijke subsidies, zal bemiddelen bij het vinden 
van een coach en zal netwerkborrels organiseren. Met  
financiering en de ondersteuning van het ministerie 
van Economische Zaken & Klimaat en de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO) zal de BIS  
afdeling worden uitgebreid met een extra bedrijfs- 
adviseur om dit ondernemershuis te realiseren. 
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Daarnaast zal de aandacht voor Blue Destination verder  
worden uitgebreid door ondernemers intensiever 
te begeleiden en te faciliteren bij de certificerings-
aanvraag. Ook wordt ernaar gestreefd om meer  
bedrijfstakken aan te laten sluiten bij het certificering-
straject. Bovendien zullen informatiesessies worden  
georganiseerd om ervoor te zorgen dat meer  
bedrijven het belang gaan inzien van Blue Destination 
certificering en hierdoor ook deze stap gaan maken 
naar een duurzamer bedrijfsvoering. Ook de website 
van Blue Destination zal op actievere wijze worden 
gepromoot. 

In het kader van duurzaamheid speelt ook het  
informatiepunt milieu bij de Kamer van Koophandel 
een belangrijke rol. Het informatiepunt milieu verstrekt  
informatie over het Inrichtingen- en Activiteitenbesluit  
(IAB) van het Ministerie van Infrastructuur en  
Waterstaat. Dit fysieke informatiepunt is in de  
receptieruimte van de Kamer van Koophandel gevestigd  
en is in de ochtenden open van 8:00 uur tot 12:00 uur. 
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het 
Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Naar verwachting 
zal IAB in het tweede kwartaal van 2023 in werking 
treden.
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4. COMMUNICATIE 
 
Gedurende het hele jaar zal er worden gecommuniceerd  
over verschillende onderwerpen die relevant zijn 
voor ondernemers. Dit gebeurt via direct mailings, 
onze website, social media kanalen en andere  
publicaties in de media.  Ook zullen ondernemers 
op de hoogte worden gehouden van al hetgeen de 
Kamer van Koophandel voor het bedrijfsleven doet. 
Ook gedurende 2023 zal de Kamer alle communicatie 
structureel in drie talen doen, te weten Nederlands, 
Engels en Papiaments. 



9

5. BEDRIJFSVOERING 
 
De bedrijfsvoering van de KvK heeft ook in 2023  
speciale aandacht. Het is belangrijk voor de KvK om 
procedures goed te beschrijven en ervoor te zorgen 
dat de Planning & Control cyclus wordt verbeterd zodat 
 kan worden voldaan aan de eisen van de termijnen 
in de nieuwe wet. Het nieuwe Handelsregister  
systeem zorgt voor meer stabiliteit en een betere  
beveiliging van de gegevens. Hiernaast zal de KvK, 
na het ingewikkelde traject van de aanpassing van 
de tarieven, zich verder inzetten op een stringenter  
debiteurenbeleid. Tenslotte zal er worden geïnvesteerd  
in het personeel door opleiding en teambuilding in  
het kader van continue professionalisering van de  
organisatie.
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6. STAKEHOLDERS
De Kamer van Koophandel wil de contacten met  
stakeholders graag uitbreiden en intensiveren. De KvK 
heeft hiertoe bijvoorbeeld eind 2022 een convenant 
gesloten met de Business Federation Bonaire (BFB). 
Ook wil de KvK graag samenwerken met partners 
die gegevens beheren (bijvoorbeeld Burgerzaken,  
Belastingdienst Caribisch Nederland) om er zo voor te 
zorgen dat het Handelsregister nauwkeurig en accuraat  
blijft. Hiervoor zal ook wet- en regelgeving voor Bonaire  
moeten worden gewijzigd. De KvK heeft dit punt om 
die reden ook al meerdere keren aangegeven bij de 
verantwoordelijke ministeries in Nederland. Daarnaast 
zullen we de lokale overheid ook nodig hebben om te 
zorgen dat regels en procedures op het eiland soepeler  
verlopen voor ondernemers en de tijd die ondernemers  
kwijt zijn om het bedrijf op te starten minimaliseert.  
Ten slotte zal de Kamer van Koophandel begin 2023 
aandacht besteden aan de verkiezingen die op 15 
maart 2023 worden gehouden zodat ondernemers 
een weloverwogen keuze kunnen maken.



W www.bonairechamber.com | M bis@kvkbonaire.com | B +5999 717 55 95

http://www.bonairechamber.com
mailto:bis%40kvkbonaire.com?subject=
https://www.facebook.com/BonaireCoCnI
https://www.linkedin.com/company/bonaire-chamber-of-commerce

