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PARTIDO PRO HUSTISIA & UNION

IGUALDAT
ESTADO FEDERAL OUTÓNOMO
HUSTISIA PA NOS &
NOS IMIGRANTENAN

PHU: PARTIDO PRO HUSTISIA & UNION
INTRODUKSHON KORTO
A lanta PHU dia 9 di yüli 2009. Artíkulo 1 di Statuto di PHU ta afirmá ku ta eksistí un
Prinsipio Spiritual tras di Kreashon. Esei t’e Fuente Supremo di e Partido. E aspirashon
mas haltu di e Ser Humano ta Hustisia. I solamente Hustisia por kondusí na Pas &
Union.
Saliendo for di e pensamentu básiko aki, PHU semper a insistí ku IGUALDAT di
derechonan soshal i ekonómiko entre Hulanda i Boneiru (BES) ta apsolutamente
nesesario. Otro manera no ta akseptabel. Ta imperdonabel ku nos lidernan polítiko a
akseptá apartheid na 10-10-10.
E deseo pa lucha pro Hustisia & Union tabata e motibu pa lanta PHU. Nos tabata sa
ku tin hopi inhustisia kontra imigrante ku ta stroba desaroyo di Boneiru mes. Pasobra
awe nos ta trata otronan inhustu, anto mañan nos mes ta wòrdu tratá inhustu (loke a
sosodé tambe!).
Asina ta ku a lanta PHU. Pero for di kuminsamentu nos tabata sa ku un partido NO por
enfoká riba un solo grupo den komunidat. Ta p’esei PHU nunka no a bira un ‘partido
di imigrante’, sino un partido pro Hustisia & Union pa UN I TUR, inkluso Hulandesnan.
Pero nos ta i lo sali na defensa di imigrante sigur, pasobra ta kometé inhustisia struktural
kontra nan. Pa PHU diskriminashon no ta tolerabel kontra niun grupo. Tampoko di parti
di Hulanda kontra nos!
Despues ku dos ko-fundadó pa motibunan personal a bandoná nos partido, PHU a reagrupá i a sigui prepará pa realisá Hustisia & Union na Boneiru. Durante 2012 i 2013 a
registrá masha hopi miembro nobo i a nombra un Direktiva i Konseho di Partido nobo.
Mira foto akibou.
PHU TA PIDI UN MANDATO KLA DI PUEBLO. Pasobra ku un mandato suak manera na
2011, nos trabou pa trese Hustisia & Union lo bira kasi imposibel. Ku un mandato kla,
PHU por kumpli ku su promesa di kombertí Entidat Públiko (Openbaar Lichaam) den
un ESTADO FEDERAL OUTÓNOMO, dunando nos un grado di Outonomia similar ku
Kòrsou. Pero nos ta keda den Grondwet Hulandes! I nos ta gradisido pa kualkier sosten
i guia Hulanda por duna.
PHU ta BO ÚNIKO CHÈNS! Ku un mandato kla di pueblo pa PHU, Boneiru lo NO kai
bèk den e korupshon i kaos di pasado. Ban ku PHU! Un ROSEA FRESKU den polítika di
Boneiru!
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E SOÑO BONERIANO; HECHONAN I FUTURO
Esaki t’e base i hechonan di Boneiru:
Nos tin un Kurason Grandi, yen di kurashi i amor. Naturalesa i Spiritualidat ta nos
rekursonan mas presioso. Nos ta stima nan sin fin. Nos pueblo ta variá di aleu i aserka.
Nos ta konsiente ku union ta hasi forsa. Divishon ta mortal. Ta p’esei nos ta buska loke
ta uni i ta lubidá i pèrdoná loke ta dividí. Nos ta un pueblo sano, humilde i balansá. Ta
p’esei nos ta apliká sinergia, pasobra nos sa ku koperashon inteligente ta proveé tur
loke nos mester.
Solidarismo ta den nos sanger. Nos tur por disidí libremente ki trabou nos kier hasi
i kiko nos kier bira pa sirbi komunidat. Nos edukashon i salubridat ta bon. Si bo ta
honesto i ta traha duru, na Boneiru bo por yega na bo propio kas i outo plùs un kapital
rasonabel pa abo i bo famia biba bon. I tin sufisiente tempu liber pa dibertí i pa biaha
pa eksplorá mundu. Tur hende por hasi deporte i profundisá den su religion. Nos isla
stimá ya ta proveé tur esaki pa hopi hende. Polítika mester perkurá ku esaki ta bira
realidat pa TUR hende.
Esaki ta nos soño pa futuro di Boneiru:
Nos lo transformá nos kultura den unu nobo i komun. Nos lo tuma tur e idioma i
ingredientenan di diferente rasa, religion i kultura i transendé nan tur, formando un
kultura miksto, fleksibel i multi-lingual. Un kultura ‘multi-unifikadó’.
Asina Boneiru lo bira ehemplar den Karibe, demokrátiko, soshal, kultural i den tur
sentido. Nos ekonomia lo ta fuerte i sektornan di edukashon i salubridat lo avansá
ainda mas. Sueldonan i derechonan soshal/ekonómiko lo ta bon i igual ku na Hulanda.
Nos portal na Europa, esta Hulanda, lo keda nos sosio fuerte i stabil. Sin embargo,
Boneiru komo estado federal lo logra un outonomia amplio.
Ku un partisipashon fuerte i remarkabel di Boneiru, islanan ABC lo bira un lugá sentral
di distribushon i interkambio di komersio, artesania (produkto di alta kalidat produsí pa
empresanan chikitu i mediano), industria limpi, siensia avansá i teknologia ekológiko
(p.e. solar i bientu) pa henter region di Karibe i Sur-Amerika. Un lugá kaminda Europa
i Afrika ta topa Sur-Amérika pa kultura, komersio i industria. Un sentro kaminda ta
apresiá hende di tur parti di mundu. Un lugá kaminda hende por drenta, biba i sali
libremente, pasobra nos a komprondé ku ta netamente nos tradishon fleksibel,
hospitalario i multi-lingual, koplá na nos konbibensia pasífiko i kaloroso, ta duna nos e
‘decisive edge’ riba tur otro parti di mundu.
Ta p’esei for di nos diversidat nos lo krea un kultura multi-unifikadó, esta un kultura ku
ta uni nos tur. Nos isla lo bira un parti importante di e portal pa drenta Sur-Amerika for
di Europa & Afrika i alabes e portal pa drenta Europa for di Sur-Amerika. Ta p’esei nos
ta tesorá nos tradishon ku nos tur ta papia 4 idioma bon i ta p’esei ta introdusí tur 4
komo idioma ofisial.
Esaki ta nos soño.

Shete (7) Punto Básiko di: HUSTISIA & UNION
1) Igualdat di derecho humano (inkluso derecho soshal i ekonómiko) entre Hulanda i Boneiru.
AOV (penshun di behes) na nivel Hulandes (+/- $1,000.- pa luna); ‘Kinderbijslag’
(supsidio pa yu +/- $80.- pa luna); Salario di amtenar na nivel Hulandes; Supsidio
pa paga hür (‘huurtoeslag’) pa tur siudadano na nivel Hulandes; Ònderstant a base
di labor mará na sueldo mínimo; Subida gradual di sueldo mínimo na nivel Hulandes.
Esaki ta rasonabel. Un mucha Hulandes NO tin mas nesesidat ku un mucha Boneriano!
2) Hustisia pa Imigrante sin niun diskriminashon kontra nan. Harmonia i igualdat entre tur
grupo étniko i religioso na Boneiru.
Pa nos imigrantenan nos ta eliminá ‘Lei di Buraku’ i tambe eksamen doble Hulandes
i Papiamentu. Nos ta garantisá nos imigrantenan libertat di labor. United Nations
Immigration Treaty (UNIT) lo ta nos guia. Nos ta kita tur opstákulo inhustu (manera
entrada i tarifanan haltu) pa imigrantenan por reunifiká ku nan famia. Nos ta konstruí
Boneiru den union. Nos ta krea harmonia i rèspèt mutuo entre diferente grupo i religion.
3) Desaroyo ekonómiko responsabel i alabes restorashon gradual di Naturalesa aplikando e
prinsipio di ‘Eco-balansa’.
Si bo kap 10 palu, bo mester planta 11. Esei ta e prinsipio di ‘Eco-balansa’ en korto.Semper
kompensá un tiki mas ku a ser destruí. P.e. si bo ta rosa un bènder di mondi pa traha un
hotèl, e hotèl mester planta un bènder di mondi plùs 10% bèk na parti Zuid di Boneiru,
kaminda awor tin desierto (tereno bashí sin mondi). Esaki ta ehèmpelnan. E prinsipio di
Eco-balansa ta enserá ku semper mester duna bèk na Naturalesa un tiki mas ku bo a tuma.
4) Konstrukshon di un Haf di Container kobá na Zùit ku su Zona Industrial/Komersial amplio.
Desaroyo ekonómiko rápido i robusto ketu bai ta un di e metanan di prioridat di PHU. Ta
p’esei PHU ta haña ku un pir nobo i meskino no ta sufisiente, ounke e por ta un solushon pa
korto plaso. Boneiru mester krese, tantu den populashon komo den ekonomia. Mester hasi
uso di e oportunidat pa kombertí Boneiru den un portal pa Europa via Hulanda. Pa hasi esei
mester koba un Haf di Container grandi na parti Zuid di e isla ku un Parke Industrial amplio.
5) Boneiru ta bira un Estado Federal Outónomo dentro di Hulanda (dentro di Grondwet) ku un
régimen di supervishon finansiero, hudisial i atministrativo (plùs Enseñansa i Salubridat).
PHU ta di akuerdo ku e prinsipio di INTEGRASHON den Hulanda. Pero e forma ku UPB a
elaborá esei komo Entidat Públiko (Openbaar Lichaam) ta un desaster. Boneiru mester di un
grado haltu di outonomia manera Kòrsou. Pero nos ta keda den Grondwet Hulandes. Esei ta
sigur. Pero, naturalmente, a base di IGUALDAT di hende entre Hulanda i Boneiru.
6) Rekonosimentu internashonal di islanan ABC komo Teritorio Neutral (zona liber di guera).
Boneiru no por bisa kiko Kòrsou i Aruba mester hasi. Pero nos por rekomendá sí. Mirando
situashon mundial, nos por spera tenshon i problema internashonal grandi. No por ekskluí
GUERA asta. Nos islanan ta muchu chikitu i vulnerabel pa keda envolukrá den esei. No ta
kumbiní Hulanda tampoko. Ta p’esei PHU lo rekomendá pa nos islanan haña rekonosementu
komo Teritorio Neutral bou di protekshon di Nashonnan Uní.
7) Zona Ekonómiko Eksklusivo di Boneiru lo wòrdu eksplotá pa un konsorsio ku ta konsistí di un
kompania Hulandes, un kompania Venezolano i un kompania Boneriano (‘GSOP’), propiedat di
pueblo di Boneiru (nò gobièrnu di Boneiru). Kada residente di Boneiru un akshon den e GSOP!
PHU ta hustu i práktiko: PAS = kada un su parti, esta Hulanda, Venezuela & pueblo mes
(GSOP).

Shete (7) Punto Básiko: EKONÓMIKO / SOSHAL / KULTURAL
1) Ta transformá Flamingo Airport den un Sentro Komersial Internashonal & Hub di Tránsito
Regional pa Kargo.
Desaroyo ekonómiko rápido i robusto ketu bai ta un di e metanan di prioridat di PHU. Na
mesun momentu PHU lo apliká e prinsipio di ‘Eco-balansa’ ku lo sigurá ku Naturalesa lo
no sufri. Al kontrario, e prinsipio aki lo restorá nos Naturalesa poko poko. Di e forma ei
desaroyo ekonómiko ta bon pa hende i ta bon pa Naturalesa.
2) Ta promové Turismo Médiko e.o. hotèl di kuido; ta promové Turismo di ‘hiking & biking’.
Turismo ta keda un pilar hopi importante pa nos ekonomia. PHU lo promové turismo
di tur tipo, inkluso turismo krusero (pero a base di akuerdonan mas lukrativo), turismo
tradishonal di buseo, turismo di ‘Sun, Sea & Sand’ etc. Pero mester diversifiká tambe.
Turismo médiko ta un merkado hopi grandi. Pa Boneiru ‘hiking & biking’ ta ideal.
3) Ta indeksá sueldonan kada aña, plùs 3% òf mas (ta dependé di igualisashon de derechonan
soshal/ekonómiko); ta baha preis di komestibel; ta baha preis di awa & koriente.
Pa promesanan falsu pueblo mester akudí na partidonan tradishonal. Nan ta bon den
esei. PHU ta konsiente ku sueldo mínimo NO ta kubri lo mínimo ku un hende mester
pa biba kuné. Pero tanten ku Hulanda no kier akseptá IGUALDAT di derecho soshal/
ekonómiko, nos mester sigui drif riba nos propio ekonomia. Anto e ora ei, e máksimo
faktibel ta un oumento anual di indexering plùs 3% òf mas. Preis di komestibel i di awa &
koriente sí por baha!
4) Ta pone supsidio disponibel pa kada siudadano por poseé su propio kas.
Esaki tambe ta dependé hopi di faktornan ku Boneiru mes no por influensiá. Sin embargo,
tin manera pa logra esaki i pueblo por ta sigur ku PHU lo traha duru duru riba e punto
aki. Un pueblo ku tin propiedat di su mes, e.o. un kas, ta sinti su mes hopi mas envolví i
kontentu.
5) Ta promové agrikultura i kria di bestia ku supsidio riba produkto lokal.
Úniko manera ku por stimulá agrikultura lokal ta pa supsidiá produktonan agríkola. PHU
lo pone fondonan disponibel pa hasi esei. Ta di sumo importansia pa Boneiru bira un
tiki ménos dependiente di importashon di tur su komestibel di afó. Ku supsidio por krea
kuponan di trabou den e sektor aki tambe.
6) Ta kambia lei pa gobièrnu por bende tereno; ta prepará sufisiente tereno di erfpacht pa tur
hende; ta prosesá petishon pa erfpacht dentro di 30 dia.
Ku benta di tereno, Boneiru por generá fondo pa hasi invershon den proyektonan grandi
ku lo stimulá nos ekonomia, manera un haf di Container ku un Parke Industrial grandi
parti Zuid di Boneiru, kompra di Contour Global etc.
Tin tereno te sobra na Boneiru. No ta difísil pa pone sufisiente tereno di erfpacht
disponibel pa un i tur por haña tereno dentro di 30 dia. PHU mes ta wardando mas ku 3
aña kaba. Motibu ku gobièrnunan anterior nunka no a hasi esaki ta simpel: korupshon i
malgobernashon. Un gobièrnu ku ta sirbi, ta sirbi pueblo. E asuntu di erfpacht ta fásil pa
solushoná. PHU lo hasi’é.
7) Ta organisá un Festival di Arte Karibense un siman kada aña; ta invitá Instituto Cervantes
pa habri un branch na Boneiru.
E Festival anual di Arte Karibense ta sirbi dos meta: 1) Interkambio kultural &
promoshon di artista lokal; 2) Diversifikashon di turismo na Boneiru.
Instituto Cervantes ta promové e idioma, literatura i kultura Spañó.

PUNTONAN DI LANSA BASIKO di PHU
General
1. Harmonia entre e 3 grupo étniko na Boneiru (Boneriano, Hulandes i Imigrante).
- Ta konstruí Boneiru den union.
- Ta fomentá komprenshon i rèspèt mutuo.
- Ta fomentá harmonia entre diferente religion.
- Ta mantené estado i religion separá.
- Ta lanta skolnan avansá pa enseñansa i estudio di nos 4 idioma.
2. Igualisashon di tur derecho humano entre Hulanda i Boneiru.
- AOV (penshun di biehes) na nivel Hulandes ($1,000.-).
- Introdukshon di ‘kinderbijslag’ (supsidio pa yu +/- $80.-).
- Salario di amtenar na nivel Hulandes.
- Supsidio pa paga hür (‘huurtoeslag’) pa tur siudadano.
- Ònderstant a base di labor mará na sueldo mínimo.
3. Hustisia pa Imigrante.
- Ta eliminá ‘Lei di Buraku’ (e asuntu di ‘hueco de estadia’).
- Ta eliminá examen doble Hulandes i Papiamentu.
- Ta garantisá libertat di labor.
- Ta duna imigrante bos polítiko.
- Ta implementá United Nations Immigration Treaty (UNIT).
- Ta kita tur opstákulo inhustu (manera entrada i tarifanan muchu haltu) pa imigrante
reunifiká ku nan famia.
- Ta fasilitá consulnan di otro pais pa duna servisio na Boneiru.

Estatal
4. Boneiru Estado Federal Outónomo i Liber dentro di Hulanda.
- Ta mantené laso direkto ku Hulanda den forma federal.
- Outonomia máksimo pa Boneiru, inkluso riba tereno di imigrashon.
- Ta krea un Mankomunidat di Islanan ABC.
- Ta organisá un Referendum estatal despues di elekshon di 2015 i promé ku evaluashon
ku Hulanda.
- Ta organisá un Referendum tokante aborto, eutanasia i matrimonio homoseksual.
- Ta pidi miembresia asosiá di CARICOM pa Boneiru.
- Ta pidi Hulanda pa establesé un ‘dependance’ di Ministerio di Asuntunan Eksterior na
Boneiru.
5.Libertat di estadia den tur parti di Reino Hulandes (RH) pa tur Hulandes.
- Ta eliminá tur frontera dentro di Reino Hulandes.
- Libertat di estadia pa siudadano di Union Europeo (UE).
- Libertat di stablesé kompania ku algun posibel eksepshon.
- Libertat di tráfiko finansiero i transporte den RH i UE.
6. Islanan di ABC ta bira TERITORIO NEUTRAL internashonalmente rekonosé.
- Na Islanan ABC no tin lugar pa Basenan Militar Merikano.
- Ta transferí komando di Marina Real na Nashonnan Uní.
- Ta enkargá Nashonnan Uní ku nos defensa.
- Ta promové mudansa di sede na Islanan ABC.
- Sèn pa defensa i armamentu lo wòrdu gastá na edukashon i rekonstrukshon soshal i
laboral.

Ekonomia
7. Kresementu ekonómiko rápido, robusto i duradero
- Ta konstruí un Haf di Tránsito ku un tereno industrial.
- Ta transformá Flamingo Airport den un Sentro Komersial internashonal i Hub di
Tránsito regional pa Kargo.
- Ta promové Turismo Médiko.
- Ta promové Turismo en general, inkl. Turismo Krusero i Turismo SSS.
- Ta sera Tratadonan komersial ku Trinidad, Venezuela i Colombia.
- Ta promové Boneiru komo brùg entre Sur-Amérika i Europa.
- Ta baha porsentahe di interes pa fiansa na Banko.
- Ta introdusí Fondo di Garantia Hipotekario.
- Ta invertí den Bibienda Públiko via art. 89 FinBes.
- Ta baha preis di komestibel.
- Cargill i BOPEC mester kontribuí mas na pueblo di Boneiru.
- Ta buska laso ekonómiko estrecho ku Aruba.

Ekologia
8. Harmonia i balansa entre Ekonomia i Ekologia
- Ta apliká e Prinsipio di ‘Eco-Balance’; lema: ‘si ta kap 10 palu, mester planta 11’.
- Reparashon i replantashon gradual di Naturalesa.
- Ta lanta un kompania ‘PPP’ pa promové Ekonomia Natural.
- Ta promové agrikultura i kria di bestia ku supsidio riba produkto lokal.
- Ta promové energia solar i desalinashon solar di awa di laman.
- Ta promové industria chikitu i limpi.
- Ta lanta un Fondo pa Naturalesa (‘Natuurfonds’), e.o. pa kumpra Fontein (ku lo wòrdu
usá pa plantashon)

Siguridat
9. Siguridat, trankilidat i saneamentu di kriminalidat
- Ta re-introdusí ‘Polis di Bario’ i ta introdusí un ‘Burgerwacht’.
- Ta prevení kriminalidat sin bira un ‘total surveillance state’.
- Polis mas visibel riba kaya.
- Ta invertí den training i formashon pa tur rango den kuerpo polisial.
- Ta hasi lo nesesario pa kita miedu pa aserká polis. Konfiabilidat ta drecha imágen di
polis.
- Ta proveé material adekuado pa polis.
- Ta focus riba guia efektivo pa ‘first offenders’ pa medio di Reclassering, trabou soshal i
formashon.
- Ta re-integrá ex-prezú den komunidat.
- ‘3 strikes, you’re out’ pa sierto krimen violento.
- Ta konsientisá komunidat di importansia di kòntròl soshal.
- Ta duna atenshon speshal pa frena kriminalidat kontra turista.
- Ta duna prioridat na saneá kriminalidat pisá, manera delito violento, ladronisia, kiebro
etc.

Deporte
10. Deporte pa krea karakter i frena kriminalidat
- Ta introdusí American Football i ta re-introdusí baseball.
- Ta organisá un siman di ‘Weganan ABC’ na Boneiru.
- Ta organisá biahenan pa eksterior di ekipo ku a sobresalí pa deportenan básiko,
manera football, baseball, softball, volleyball, tennis i basketball.
- Ta renobá parkenan deportivo públiko.
- Ta introdusí torneo di deporte bou di título ‘youth stars’ entre barionan.
- Ta promové deportenan individual manera ‘martial arts’, bokseo, atletik, landamentu,
briyar i wind-surfing.
- Ta traha un ‘drag strip’ pa organisá ‘drag races’ (kisas na Nort kaminda tabata organisá
Land-Sailing).
- Ta lanta un ‘Hall of Fame’ di deporte Boneriano.

Enseñansa
11. Derecho riba enseñansa di bon kalidat pa tur siudadano di Boneiru
- Ta promové ‘crèche’ profeshonal ku personal kalifiká.
- Ta promové enseñansa básiko na idioma maternal (Papiamentu, Hulandes, òf Spañó).
- Ta introdusí Hulandes komo segundo idioma for di grupo 3
- Ta duna lès den Spañó i Ingles for di grupo 5
- Enseñansa na Hulandes (idioma di instrukshon) for di grupo 7
- Ta perkurá ku dosentenan por konsentrá riba nan tarea esensial di enseñansa (duna
lès); pues ménos burokrasia
- Ta remplasá ‘leerplicht’ (enseñansa obligatorio) pa ‘leerrecht’ (derecho riba
enseñansa) for di 15 aña di edat; ta introdusí sistema di aprèntis pa hóbennan for di
15 aña di edat
- Ta skrap tur regla (Hulandes) inesesario
- Ta hasi Inspekshon di Enseñansa un tarea Hulandes, ehekutá pa hende ku tin
eksperensia lokal
- Ta introdusí un kurso spiritual universal pa tur mucha den skol sekundario
(informashon ophetivo tokante tur religion).
- Ta duna informashon seksual kompañá pa instrukshon pa respetá e kurpa humano.

Salubridat
12. Nos tur ta yu di un pueblo sano
- Ta konstruí un hospital nobo pafó di Playa.
- Ta invitá speshalista di afó pa establesé un klínika na Boneiru.
- Ta urgi pa laga hasi un investigashon den funshonamentu di sistema di salubridat
ehekutá pa Mariadal i ZVK
- Ta upgrade kapasidat i nivel di kuido di Mariadal

Asuntunan laboral
13. Hende ta produsí pa konsumí
- Ta introdusí dia laboral di 6 ora gradualmente i boluntariamente; oranan di trabou lo ta
di 7’or di mainta te 7’or di anochi (2 x 6).
- Ta promové introdukshon di ‘ESOP’, Employee Stock Ownership Plan.
- Ta hisa sueldo mínimo gradualmente te na nivel Hulandes.
- Ta promové protekshon kontra retiro (‘ontslagbescherming’) pa dosentenan.

Peskeria
14. Laman ta rikesa pa piskadó
- Ta fasilitá un merkado speshal anekso restorant na un organisashon di piskadó.

Agrikultura/krio di bestia/matadero (slachthuis)
15. Sin kuminda no por biba
- Ta introdusí un MBO-opleiding nobo na SGB speshal pa prepará hóbennan pa hasi
trabou den ramo di agrikultura i krio di bestia.
- Ta promové produkshon lokal di komestibel i produktonan industrial, hasiendo uso di
rekursonan natural di Boneiru.
- Ta promové plantashon di pal’i fruta lokal na gran eskala, es desir mondinan di kenepa,
tamarein, taki, hoba, moringa etc.
- Ta usa matadero pa prosesá produktonan ousiliar di bestia matá.

Kultura
16. Kultura ta kultivashon di lus
- Ta organisá un Festival di Arte Karibense un siman kada aña.
					
Sede na Rincon.
- Ta promové estudio i uso di Papiamentu.
- Ta invitá Instituto Cervantes pa habri un branch na Boneiru.
- Ta promové edukashon speshal den kultura i arte.
- Ta promové desaroyo di literatura i drama na Papiamentu.
- Ta konstruí un Kas di Kultura (teatro) inkluso skol di músika.
- Ta lanta un Museo di Wind-Surfing.
- Ta adoptá un Kódigo di Derechonan di Animal.

Asuntunan soshal
17. Idealismo pragmátiko
- Ta yuda hóben saliendo for di skol pa haña trabou.
- Ta introdusí un seguro soshal pa kubri penshun di invalides.
- Ta promové igualisashon di salarionan di amtenar entre Hulanda i Boneiru.
- Ta habri un ‘telefòn pa mucha’ (pa por reportá abuso).
- Ta hasi henter Boneiru aksesibel pa hende físikamente ménos kapasitá.

Bibienda públiko
18. Kada siudadano su propio kas
- Ta pone tereno na ‘toplocaties’ na disposishon di FCB pa por supsidiá su mes pa medio
di ‘kruissubsidie’.
- Ta pone mas sèn disponibel na FCB pa hisa huursubsidie na esnan di ménos rekurso.
- Ta pone supsidio disponibel pa kada siudadano por poseé su propio kas.
- Ta yuda FCB pa lanta un ‘Huisvestingsfonds’.

Asuntunan spiritual/religioso
19. Sin bida spiritual pueblo ta muri
- Ta promové i sostené tur religion i filosofia di bida serio.
- Ta paga salario na lidernan religioso ku ta ehersé e funshon di ‘pastor’ òf kualkier otro
lider religioso, bou di kondishon ku el a kaba un estudio relevante i di nivel i solamente
si tin un kantidat mínimo di miembro aktivo di e religion en kestion residente na Boneiru.

Belasting/Impuesto
20. Maneho di Impuesto humano
- Ta prohibí Ofisina di Impuesto pa kobra interes riba debe di belasting.
- Ta prohibí Ofisina di Impuesto pa bende promé kas di famia na vindishi pa kobra
belasting.
- Ta introdusí ‘impuesto di kosta’ (kustbelasting).
- Ta korigí balorashon di kas pa Impuesto Imobilario (Vastgoedbelasting).
- Ta baha tarifanan di dokumentu- i pèrmitnan pa imigrante drástikamente.

Maneho di tereno di ‘domein’
21. Uso prudente di tereno abundante
- Ta prepará sufisiente tereno (pero mas chikitu) pa duna na erfpacht.
- Ta aprobá tur promé petishon pa tereno di erfpacht regular den 30 dia.
- Ta kambia lei pa outorisá gobièrnu pa bende tereno.
- Ta ofresé tur erfpachter pa kombertí nan tereno di erfpacht den propiedat dunando
deskuento pa e periodo ku a paga erfpacht.
- Ta stimulá konstrukshon di edifisio di apartamento di 4 òf maks. 5 piso (pero no na
kosta).
- Na Playa Sunset ta akseptá proyekto solamente, si ta respetá e prinsipio ku e playa
henter ta keda públiko.
- Ta pone tereno chikitu disponibel pa hardin di berdura i avikultura.

Transporte
22. Transporte públiko pagabel ta un derecho humano
- Ta baha preis di flete.
- Ta introdusí transporte públiko barata.
- Ta traha kamindanan pa baiskel i bròmer.

Turismo
23. Turismo ta rosea di nos ekonomia
- Ta promové turismo médiko, e.o. resortnan pa hende grandi i hende ku ta sufri di malesa
króniko; tambe hotèl di kuido.
- Ta promové turismo di ‘hiking’ ku diferente ‘eco-lodges’ na e ‘hiking-trails’, kaminda por
kome, deskansá òf pasa anochi.
- Ta separá ehekushon riba tereno di turismo (TCB) kompletamente for di gobièrnu;
legislashon sí ta keda den man di gobièrnu.
- Ta mantené TCB komo N.V., pero ta distribuí akshon proporshonalmente bou di tur
stakeholders den Turismo, di doño di hotèl te doño di snèk.
- Ta hasi un investigashon imparsial i independiente pa averiguá tantu efisiensia komo
regularidat di gastunan di TCB pagá na ‘consultants’ durante último añanan.

- Ta establesé kursonan di management training na Boneiru riba nivel mediano (MBO) i
ta mehorá hotelvakschool.
- Ta hasi Turismo Krusero mas lukrativo pa Boneiru.
- Ta unifiká merkadeo di Turismo (Bonhata, TCB i otronan).
- Ta mehorá kobransa di tur Impuesto Turístiko i ta perkurá ku estadístika di Turismo ta
adekuado i up-to-date.
- Ta organisá eventonan kultural, deportivo i soshal pa atraé turista.

Zona ekonómiko eksklusivo
24. Zona ekonómiko eksklusivo ta di nos
- Ta perkurá ku parti di e ganashi di eksplotashon di nos zona ekonómiko eksklusivo lo
wòrdu distribuí direktamente na kada residente individual. Kada residente ta risibí
akshon.

Infrastruktura
25. Sin kaminda no tin sivilisashon
- Ta asfaltá kamindanan ku prioridat kaminda stòf ta afektá salú di residentenan.
- Ta traha un ‘pier’ (mueye) di emergensia; ta drecha e 2 'pier' eksistente.
- Ta konstruí un Bestuurskantoor sentral nobo.
- Ta drecha tur kamindanan, inkluso kamindanan di kunuku.

Energia i Awa
26. Sin energia no tin ekonomia; sin awa nos ta muri
- Gobièrnu te bende akshon (2/3) den WEB; 1/3 parti na trahadónan di WEB, 1/3 parti na
konsumidónan. Ta paga ku dividendo.
- Ta lanta un Parke Solar na Barcadera, den kua konsumidónan ta partisipá.
- Ta promové pa siudadano usa energia solar; lo pèrmití siudadano pa bende energia
èkstra na ret di WEB.
- Ta promové pa WEB kumpra Contour Global via di un CSOP.
- Ta baha preis di awa i koriente.
- Ta pone WEB responsabel pa daño na aparato ora koriente ta bai.
- Ta pone WEB kumpli ku e konvenio ku Unkobon.

Aparato Gubernamental (sirbidónan públiko)
27. Kuerpo di amtenar ta guardian di integridat di komunidat
- Ta simplifiká prosedura i ta kita burokrasia inesesario
- Gobièrnu ta akseptá i lo kontestá karta- i dokumentunan na nos 4 idioma.

DE BONAIREAANSE DROOM; FEITEN EN TOEKOMST
Dit is wat Bonaire al is:
Wij hebben een Groot Hart, vol moed en liefde. De Natuur en Spiritualiteit zijn onze
meest geliefde hulpbronnen. Ons volk is divers, met invloeden van overal. Eendracht
maakt macht; verdeeldheid is dodelijk. Daarom zoeken wij wat ons verenigt en
vergeven wat ons verdeelt. Wij zijn een eerlijk volk, nederig en in balans. Daarom
werken wij synergetisch, omdat wij weten dat intelligente samenwerking voorziet in
al onze behoeften.
Solidariteit zit in ons bloed. Wij kunnen vrij ons werk kiezen om de gemeenschap te
dienen. Ons onderwijs en gezondheidszorg zijn goed. Als men oprecht is en hard werkt,
kan men een auto kopen en een eigen huis. Plus voldoende vermogen overhouden om
goed van te leven. En er is ook voldoende vrije tijd voor vertier en om te reizen naar
andere landen. Iedereen kan sport beoefenen en zijn religie beleven. Al dit en meer
biedt ons geliefde eiland nu al aan velen. De politiek moet ervoor zorgen dat dit voor
iedereen haalbaar is.
Dit is onze droom voor de toekomst van Bonaire:
Wij transformeren naar een gemeenschappelijke cultuur. Wij overstijgen alle talen en
invloeden van verschillende rassen, religies en culturen en creëren een mengcultuur,
veeltalig en flexibel. Een ‘veel-eenheid’ cultuur.
Zo zal Bonaire een voorbeeld zijn in de Cariben: democratisch, sociaal, cultureel, in
alle opzichten. Onze economie wordt sterk, terwijl onderwijs en gezondheidszorg nog
verder verbeteren. Lonen en sociaal/economische rechten worden gelijk getrokken
met die van Nederland. Nederland blijft onze sterke en stabiele partner, ons portaal
naar Europa. Echter als federale staat krijgt Bonaire uitgebreide autonomie.
Met een sterke en opmerkelijke bijdrage van Bonaire, veroveren de ABC-eilanden
een centrale plaats in de regionale goederendistributie en handel, ambachtelijke en
schone industrie (kleine en middelgrote bedrijven), alsook geavanceerde wetenschap
en ecologische technologie (zoals energiewinning uit wind en zon). Een plaats waar
Europa, Afrika en Zuid-Amerika bijeen komen. Een centrum waar mensen van alle
delen van de wereld gewaardeerd worden. Een plaats waar mensen welkom zijn,
omdat wij begrepen hebben dat juist onze flexibele, veeltalige en gastvrije traditie,
gekoppeld aan onze vreedzame en warme samenleving, ons de ‘decisive edge’ geven
boven alle andere delen van de wereld.
Daarom creëren wij uit onze verscheidenheid een ‘veel-eenheid’ cultuur, d.w.z. een
cultuur waarin iedereen zich kan vinden. Ons eiland wordt een belangrijk deel van het
portaal naar Zuid-Amerika vanuit Europa & Afrika en tevens een portaal naar Europa
vanuit Zuid-Amerika. Daarom koesteren wij onze 4-talige traditie en worden deze 4
talen ook officieel erkend.
Dit is onze droom.

Zeven (7) Basispunten van: RECHT & EENHEID
1) Gelijktrekking van mensenrechten (incl. sociale en economische) tussen Nederland en Bonaire.
AOV (ouderdomspensioen) op Nederlands niveau (+/- $1,000.- per maand); Kinderbijslag
(+/- $80.- per maand); Ambtenarensalarissen op Nederlands niveau; Huursubsidie (of
‘huurtoeslag’) voor alle burgers op Nederlands niveau; Onderstand op basis van werk gekoppeld aan het minimumloon; Geleidelijke verhoging Minimumloon naar Nederlands niveau.
Dit is redelijk. Een Nederlands kind heeft NIET meer behoeften dan een Bonaireaans kind!
2) Rechtvaardigheid voor en non-discriminatie van Immigranten. Harmonie en gelijkheid tussen
alle religies en etnische groepen op Bonaire.
Voor onze immigranten wordt de ‘Verblijfsgatregel’ afgeschaft, alsook het dubbelexamen
Nederlands en Papiaments. Wij geven onze immigranten vrije arbeidskeuze. Het United
Nations Immigration Treaty (UNIT) is onze leidraad. Alle onrechtvaardige obstakels (zoals
hoge inkomenseisen en tarieven) voor gezinshereniging worden weggenomen. Bonaire wordt
opgebouwd in eenheid. We creëren harmonie en wederzijds respect tussen groepen en
religies.
3) Verantwoorde economische ontwikkeling en geleidelijk herstel van de Natuur door toepassing
van het “Eco-balans” beginsel.
Als men 10 bomen kapt, moet men er 11 bij planten. Dat is kort gezegd het ‘Eco-balans’
beginsel. Men moet altijd iets meer herstellen dan vernietigd is. Bijv. als men een hectare
‘mondi’ schoonmaakt voor de bouw van een hotel, dan moet het hotel een hectare plus 10%
bomen aanplanten aan de Zuidkant, waar nu niets groeit. Dit zijn voorbeelden. Het Eco-balans
beginsel houdt in dat men de Natuur altijd iets meer teruggeeft dan men haar afgenomen
heeft.
4) Een gegraven Containerhaven aan de Zuidkant met een ruime Industriële/ Economische zone.
Snelle en robuuste economische groei blijft een aanhoudende prioriteit van de PHU. Daarom
is de PHU van mening dat een klein nieuw piertje niet voldoende is, hoewel dit wel een
korte termijn oplossing kan zijn. Bonaire moet groeien, zowel de bevolking als de economie.
We moeten van de kans gebruik maken om Bonaire te maken tot portaal naar Europa via
Nederland. Daarvoor hebben we een grote Containerhaven met uitgebreid Industriepark
nodig.
5) Bonaire wordt een Autonome Federale Staat binnen Nederland (in de Grondwet) met financieel,
justitieel en administratief toezicht (plus Inspecties van Onderwijs & Gezondheid).
De PHU is het eens met het principe van INTEGRATIE in Nederland. Maar de wijze waarop de
UPB dit heeft uitgewerkt als Openbaar Lichaam is een ramp. Bonaire moet een hoge graad van
autonomie krijgen vergelijkbaar met Curaçao. Maar we blijven in de Nederlandse Grondwet.
Dat is zeker. Uiteraard wel op basis van GELIJKHEID van mensen tussen Nederland en BES.
6) Internationale erkenning van de ABC-eilanden als Neutraal Gebied (‘no-war zone’).
Bonaire kan Curaçao en Aruba niet vertellen wat zij moeten doen. Maar we kunnen wel
aanbevelen. Gezien de situatie in de wereld, zijn grote mondiale problemen voorzienbaar. Ook
OORLOG is niet uitgesloten. Onze eilanden zijn te klein en kwetsbaar om daarbij betrokken te
raken. Dat is ook niet goed voor Nederland. Daarom wil de PHU dat onze eilanden officieel
worden erkend als Neutraal Gebied onder bescherming van de Verenigde Naties.
7) De Exclusieve Economische Zone van Bonaire wordt geëxploiteerd door een consortium van een
Nederlands bedrijf, een Venezolaans bedrijf en een Bonaireaans bedrijf (‘GSOP’), eigendom van het
Bonaireaanse volk (niet de Bonaireaanse overheid). Elke ingezetene een aandeel.
De PHU is rechtvaardig en praktisch:
VREDE = ieder zijn deel; Nederland, Venezuela & het Bonaireaanse volk.

Zeven (7) Basispunten: ECONOMISCH / SOCIAAL / CULTUREEL
1) Flamingo Luchthaven wordt een Internationaal Commercieel Centrum & Regionaal Overslag
Depot voor luchtvracht.
Snelle en robuuste economische groei blijft een aanhoudende prioriteit van de PHU.
Tegelijkertijd past de PHU het ‘Eco-balans’ beginsel toe. Dat garandeert dat de groei
geen onherstelbare schade aanbrengt aan de Natuur. Integendeel, dat leidt ertoe dat de
Natuur zich geleidelijk aan herstelt. Op deze wijze is de groei goed voor de mens en ook
voor de Natuur.
2) Bevorderen Medisch Toerisme o.a. Zorghotel; bevorderen Toerisme van ‘hiking & biking’.
Toerisme blijft een belangrijke pilaar van onze economie. De PHU bevordert alle vormen
van toerisme, inclusief Cruise-toerisme (maar dan wel onder betere voorwaarden),
traditioneel duiktoerisme, ‘Sun, Sea & Sand’ toerisme etc. Verdere diversificatie is echter
ook belangrijk. Medisch toerisme is een gigantische markt. En Bonaire is ideaal voor
‘hiking & biking’.
3) Lonen worden jaarlijkse geïndexeerd, plus 3% of meer (hangt af van gelijktrekking van sociale
/economische rechten); verlagen voedselprijzen; verlagen tarieven voor water en elektra.
Voor valse beloften moet het volk bij de traditionele partijen zijn. Daar zijn ze goed in.
De PHU is zich ervan bewust dat het minimumloon ver onder het bestaansminimum ligt.
Maar zolang Nederland zich keert tegen GELIJKHEID van sociale/economische rechten,
zullen we moeten blijven draaien op onze eigen economie. En dan is het maximaal
haalbare een jaarlijkse loonindexering plus 3% of meer. Prijzen voor voedsel, water en
licht kunnen wel omlaag!
4) Subsidie voor eigen woningbezit voor alle burgers.
Dit hangt ook af van factoren die Bonaire nauwelijks zelf kan beïnvloeden. Echter, er zijn
manieren waarop dit kan worden gerealiseerd en men kan er zeker van zijn dat de PHU hier
hard aan zal werken. Eigendom, o.a. een eigen woning, maakt mensen blij en betrokken.
5) Bevorderen van landbouw en veeteelt middels subsidie op lokale producten.
De enige manier waarop landbouw en veeteelt kunnen worden bevorderd is middels
subsidie op lokale producten. De PHU zal daar fondsen voor beschikbaar stellen. Het is
zeer belangrijk dat Bonaire minder afhankelijk wordt van import van alle levensmiddelen.
Met subsidie kunnen in deze sector ook arbeidsplaatsen worden gecreëerd.
6) Wetswijziging voor verkoop domeingronden; voldoende voorraad erfpachtterreinen voor
iedereen; afhandelen erfpachtaanvragen binnen 30 dagen.
Met de verkoop van terreinen, kan Bonaire fondsen genereren om te kunnen investeren in
grote productieve projecten om onze economie te stimuleren, zoals een Containerhaven
met een groot Industriepark aan de Zuidkant, aankoop van Contour Global etc.
Bonaire heeft heel veel terrein. Het is niet moeilijk om voldoende erfpachtpercelen uit
te zetten zodat iedereen binnen 30 dagen een perceel kan krijgen. De PHU zelf wacht nu
al meer dan 3 jaar. De reden waarom erfpachtuitgifte nooit goed geregeld is, is simpel:
corruptie en wanbestuur. Een goed bestuur dient het volk. Dit is niet moeilijk. De PHU zal
het oplossen.
7) Organiseren van een Caribisch Kunst Festival één week per jaar; uitnodiging Instituto
Cervantes voor vestiging branch op Bonaire.
Het jaarlijks Caribisch Kunstfestival dient 2 doelen: 1) Culturele uitwisseling & promotie
van lokale kunstenaars; 2) Diversificatie van het toerisme op Bonaire.
Het ‘Instituto Cervantes’ bevordert de Spaanse taal, literatuur en cultuur.

SPEERPUNTEN VAN DE PHU
Algemeen
1. Harmonie tussen Bonaire’s 3 etnische groepen: Bonaireanen, Nederlanders &Immigranten.
- Samen en in eenheid bouwen aan Bonaire.
- Bevorderen van wederzijds begrip en respect.
- Bevorderen van harmonie tussen verschillende religies.
- De Staat en Religie blijven gescheiden.
- Oprichting van HBO opleidingen voor onderwijs in en studie van onze 4 talen.
2. Gelijktrekking van alle mensenrechten tussen Nederland en Bonaire.
- AOV (ouderdomspensioen) op Nederlands niveau (+/- $1,000.-).
- Introductie ‘kinderbijslag’ (+/- $80.- per kind per maand).
- Ambtenarensalarissen op Nederlands niveau.
- Huursubsidie (‘huurtoeslag’) voor alle burgers op Nederlands niveau.
- Onderstand op basis van werk (werkonderstand) gekoppeld aan het minimumloon.
- Minimumloon geleidelijk optrekken naar Nederlands niveau.
3. Rechtvaardigheid voor Immigranten.
- Afschaffen van de ‘Verblijfsgatregel’.
- Afschaffen dubbelexamen Nederlands en Papiaments.
- Teruggeven van Vrijheid van arbeidskeuze aan Immigranten.
- Zorgen dat Immigranten permanent politieke medezeggenschap krijgen.
- Implementeren van het United Nations Immigration Treaty (UNIT).
- Wegnemen van onredelijke obstakels (hoge inkomenseisen en tarieven) voor gezinshereniging.
- Faciliteren van buitenlandse consuls om op Bonaire landgenoten te kunnen bedienen.

Staatkundig
4. Bonaire Autonome Federale Staat binnen Nederland (in de Grondwet).
- Handhaven van de directe band (integratie) met Nederland als Autonome Federale Staat.
- Maximale autonomie voor Bonaire, inclusief op het gebied van immigratie.
- Vorming van een Gemenebest tussen de ABC-eilanden.
- Organiseren van een Staatkundig Referendum na de verkiezingen van 2015 en vóór de
evaluatie.
- Organiseren van een Referendum over abortus, euthanasie en homohuwelijk.
- Verzoek om Bonaire te erkennen als Associatief lid van CARICOM.
- Verzoek aan Nederland tot vestiging van een ‘dependance’ van het Min. van BuiZa op
Bonaire.
5. Vrije vestiging in alle delen van het Kon. der Nederlanden (KdN) voor alle Nederlanders.
- Geen grenzen meer binnen het KdN; vrije vestiging van Nederlanders overal in het KdN.
- Vrijheid van vestiging in Bonaire voor burgers van de Europese Unie (EU).
- Vrijheid van vestiging voor bedrijven met mogelijk enkele uitzonderingen.
- Vrijheid van geld- en goederenverkeer in het KdN en de EU.
6. ABC-eilanden worden internationaal erkend NEUTRAAL GEBIED (‘no-war zone’).
- In de ABC-eilanden is geen plaats voor Amerikaanse Militaire bases.
- Het commando over de lokale Koninklijke Marine wordt overgedragen aan de
Verenigde Naties.
- De Verenigde Naties worden verantwoordelijk voor onze defensie.

- Bevorderen van zetelverplaatsing van bedrijven naar de ABC-eilanden.
- Geld voor defensie en bewapening gebruiken voor onderwijs en sociale/laborale opbouw.

Economie
7. Snelle, robuuste en duurzame economische groei
- Aanleg van een Doorvoer Containerhaven aan de Zuidkant met een uitgebreid Industrie
terrein.
- Flamingo Airport omvormen tot een Int. Commercieel Centrum en Regionale Hub voor
Luchtvracht.
- Bevorderen Medisch Toerisme.
- Bevorderen Toerisme in het algemeen, incl. Cruise-Toerisme en ‘Sun, Sand & Sea’ Toerisme.
- Sluiten van Handelsverdragen met Trinidad, Venezuela en Colombia.
- Bevorderen gebruik van Bonaire als brug (springplank) tussen Zuid-Amerika en Europa.
- Verlagen van de rentevoet voor geldleningen bij lokale Banken.
- Introduceren van een Garantiefonds voor Hypotheken voor woningbouw.
- Investeren in Volkswoningbouw via art. 89 FinBes.
- Verlagen van voedselprijzen.
- Cargill en BOPEC moeten meer bijdragen aan de ontwikkeling van Bonaire.
- Bevorderen van nauwe economische banden met Aruba.

Ecologie
8. Harmonie en balans tussen Economie en Ecologie
- Toepassing van het ‘Eco-Balans’ beginsel; leuze: ‘als men 10 bomen hakt, moet men er 11
bij planten’.
- Geleidelijke herbebossing en herstel van de Natuur.
- Oprichten van een ‘PPP’-company ter bevordering van Natuurlijke Economie.
- Bevorderen van landbouw en veeteelt middels subsidie op lokale producten.
- Bevorderen van zonne-energie en ontzilting van zeewater met zonne-energie.
- Bevorderen van kleine en schone industrie.
- Oprichten van een ‘Natuurfonds’, o.a. voor aankoop van Fontein (te gebruiken voor
plantage).

Veiligheid
9. Veiligheid, rust en oplossing/heling van criminaliteit
- Herintroductie van ‘Wijkpolitie’ en introductie van een ‘Burgerwacht’.
- Voorkomen van criminaliteit zonder te verworden tot een ‘total surveillance state’.
- Politie zichtbaarder op straat.
- Investeren in training en vorming voor alle rangen van het politiecorps.
- Angst onder de bevolking wegnemen om de politie te benaderen.
- Betrouwbaarheid verbetert het imago van de politie.
- Zorgen dat de politie beschikt over goed materieel.
- Focussen op effectieve begeleiding van ‘first offenders’ middels Reclassering, sociaal werk
en vorming.
- Re-integreren van ex-gedetineerden in de gemeenschap.
- Invoeren van de regel ‘3 strikes, and you’re out’ voor bepaalde geweldsdelicten.
- De gemeenschap bewust maken van het belang van sociale controle.
- Speciale aandacht om criminaliteit tegen toeristen tegen te gaan.
- Prioriteit geven aan oplossen/helen van zware criminaliteit, zoals geweldsdelicten,
diefstal, inbraak etc.

Sport
10. Sport voor karaktervorming en voorkoming/beteugeling van criminaliteit.
- Introduceren van American Football en herintroduceren van baseball.
- Organiseren van ‘ABC Spelen’ op Bonaire.
- Organiseren van bezoek aan buitenland voor clubs die bijzonder gepresteerd hebben in
de basissporten, zoals voetbal, baseball, softball, volleybal, tennis en basketball.
- Renoveren van publieke sportfaciliteiten.
- Introduceren van een sporttoernooi getiteld ‘Youth Stars’ tussen de verschillende bario’s.
- Bevorderen van individuele sporten, zoals ‘marrtial arts’, boksen, atletiek, zwemmen,
biljarten en wind-surfing.
- Aanleg van een ‘drag strip’ voor ‘drag races’ (bijv. aan de Noordkant waar Land-Sailing
plaats vond).
- Oprichten van een ‘Hall of Fame’ voor Bonaireaaanse sport.

Onderwijs
11. Recht op onderwijs van goede kwaliteit voor alle burgers van Bonaire.
- Bevorderen van professionele ‘crèches’ met gekwalificeerd personeel.
- Bevorderen van basisonderwijs in de moedertaal (Papiaments, Nederlands, of Spaans).
- Introductie van Nederlands als tweede taal vanaf groep 3.
- Les in Spaans en Engels vanaf groep 5.
- Onderwijs volledig in het Nederlands (instructietaal) vanaf groep 7.
- Zorgen dat docenten zich kunnen concentreren op hun kerntaak (= lesgeven); dus
minder bureaucratie.
- Omzetten van ‘leerplicht’ in ‘leerrecht’ vanaf 15-jarige leeftijd.
- Introductie van een leerlingenstelsel voor jeugdigen vanaf 15 jaar.
- Schrappen van alle onnodige (Nederlandse) regels.
- Inspectie van Onderwijs is een taak van Nederland, uit te voeren door personen met
lokale ervaring.
- Introductie van een vak universele spiritualiteit voor middelbare school leerlingen
(objectieve informatie over alle religies/levensbeschouwingen).
- Seksuele opvoeding vergezeld van instructie over respect voor het menselijk lichaam.

Volksgezondheid
12. Kinderen van een volk gezond van geest en lichaam.
- Bouw van een nieuw hospitaal buiten de stad.
- Bevorderen dat Buitenlandse Specialisten een kliniek op Bonaire vestigen.
- Grondig onderzoek naar het functioneren van de gezondheidszorg uitgevoerd door
Mariadal en ZVK.
- Upgraden van de capaciteit en het niveau van zorg door Mariadal.

Arbeidszaken
13. Mensen produceren om te consumeren.
- Geleidelijke en vrijwillige introductie van een 6-urige werkdag; werkuren van 7.00 tot
19.00 (2 x6).
- Bevorderen van introductie van ‘ESOP’ = ‘Employee Stock Ownership Plan’.
- Geleidelijke optrekking van het minimumloon naar Nederlands niveau.
- Invoeren van ontslagbescherming voor docenten.

Visserij
14. De zee is de rijkdom van onze vissers.
- Aanleg en faciliteren van een speciale vismarktplaats met restaurant voor een organisatie
van vissers.

Landbouw/veeteelt/slachthuis
15. Zonder voedsel kan men niet leven.
- Opzetten MBO-opleiding aan de SGB om jeugdigen op te leiden voor werk in landbouw
en veeteelt.
- Bevorderen van lokale voedselproductie en industriële producten met inheemse
hulpbronnen.
- Bevorderen van grootschalige aanplant van vruchtbomen, dus mondi’s van kenepa-,
tamarinde-, taki-, hoba-, en moringa-bomen etc.
- Het slachthuis gebruiken voor de productie van goederen met materiaal van geslachte
dieren (huiden etc.).

Cultuur
16. Cultuur is de cultus van licht.
- Organiseren van een jaarlijks terugkerend Caribisch Kunst Festival gedurende één week.
Zetel in Rincon.
- Bevorderen van de studie en het gebruik van Papiaments.
- Instituto Cervantes uitnodigen om een branch te openen op Bonaire.
- Bevorderen van speciaal onderwijs in kunst en cultuur.
- Bevorderen van literatuur en toneel in het Papiaments.
- Bouw van een ‘Kas di Kultura’ (theater), inclusief muziekschool.
- Oprichten van een Museum voor Wind-Surfing.
- Opstellen, aannemen en afkondigen van een verordening inzake Dierenrechten.

Sociale Zaken
17. Pragmatisch idealisme.
- Hulp bieden aan schoolverlaters om werk te vinden.
- Introductie van een Sociale Verzekering voor invalidenpensioen (WAO).
- Bevorderen van gelijktrekking van ambtenarensalarissen tussen Nederland en Bonaire.
- Opzetten van een ‘kindertelefoon’ (om misbruik te kunnen rapporteren).
- Toegankelijk maken van heel Bonaire voor gehandicapte mensen.

Volkswoningbouw
18. Iedere burger zijn eigen huis (eigendom).
- Terrein op ‘toplocaties’ ter beschikking stellen aan FCB voor effectieve ‘kruissubsidie’.
- Fondsen ter beschikking stellen aan FCB om huursubsidie te verhogen voor minder
draagkrachtigen.
- Subsidie ter beschikking stellen zodat elke burger een eigen woning kan bezitten.
- FCB helpen om een ‘Huisvestingsfonds’ te stichten.

Spirituele/religieuze Zaken
19. Zonder geestelijk leven sterft het volk.
- Bevorderen en ondersteunen van alle serieuze religies en levensbeschouwingen.
- Salaris betalen aan religieuze leiders van alle religies/levensbeschouwingen die de
functie van ‘pastor’, uitoefenen of andersoortig geestelijk leider, onder voorwaarde dat
de persoon in kwestie daarvoor een relevante studie op niveau heeft gevolgd en onder
voorwaarde dat er een nader te bepalen minimum aantal actieve leden zijn (ingezetenen
van Bonaire) van de religie/levensbeschouwing in kwestie.

Belastingen
20. Menselijk belastingbeleid.
- Verbod Belastingdienst om rente te berekenen/innen over belastingschulden.
- Verbod Belastingdienst om eerste woningen van burgers openbaar te veilen voor het
innen van belasting.
- Introduceren van een ‘kustbelasting’.
- Corrigeren van de waardebepaling van Onroerend Goed voor de berekening van
Vastgoedbelasting.
- Drastische verlaging van tarieven voor documenten en vergunningen voor Immigranten.

Grondbeleid voor domeingronden
21. Verstandig gebruik maken van onze ruime voorraad domeingronden.
- Klaar maken van voldoende (maar kleinere) percelen voor erfpachtuitgifte.
- Afhandelen/toewijzen van alle normale eerste erfpachtaanvragen binnen 30 dagen.
- Wetswijziging doorvoeren om de overheid te machtigen percelen te verkopen.
- Aanbod doen aan alle erfpachters om hun terrein om te zetten in eigendom tegen
korting voor de periode dat er erfpacht is betaald.
- Bouw stimuleren van appartementengebouwen van 4 of max. 5 verdiepingen (maar niet
langs de kust).
- Voor Playa Sunset worden alleen projecten goedgekeurd, waarbij het hele strand
publiek blijft.
- Ter beschikking stellen van kleine ‘stadstuinen’ voor kleinschalige tuinbouw en
pluimveeteelt.

Vervoer van goederen en personen
22. Betaalbaar openbaar vervoer is een mensenrecht .
- Verlagen zeevrachtprijzen.
- Introduceren van goedkoop openbaar vervoer.
- Aanleg van fietspaden voor fietsers en bromfietsers.

Toerisme
23. Toerisme is de levensadem van onze economie.
- Bevorderen van medisch toerisme, o.a.‘resorts’ voor ouderen en mensen die lijden aan
chronische ziekten; ook andersoortige ‘zorghotels’.
- Bevorderen van wandeltoerisme (‘hiking’) met verschillende ‘eco-lodges’ langs de
wandeltrajecten (‘hiking-trails’), waar men kan eten/drinken, uitrusten en/of de nacht
doorbrengen.

- De uitvoering van het toerismebeleid (TCB) volledig loskoppelen van de overheid;
wetgeving blijft wel in handen van de overheid.
- Handhaven van TCB als N.V., maar de aandelen proportioneel verdelen onder alle
stakeholders in de Toeristensector, van hoteleigenaars tot snackbareigenaars.
- Uitvoeren van een onafhankelijk en objectief onderzoek naar zowel de doelmatigheid
als de rechtmatigheid van het TCB uitgavenbeleid, o.a. aan ‘consultants’, gedurende de
afgelopen jaren.
- Opzetten op Bonaire van cursussen voor management training op middelbaar niveau
(MBO) en verbeteren van de hotelvakschool.
- Zorgen dat het Cruise-Toerisme meer oplevert voor Bonaire.
- Eenheid aanbrengen in de marketing van het Toerisme (Bonhata, TCB en anderen).
- Verbeteren van de inning van alle Toeristische Belastingen en zorgen voor behoorlijke
vergaring van up-to-date statistische gegevens.
- Organiseren van culturele, sociale en sportevenementen om toeristen aan te trekken.

Exclusieve economische zone
24. De Exclusieve Economische Zone (EEZ) is van ons.
- Zorgen dat een deel van de exploitatiewinst van onze Exclusieve Economische Zone direct
wordt uitgekeerd aan elke individuele burger. Elke burger een aandeel.

Infrastructuur
25. Zonder wegen geen beschaving.
- Voorrang voor asfalteren van wegen daar waar stof de gezondheid van burgers aantast.
- Aanleg van een ‘pier’ als noodoplossing; grondig herstel van de 2 bestaande pieren.
- Bouw van een nieuw centraal Bestuurskantoor.
- Herstel van alle wegen, inclusief kunuku-wegen.

Energie en water
26. Zonder energie geen economie; zonder water zijn we in 3 dagen dood.
- Aandelen (2/3) in WEB verkopen; 1/3 deel gaat naar WEB-werknemers, 1/3 deel naar
consumenten. Dividend wordt gebruikt voor betaling van de aandelenaankoop.
- Aanleg van een Zonne-Park te Barcadera, waarin consumenten deelnemen.
- Bevorderen van zonne-energie; toestaan dat burgers hun overcapaciteit aan het WEB-net
terugleveren.
- Bevorderen overname van Contour Global door WEB middels een CSOP.
- Verlagen tarieven voor water en stroom.
- WEB aansprakelijk houden voor schade aan apparaten veroorzaakt door stroomuitval.
- Zorgen dat WEB de overeenkomst met Unkobon nakomt.

Overheidsapparaat (publieksdienaren)
27. Ambtenaren zijn bewakers van integriteit in de samenleving.
- Vereenvoudigen van procedures en onnodige bureaucratie schrappen.
- De overheid accepteert en beantwoordt brieven en documenten in al onze 4 talen.

EL SUEÑO BONEREANO; HECHOS Y FUTURO
Esto es lo que hoy ya es Bonaire:
Tenemos un gran corazón, lleno de coraje y amor. La naturaleza y la espiritualidad
son nuestros recursos más valiosos. Nuestra gente es diversa, influenciada por todas
partes. La unión hace la fuerza; la división es fatal. Por eso, buscamos siempre lo que
nos une y perdónamos lo que nos divide. Somos gente honorable, modesta y sana. Por
ello trabajamos en sinergia, porque sabemos que la cooperación inteligente llenará
todas nuestras necesidades.
Solidaridad corre por nuestra sangre. Somos libres de elegir el trabajo que nos gusta
hacer para servir a la comunidad. Nuestros sistemas de enseñanza y de la salud pública
son buenos. Con trabajo honesto y fuerte podemos comprar un carro y ser dueño de
una casa propia mientras que hasta sobra suficiente dinero para vivir cómodamente.
Tenemos suficiente tiempo libre para la recreación y viajar a otros países. Todo el
mundo puede practicar deporte y su propia religión. Todo esto y más ya está disponible
en nuestra querida isla para muchas personas. La política debe encargarse de que eso
esté disponible para TODOS.
Este es nuestro sueño para el futuro de Bonaire:
Transformaremos en una cultura común. Nos levantaremos sobre todas las barreras del
idioma y las influencias de diferentes razas, religiones y culturas, de las cuales vamos
a crear una nueva cultura mixta, multilingüe y flexible. Una cultura 'multi-unificador'.
De esta manera Bonaire será un ejemplo para el Caribe: democrático, social y cultural.
Nuestra economía será fuerte, mientras que los sistemas de enseñanza y salud pública
mejorarán más. Los salarios y los derechos sociales y económicos se elevarán a un
nivel que será igual de los de Holanda. Holanda seguirá siendo nuestro socio fuerte
y estable, nuestro portal a Europa. Sin embargo, como un Estado Federal Autónomo
Bonaire disfrutará de un nivel generoso de autonomía.
Con una contribución fuerte y notable de Bonaire, las islas ABC obtendrán un lugar
central en la distribución regional de bienes y del comercio, la artesanía y la industria
limpia (pequeñas y medianas empresas), así como la avanzada ciencia y la tecnología
ecológica (tales como la producción de energía del viento y del sol). Un lugar donde
Europa, África y Sur-América se topan. Un centro donde se aprecian personas de
todas partes del mundo. Un lugar donde todo el mundo es el bienvenido, porque
entendemos que es precisamente nuestra tradición flexible, multilingüe y hospitalaria,
junto con nuestra sociedad pacífica y cordial, que nos da la ventaja decisiva sobre todas
partes del mundo.
Por lo tanto, fuera de nuestra diversidad, creamos una cultura multi-unificador, es
decir, una cultura que todos pueden aceptar. De esta manera nuestra isla se convertirá
en un portal importante a Sur-América desde Europa y África. Y también un portal a
Europa desde Sur-América. Es por ello que acariciamos nuestra tradición multilingüe y
reconoceremos oficialmente nuestros 4 idiomas.
Este es nuestro sueño.

Siete (7) puntos básicos de Justicia y Unión
1) Igualación de los derechos humanos (incl. económicos y sociales) entre Holanda y Bonaire.
Levantar AOV (pensión de vejez) al nivel holandés (+ /- $1.000 – al mes); Pagar subsidio para
niños al nivel holandés (+ /- $80 - al mes); Levantar los salarios de funcionarios públicos al
nivel holandés; Subsidio para todos inquilinos en Bonaire al nivel holandés; Ayudo social por
desempleo en cambio por trabajo prestado al nivel holandés; Aumento gradual del salario
mínimo al nivel holandés. Esto es razonable. Un niño holandés no tiene más valor que un niño
Bonereano!
2) Justicia y no-discriminación de los inmigrantes. Armonía e igualdad entre todas las religiones y
grupos étnicos en Bonaire.
Para nuestros inmigrantes abolimos la “Ley de hueco de estadía' y el 'doble examen' en
Holandés y Papiamento. Le concederemos a nuestros inmigrantes movilidad de trabajo
(derecho a cambiar de patrón libremente). El Tratado de la ONU en cuanto a la Inmigración
será nuestra guía. Eliminaremos todos los obstáculos injustos para la reunificación de familias
(como el requisito di una entrada alta y altas tarifas). Promovemos unión y armonía y respeto
mutuo entre todas las religiones y grupos étnicos.
3) Desarrollo económico responsable y gradual restauración de la Naturaleza a través de la
aplicación del principio de "Eco-balanza”.
Si uno corta 10 árboles, uno debe replantar 11. Esto es, en corto, el principio de ‘Eco-balanza'.
Siempre debe de restaurar un poco más de lo que ha sido destruido. Por ejemplo, si uno
limpia un acre de 'mondi' para construir un hotel, entonces el hotel deberá pagar para la
reforestación de un acre más el 10%, por ejemplo en la parte sur de la isla donde en este
momento hay desierto. Estos son ejemplos. El principio de ‘Eco-balanza’ implica que uno da
vuelta a la Naturaleza un poco más de lo que uno ha tomado.
4) Un puerto de contenedores excavada en la parte sur con una gran Zona Industrial Económico.
Crecimiento económico rápido y robusto será una prioridad constante para el partido PHU.
Por eso PHU afirma que un pequeño muelle nuevo no será suficiente, aunque podría ser
una solución para el plazo corto. Bonaire debe crecer, tanto la población como la economía.
Debemos hacer uso de esta oportunidad para hacer Bonaire el portal a Europa a través de
Holanda. Para lograr eso necesitamos un gran puerto de contenedores con un gran parque
industrial detrás.
5) Bonaire un Estado Federal Autónomo dentro de Holanda (dentro de la Constitución holandesa)
con supervisión financiera, judicial y administrativa (mas inspección de la enseñanza y salud
pública).
El partido PHU coincide con el principio de la integración en Holanda. Pero la forma en que eso
ha sido implementado por el partido UPB como una 'entidad pública', es un desastre. Bonaire
debe conseguir un nivel alto de autonomía, comparable a Curazao. Pero nos mantendremos
dentro de la Constitución holandesa. Por supuesto, a base de la igualdad entre Holanda y
Bonaire para todas las personas.
6) Reconocimiento internacional de las islas ABC como Territorio Neutral ("zona libre de guerra").
Bonaire no puede ordenar a Curazao y Aruba que hacer. Pero sí podemos hacer
recomendaciones. Dado la situación mundial, problemas graves pueden ser previstas. Incluso
no se puede excluir la posibilidad de grandes guerras. Nuestras islas son demasiado pequeñas
y vulnerables a ser atrapadas en esto. Tampoco no es buena para Holanda. Es por ello que el
partido PHU quiere que nuestras islas consigan reconocimiento oficial como Territorio Neutral
bajo la protección de las Naciones Unidas.
7) La Zona Exclusiva Económica de Bonaire será explotada por un consorcio formado por una
empresa holandesa, una empresa venezolana y una empresa Bonereana ('GSOP'), propiedad de la
gente de Bonaire (no el gobierno de Bonaire). Una acción para cada ciudadano.
El PHU es justa y práctica: La PAZ = a cada uno su parte; Holanda, Venezuela y el pueblo.
.

Siete (7) puntos básicos: ECONÓMICOS / SOCIALES / CULTURALES
1) Convertir Aeropuerto Flamingo en un Centro Comercial Internacional y Terminal Regional
de Transbordo de carga aérea.
Crecimiento económico rápido y robusto será una prioridad constante para el partido
PHU. Al mismo tiempo PHU aplicará el principio de ‘Eco-Balanza'. Esto garantiza que el
crecimiento no provocará daño irreparable a la Naturaleza. Al contrario, la aplicación de
este principio permitirá la Naturaleza a restaurarse gradualmente. Así el crecimiento es
bueno para la economía y también para la Naturaleza.
2) Promover turismo médico como los hoteles para personas deshabilitados; promover
turismo de 'senderismo y ciclismo'.
Turismo sigue siendo un pilar importante de nuestra economía. PHU promoverá todo
tipo de turismo, como Turismo de cruceros (pero negociaremos mejores condiciones),
Turismo de buceo tradicional, incluyendo turismo de ‘Sol, Mar y Playa ' etc. Sin embargo,
mayor diversificación también es importante. El turismo médico es un gran mercado. Y
Bonaire es ideal para 'senderismo y ciclismo'.
3) Los salarios serán indexados anualmente y aumentados un 3% o más (dependiente de la
igualación de los derechos sociales / económicas); bajar los precios de alimentos; bajar precios
del agua y la electricidad.
Para falsas promesas, la gente debe recurrir a los partidos tradicionales. Ellos son
expertos en eso. PHU es consciente de que el salario mínimo está debajo del nivel de
la existencia mínima. Pero mientras que Holanda se opone a la igualdad de los derechos
sociales y económicos, tendremos que confiar en nuestra propia fortaleza económica. En
ese escenario el máximo posible es una indexación salarial anual más un aumento de 3%
o más. Los precios de alimentos, agua y electricidad sí se pueden reducir.
4) Subsidiar vivienda propia para todos los ciudadanos.
Esto también depende de factores que Bonaire si mismo apenas puede influir. Sin embargo,
existen maneras en que se puede realizar esto y todo el mundo puede estar seguro de que
PHU trabajará duro en esto. Propiedad en general, p.e. ser propietario de una casa, hace
que la gente se siente envuelta y feliz.
5) Fomentar la agricultura y ganadería por medio de subsidios para los productos locales.
La única manera en que se puede fomentar la agricultura y ganadería es dar subsidios
para los productos locales. PHU pondrá fondos disponibles para ello. Es muy importante
para que Bonaire sea menos dependiente de la importación de toda su comida. Con
subsidios también será posible crear puestos de trabajo en este sector.
6) Modificación de la ley de tierras públicas para poder venderlas; Bonaire tiene suficiente
tierras disponibles para responder a solicitudes de conseguir parcelas de enfiteusis dentro de
30 días.
Por la venta de tierra, Bonaire puede generar fondos para poder invertir en grandes
proyectos productivos para estimular la economía, como el Puerto de Contenedores con
un Parque Industrial grande en la parte sur de la isla, la adquisición de Contour Global etc.
Bonaire tiene un montón de tierra. No es difícil trazar suficiente parcelas de enfiteusis así
que todo el mundo pueda conseguir una parcela dentro de 30 días. El PHU mismo ya está
esperando durante más de 3 años. La razón por qué la emisión de enfiteusis nunca ha sido
organizada correctamente es simple: la corrupción y la mala gobernación. Buen gobierno
sirve al pueblo. Preparar suficientes parcelas de enfiteusis para todo el mundo no es un
problema difícil de resolver. PHU lo hará.
7) Organizar un Festival de Arte Caribeña anualmente por una semana; invitar al Instituto
Cervantes que establezca una sucursal en Bonaire
Un Festival de Arte Caribeña recurrente tiene 2 propósitos: 1) Intercambio cultural &
promoción de artistas locales; 2) diversificación del turismo de Bonaire.
El Instituto Cervantes promueve el idioma, la literatura y la cultura española.

PUNTAS DE LANZA (PUNTOS POLÍTICOS CATEGORIZADOS)
General
1. Armonía entre los tres grupos étnicos de Bonaire: Bonereanos, Holandeses & Inmigrantes.
- Construir a Bonaire juntos y unidos.
- Promover el entendimiento mutuo y respeto.
- Promover la armonía entre todas las religiones.
- Separación entre religión y estado se mantendrá.
- Establecer enseñanza superior para el estudio de nuestros 4 idiomas.
2. Igualación de los derechos humanos entre Holanda y Bonaire.
- Levantar AOV (pensión de vejez) al nivel holandés (+ /- $1.000.- por mes).
- Pagar subsidios para niños ('kinderbijslag') al nivel holandés (+ /- $80.- por niño por mes).
- Levantar los salarios de funcionarios públicos al nivel holandés.
- Introducir el subsidio de vivienda ('huurtoeslag') para todos los ciudadanos al nivel
holandés.
- Introducir ayudo social en cambio para trabajo ('werkonderstand') vinculado al salario
mínimo.
- Aumento gradual del salario mínimo al nivel holandés.
3. Justicia para los Inmigrantes .
- Abolir la ‘Ley de hueco de estadía’ ('Verblijfsgatregel').
- Eliminar el requisito del examen en Holandés y Papiamento para la naturalización.
- Restablecer la libertad de trabajo para los inmigrantes (derecho de cambiar de patrón
libremente).
- Dar a nuestros Inmigrantes una voz permanente en la política local.
- Implementar el Tratado de la ONU en cuanto a la Inmigración.
- Eliminar obstáculos irrazonables (como una entrada alta y tarifas altas) como requisitos para
la reunificación familiar.
- Facilitar cónsules extranjeros para poder asistir a sus compatriotas en Bonaire.

Cambios constitucionales
4. Bonaire un Estado Federal Autónomo de Holanda (dentro de la Constitución Holandesa).
- Mantener el "enlace directo" con Holanda (integración), pero como un Estado Federal
Autónomo.
- Máxima autonomía para Bonaire, incluso con respecto a la inmigración.
- Formación de una Mancomunidad de las islas ABC.
- Organizar un referéndum después de las elecciones de 2015, pero antes de la evaluación de la
‘entidad pública’.
- Organizar un referéndum sobre el aborto, la eutanasia y el matrimonio homosexual.
- Petición para reconocer Bonaire como miembro asociativo de CARICOM.
- Solicitar a Holanda para establecer una oficina auxiliar del Ministerio de asuntos exteriores en
Bonaire.
5. Libertad para todos los ciudadanos holandeses establecerse en cualquier parte del Reino
Holandés (RH).
- Abolir fronteras internas dentro del RH; libertad para todos los ciudadanos holandeses
establecerse en cualquier parte del RH.
-Libertad para cualquier ciudadano de la Unión Europea (UE) establecerse y vivir en Bonaire.
-Libertad – salvo algunas pocas posibles excepciones – para establecer negocios en Bonaire.
-Libertad de transacciones monetarias y transportación de mercancías dentro del RH y la Unión
Europea

6. Buscar reconocimiento internacional de las islas ABC como Territorio NEUTRAL ("zona libre de
guerra").
- En las islas ABC no hay lugar para las bases militares estadounidenses.
- Transferir el comando de la Marina Real local a las Naciones Unidas.
- Las Naciones Unidas a ser responsable de nuestra defensa.
- Promover la transferencia de los sedes corporativos de empresas Holandesas & Europeas a
las islas ABC.
- Utilizar los presupuestos de defensa y armamento para la educación y el progreso social y
laboral.

Economía

7. Crecimiento económico rápido, robusto y durable.
- Construcción de un puerto de contenedores de tránsito en el lado sur de la isla con una gran
Zona Industrial.
- Transformar Aeropuerto Flamingo en un Centro Comercial Internacional y un Centro
Regional para el flete aéreo.
- Promover el turismo médico.
- Promover el turismo en general, incluyendo turismo de cruceros y turismo de ‘sol, arena y
mar '.
- Firmar tratados comerciales con Trinidad, Venezuela y Colombia.
- Promover el uso de Bonaire como puente entre Europa y América del sur.
- Reducir la tasa de interés para préstamos de capital otorgados por bancos locales.
- Introducir un fondo de garantía para las hipotecas y la propiedad de la vivienda.
- Invertir en Vivienda Social mediante el art. 89 FinBes.
- Reducir precios de los alimentos.
- Cargill y BOPEC deben contribuir más al desarrollo de Bonaire.
- Promover lazos económicos más estrechos con Aruba.

Ecología

8. Armonía y equilibrio entre economía y ecología
- Aplicar el principio de 'Eco-Balanza'; lema: ‘Cortar 10 árboles, replantear 11'.
- Reforestación gradual y la restauración de la Naturaleza.
- Establecimiento de una empresa APP (Alianza Pública Privada) para promover la Economía
Natural.
- Promover la agricultura y la ganadería con subsidios a los productos locales.
- Promover la energía solar y la desalinización del agua de mar con energía solar.
- Promover las industrias pequeñas y limpias.
- Establecer un Fondo para la Naturaleza, para propósitos tales como la adquisición de
Fontein (para ser utilizado para la plantación).

Seguridad
9. Seguridad, paz y solución/reducción de la criminalidad.
- Reintroducción de "Policía en los barrios" y la introducción de 'Grupos de vigilancia de la
comunidad'.
- Prevenir la criminalidad sin degenerar en un "estado de vigilancia total".
- Más policías en las calles.
- Invertir en la formación y educación de todos los rangos de la policía.
- Quitar el miedo para acercarse a la policía.
- Confiabilidad mejora la imagen de la policía.
- Asegurar que la policía está provista de equipos y herramientas adecuadas.
- Enfocar de manera efectiva a guía para los delincuentes juveniles a través de la rehabilitación,
trabajo social y educación.
- Reintegración de ex-detenidos en la comunidad.
- Introducción de la regla "3 strikes y estás fuera" para determinados crímenes violentos.
- Hacer la comunidad consciente de la importancia del control social.

- Prestar especial atención a proteger a los turistas contra la criminalidad.
- Dar prioridad a resolver/reducir los crímenes crueles, tales como crímenes violentos, robo
etc.

Deportes

10. Promover el deporte para formar el carácter y a prevenir/sanar la criminalidad.
- Introducir el fútbol americano y reintroducir béisbol.
- Organizar ‘juegos ABC' en Bonaire.
- Organizar visitas al exterior para los clubes que han realizado excepcionalmente bien en
todos los deportes básicos, como el fútbol, béisbol, softbol, voleibol, tenis y baloncesto.
- Renovar todas las instalaciones deportivas públicas.
- Introducir un torneo deportivo titulado "youth stars" entre los barrios.
- Promover los deportes individuales, tales como 'arte marcial’, boxeo, atletismo, natación,
billar y windsurf.
- Construir un 'drag strip' para ‘drag races' (por ejemplo en el lado noreste de la isla).
- Establecer un ' Hall of Fame' para los deportes Bonereanos.

Educación

11. Derecho a la educación de buena calidad para todos los ciudadanos de Bonaire.
- Promover 'guarderías' profesionales con personal cualificado.
- Promover la educación primaria en la lengua nativa (Papiamento, Holandés o Español).
- Introducir el holandés como segunda lengua a partir del grupo 3.
- Lecciones en español e inglés a partir del grupo 5.
- Educación enteramente en holandés (lengua de la instrucción) empezando en el grupo 7.
- Garantizar que los profesores pueden concentrarse en su tarea primaria (= enseñar); menos
burocracia.
- Cambiar 'educación obligatoria' en 'derecho a la educación" desde los 15 años.
- Introducir un sistema de 'aprendiz' para los jóvenes desde la edad de 15 años.
- Cancelar todas las reglas (holandés) superfluas.
- Inspección de la educación sigue siendo una responsabilidad holandesa, a ser ejecutado por
personas con experiencia/conocimiento local.
- Introducción de un programa de estudios sobre espiritualidad universal para los alumnos de
la escuela secundaria (información objetiva sobre todas las religiones o filosofías de vida).
- Educación sexual que incluya instrucción en el respeto por el cuerpo humano.

Salud pública

12. Hijos de un pueblo sano de mente y cuerpo
- Construir un nuevo hospital fuera de la ciudad.
- Permitir a especialistas médicos extranjeros para establecer una clínica en Bonaire.
- Investigar el funcionamiento del servicio de salud implementado por Mariadal y ZVK.
- Actualizar la capacidad y el nivel de cuido dado por Mariadal.

Asuntos laborales
13. Producimos para consumir.
- Introducción gradual y voluntaria de una jornada laboral de 6 horas; horas de trabajo desde
las 7:00 hrs hasta las 19:00 hrs (2 x 6).
- Promover la introducción de 'ESOP' = 'Employee Stock Ownership Plan'.
- Gradual aumento del salario mínimo al nivel holandés.
- Introducir la protección contra el retiro para los docentes.

Pesca
14. El mar es el recurso natural de los pescadores.
- Facilitar la construcción de un nuevo mercado de pesca anexo restaurante explotado por
una organización de pescadores.

Agricultura/ganadería/matadero

15. Sin comida, uno no puede sobrevivir.
- Establecer un curso de formación intermedia en la escuela SGB para entrenar a los jóvenes
para el trabajo en la agricultura y ganadería.
- Promover la producción local de alimentos y de productos industriales con los recursos
autóctonos.
- Promover a gran escala la plantación de árboles frutales, tales como los bosques de
limoncillo, tamarindo, taki, hoba y árboles de moringa etc.
- Utilizar el matadero para producir bienes con materiales de animales sacrificados (cuero,
huesos etc.).

Cultura

16. La cultura es el cultivo de la luz.
- Organizar un Festival anual del arte Caribeño durante una semana. Sede en Rincon.
- Promover el estudio y uso del Papiamento.
- Invitar al Instituto Cervantes para abrir una sucursal en Bonaire.
- Promover la educación especial en la cultura y los artes.
- Promover el desarrollo de la literatura y drama en Papiamento.
- Construir una 'Kas di Kultura' (teatro), incluyendo una escuela de música.
- Establecer un museo de Windsurf.
- Elaborar, adoptar y promulgar una ordenanza relativa a los derechos de los animales.

Servicios sociales

17. Idealismo pragmático.
- Ayudo a jóvenes para buscar empleo.
- Introducir un sistema de Seguridad Social para proporcionar pensiones a las personas
incapacitadas.
- Promover la igualación de los sueldos de funcionarios públicos entre Holanda y Bonaire.
- Establecer una línea telefónica de emergencia para los niños (para poder denunciar cualquier
abuso).
- Hacer Bonaire accesible para las personas incapacitadas.

Vivienda de interés social

18. Todos los ciudadanos a poseer su propia casa (propiedad).
- Proporcionar terrenos a FCB en ubicaciones primarias para que pueda 'subsidiar' sí mismo
efectivamente.
- Proporcionar fondos a FCB para que pueda conceder subsidios a las personas necesitadas.
- Proporcionar subsidios para permitir que todos los ciudadanos puedan poseer su propio
hogar.
- Ayudar a FCB a establecer un 'fondo de vivienda'.

Servicios sociales

19. Sin una vida espiritual la gente perece.
- Animar y apoyar a todas las religiones y filosofías de vida serias.
- Pagar un sueldo a los líderes religiosos de todas las religiones o filosofías de vida sosteniendo
la función de 'pastor' o algún otro tipo de ministerio religioso/espiritual,

a condición de que los interesados han tenido la formación adecuada para poder sostener
tal función y a condición de que un número mínimo – que se determinará más adelante –
de miembros activos (residentes de Bonaire) son adherentes de la religión/filosofía de vida
en cuestión.

Impuestos
20. Un manejo de impuestos humano.
- Prohíbir a las autoridades fiscales de cobrar intereses sobre las deudas tributarias.
- Prohíbir s las autoridades fiscales para vender la casa primera de un ciudadano en una
subasta pública para recaudar impuestos.
- Introducir un "Impuesto de Costa".
- Corregir la valuación de bienes inmobilarios para el cálculo del impuesto inmobilario.
- Reducir drásticamente las tarifas cobradas de los inmigrantes para documentos y permisos.

Política de tierras públicas (dominio)
21. Hacer uso razonable de nuestra cantidad amplia de tierras públicas.
- Preparar terrenos suficientes (pero más pequeños) para su emisión en enfiteusis.
- Atender y procesar todas las peticiones para una parcela de enfiteusis dentro de 30 días.
- Implementar una reforma de la ley para autorizar al gobierno a vender parcelas.
- Ofrecer a todos los titulares de enfiteusis la opción de convertir su enfiteusis en propiedad,
deduciendo las rentas ya pagadas para la enfiteusis del precio de compra.
- Promover la construcción de edificios de apartamentos de 4 o a lo sumo 5 pisos (excepto a
lo largo de la costa).
- Se considerarán proyectos en Playa de ‘Sunset Beach’ sólo si la playa sigue siendo accesible
al público.
- Proporcionar pequeños huertos hortícolas y para la cría de algunas aves de corral.

Transporte de mercancías y personas
22. Transporte público asequible es un derecho humano.
- Reducir el precio del flete marítimo.
- Introducir el transporte público barato.
- Construcción de rutas especiales para ciclistas y motociclistas.

Turismo
23. El turismo es el aliento de vida de nuestra economía.
- Promover el turismo médico, tales como 'resorts' para los ancianos y discapacitados, así como
personas con enfermedades crónicas; promover a otros tipos de ‘hoteles de cuido’.
- Promover 'senderismo' con 'eco-lodges' a lo largo de 'senderos', donde uno puede comer/
beber, descansar y pasar la noche.
- Separar la implementación del manejo turístico (TCB) del gobierno; legislación turística sí
quedará una responsabilidad del gobierno.
- Mantener TCB como una empresa con capital dividido en acciones ('N.V.'), pero dividir las
acciones proporcionalmente entre todos los interesados en el sector turístico, de propietarios
de hoteles a los dueños de cafeterías.
- Realizar una auditoría independiente y objetiva de la eficacia, así como la legitimidad de los
gastos de TCB (como los pagos a los 'asesores') durante los últimos años.

- Establecer cursos de capacitación en gestión en Bonaire en el nivel secundario (MBO) y
actualizar los cursos de formación profesional para la industria hotelera.
- Asegurarse de que el Turismo de Cruceros trae más dinero efectivo para Bonaire.
- Promover la unidad en la comercialización del turismo (Bonhata, TCB y otros).
- Mejorar la colección de todos los impuestos turísticos y recoger datos estadísticos precisos
relacionados con el turismo.
- Organizar eventos culturales, sociales y deportivos para atraer a turistas.

Zona económica exclusiva
24. La Zona Económica Exclusiva (ZEE) pertenece a nosotros.
- Asegurarse de que una parte de la ganancia de la operación de nuestra Zona Económica
Exclusiva beneficiará y será pagado directamente a cada ciudadano individual. A cada
ciudadano una acción.

Infraestructura
25. Sin caminos no hay ninguna civilización.
- Priorizar la pavimentación de carreteras especialmente adonde el polvo afecta la salud de
los ciudadanos.
- Construir un nuevo puerto ('muelle') como una solución temporal; reparación completa de
los 2 muelles existentes.
- Construir un nuevo Edificio de la Administración Central para el gobierno de Bonaire.
- Reparación de todos los caminos, incluyendo las carreteras conuqueras.

Energía y agua
26. Sin energía no hay economía; sin agua nos morimos en 3 días.
- Vender 2/3 de las acciones de la WEB; 1/3 a los empleados de la WEB, 1/3 para los
consumidores. Se utilizará los dividendos para pagar por la compra de las acciones.
- Construir un ‘Parque Solar’ en Barcadera, en el cual los consumidores pueden participar
financieramente.
- Promover el uso de la energía solar; permitir a los consumidores para suministrar sus excesos
de capacidad en la red de la WEB.
- Promover que la WEB compre las molinas de viento de Contour Global por medio de un CSOP.
- Menores precios de agua y electricidad.
- Hacer la WEB responsable para los daños a artefactos causados por fallas de energía.
- Asegurarse que la WEB cumple con su acuerdo con Unkobon.

Gobierno (funcionarios)
27. Los funcionarios públicos son los guardianes de la integridad.
- Simplificar los procedimientos y reducir la burocracia innecesaria.
- El gobierno acepta y responde a las cartas y documentos en todos nuestros 4 idiomas.

THE BONAIREAN DREAM; FACTS AND FUTURE
This is what Bonaire already is:
We have a Generous Heart, full of courage and love. Nature and Spirituality are our
most precious resources. Our people are diverse, with influences from all over. Unity
is strength; division is fatal. Therefore we always seek what unites and forgive what
divides. We are an honorable people, modest and level-headed. That is why we work
in synergy, because we know that intelligent cooperation will provide for all our needs.
Solidarity runs in our blood. We are free to choose any job we want to serve the
community. Our education and health care systems are good. With honest hard work
we can buy a car and own a house and even have enough money left over to live
comfortably. There is also enough free time for recreation and travel to other countries.
Everyone can practice their favorite sport and their own religion. All this and more is
already available on our beloved island for many. Politics must make sure that this will
be available for everybody.
This is our dream for the future of Bonaire:
We will transform into one common culture. We will rise above all language barriers
and influences of different races, religions and cultures, out of which we will create a
new mixed culture, multilingual and flexible. A 'multi-unifying' culture.
In this way Bonaire will be an example for the Caribbean: democratic, social, cultural.
Our economy will be strong, whilst education and health care will improve even more.
Wages and social/economic rights will be raised to equal those in Holland. Holland
will remain our strong and stable partner, our doorway to Europe. However, as an
Autonomous Federal State Bonaire will enjoy a generous level of autonomy.
With a strong and remarkable contribution from Bonaire, the ABC islands will obtain
a central place in the regional distribution of goods and trade, craftsmanship and
clean industry (small and medium-sized businesses), as well as advanced science and
ecological technology (such as energy production from wind and sun). A place where
Europe, Africa and South America meet. A centre where people from all over the World
are appreciated. A place where people are welcome, because we have understood
that it is precisely our flexible, multilingual and hospitable tradition, together with our
peaceable and cordial society that give us the decisive edge over all other parts of the
world.
Therefore, out of our diversity, we create a multi-unifying culture, i.e. a culture
everyone can agree with. This way our island will become an important part of the
doorway to South America from Europe and Africa. And also a doorway to Europe
from South America. That is why we cherish our multi-lingual tradition and officially
recognize our 4 languages.
This is our dream.

Seven (7) Basic points of JUSTICE & UNITY
1) Equalization of human rights (incl. social and economic) between Holland and Bonaire.
Raise AOV (old age pension) to the Dutch level (+/- $1,000.- a month); Pay Dutch level Child
benefits (+/- $80.- a month); Raise civil servants’ wages to the Dutch level; Rent subsidy for all
citizens to the Dutch level; Raise work-based Unemployment benefit linked to the minimumwage to the Dutch level; Gradual increase of the Minimum wage to the Dutch level. This is
reasonable. A Dutch child does NOT have more needs than a Bonairean child!
2) Justice and non-discrimination for immigrants. Harmony and equality among all religions and
ethnic groups on Bonaire.
For our immigrants the ‘Residence gap rule’ and the ‘Double requirement of proficiency’ in
Dutch and Papiamento will be abolished. We will grant our immigrants labor mobility. The
United Nations Immigration Treaty (UNIT) will be our guide. All unjust obstacles to family
reunification (such as high tariffs and income requirements) will be removed. Unity and
harmony are crucial. Mutual respect between ethnic groups and religions will be promoted.
3) Responsible economic development and gradual restoration of Nature through the application
of the “Eco-balance” principle.
If one cuts down 10 trees, one must replant 11. That is, in short, the ‘Eco-balance’ principle.
Always restore a little more than has been destroyed. E.g. if one clears one acre of ‘mondi’ to
build a hotel, the hotel must pay for the reforestation of one acre plus 10%, e.g. at the South
side of the island where at this moment there is desert. These are examples. The ‘Eco-balance’
principle entails that one gives back to Nature a little more than one has taken.
4) An excavated Container port at the South side with a large Industrial/Economic zone.
Rapid and robust economic growth will be a constant priority for the PHU party. That is why
the PHU argues that a tiny new pier will not be sufficient, although it could be a short-term
solution. Bonaire must grow, both the population and the economy. We must make use of
this opportunity to make Bonaire the doorway to Europe via Holland. For that we need a large
Container port with a large industrial park right behind it.
5) Bonaire an Autonomous Federal State within Holland (within the Dutch Constitution) with
financial, judicial and administrative supervision (plus Inspectorates for Education & Health).
The PHU party agrees with the principle of INTEGRATION into Holland. But the way this was
implemented by the UPB party as a ‘Public Entity’, is a disaster. Bonaire must get a high level
of autonomy, comparable to Curaçao. But we will remain within the Dutch Constitution. That
is certain. Of course, on the basis of EQUALITY between Holland and Bonaire for all people.
6) International recognition of the ABC-islands as Neutral Territory (‘no-war zone’).
Bonaire cannot tell Curaçao and Aruba what to do. But we can make recommendations. Given
the situation in the world, major problems can be foreseen. Even the possibility of major WARS
breaking out cannot be excluded. Our islands are too small and vulnerable to be caught up in
this. It is not good for Holland either. That is why the PHU party wants these islands to obtain
official recognition as Neutral Territory under the protection of the United Nations.
7) Bonaire’s Exclusive Economic Zone will be exploited by a consortium consisting of a Dutch
company, a Venezuelan company and a Bonairean company (‘GSOP’), property of the Bonairean
people (not the Bonairean government). One share for each and every citizen
The PHU is just and practical: PEACE = to each his share: Holland, Venezuela & the people.

Seven (7) Basic points: ECONOMIC / SOCIAL / CULTURAL
1) Flamingo Airport to become an International Commercial Centre & Regional Transshipment
Terminal for air freight.
Rapid and robust economic growth will be a constant priority for the PHU party. At the same
time PHU will apply the ‘Eco-balance’ principle. This will guarantee that growth will not cause
irreparable damage to Nature. On the contrary, application of this principle will enable Nature
to gradually restore itself. This way growth is good for the economy and also good for Nature.
2) Promote Medical Tourism such as Hotels for the disabled; promote ‘hiking & biking’ tourism
Tourism remains a valuable pillar of our economy. PHU will promote all kinds of tourism,
including Cruise tourism (but negotiating better conditions), traditional diving tourism, ‘Sun,
Sea & Sand’ tourism etc. However, further diversification is also important. Medical tourism is
a huge market. And Bonaire is ideal for ‘hiking & biking’.
3) Wages will be indexed yearly and increased by 3% or more (depending on the equalization of
social / economic rights); lowering of food prices; reduction of water and electricity prices.
For false promises the people must turn to the traditional parties. That is what they are
good at. PHU is aware that the minimum wage is far below the subsistence level. But as long
as Holland opposes EQUALITY of social/economic rights, we shall have to rely on our own
economic strength. In that scenario the feasible maximum is a yearly wage indexation plus an
increase of 3% or more. But prices for food, water and electricity can and must be lowered!
4) Subsidize home ownership for all citizens.
This also depends on factors which Bonaire itself can hardly influence. However, there are ways
in which this can be realized and one can be sure that PHU will work hard on this. Ownership in
general, such as owning a home, makes people happy and involved.
5) Encourage agriculture and animal husbandry by subsidizing local products.
The only way in which agriculture and animal husbandry can be encouraged is through
subsidies on local products. PHU will make the funds available for this. It is very important for
Bonaire to become less dependent on importing all its food. With subsidies it is also possible
to create jobs in this sector.
6) Amendment of the law regarding the sale of government land; there is suﬃcient land to prepare
long lease plots for everyone; respond to requests for long lease land within 30 days.
By selling government land, Bonaire can generate funds to be able to invest in large productive
projects to stimulate the economy, such as the Container port with a large Industrial Park at
the South side of the island, the acquisition of Contour Global etc.
Bonaire has a lot of land. It is not difficult to plot out sufficient long lease parcels so that
everyone can get a parcel within 30 days. The PHU itself has been waiting for more than 3
years. The reason why the issuance of long lease parcels has never been properly organized
is simple: corruption and bad governance. Good governance serves the people. Preparing
sufficient long lease plots for everyone is not a difficult problem to solve. PHU will do it.
7) Organize a week long Caribbean Art Festival every year; invite Instituto Cervantes to establish a
branch on Bonaire
The yearly recurring one week long Caribbean Art Festival serves 2 purposes: 1) Cultural
exchange & promotion of local artists; 2) Diversification of Bonaire’s tourism.
The ‘Instituto Cervantes’ promotes the Spanish language, literature and culture.
.

SPEARHEADS (CATEGORIZED POLICY POINTS)
General
1. Harmony between Bonaire’s 3 ethnic groups: Bonaireans, Dutch & Immigrants.
- Build Bonaire together and in unity.
- Promote mutual understanding and respect.
- Promote harmony between all religions.
- Separation between Religion and State will be maintained.
- Establishing Higher education in and the study of our 4 languages.
2. Equalization of all human rights between Holland and Bonaire.
- Raise AOV (old age pension) to the Dutch level (+/- $1,000.- per month).
- Pay Dutch child benefits ‘kinderbijslag’ (+/- $80.- per child per month).
- Raise civil servants’ salaries to the Dutch level.
- Introduce housing benefit (‘huurtoeslag’) for all citizens at the Dutch level.
- Introduce work-based unemployment benefit (‘werkonderstand’) linked to the minimum
wage.
- Gradual increase of the Minimum wage to the Dutch level.
3. Justice for Immigrants.
- Abolish the Residence gap rule (‘Verblijfsgatregel’).
- Abolish the requirement of proficiency in Dutch and Papiamento for naturalization.
- Restore Freedom of job choice for Immigrants.
- Give Immigrants a permanent voice in our local politics.
- Implementation of the United Nations Immigration Treaty (UNIT).
- Remove unreasonable obstacles (high tariffs and income requirements) for family
reunification.
- Facilitate foreign consuls to be able to assist their countrymen on Bonaire.

Constitutional changes
4. Bonaire an Autonomous Federal State within Holland (within the Dutch Constitution).
- Maintain the ‘direct link’ with Holland (integration) but as an Autonomous Federal State.
- Maximal autonomy for Bonaire, including with respect to Immigration .
- Formation of a Commonwealth of the ABC-islands.
- Organize a Referendum after the 2015 elections, but before evaluating the Public Entity with
Holland.
- Organize a Referendum on abortion, euthanasia and homosexual marriage.
- Petition to recognize Bonaire as an Associate member of CARICOM.
- Request Holland to establish an auxiliary office of the Ministry of Foreign Affairs on Bonaire.
5. Freedom for all Dutch nationals to settle within any part of the Dutch Kingdom (DK)
- No internal borders within the DK; freedom for Dutch nationals to settle anywhere within the
Dutch Kingdom.
- Freedom for citizens of the European Union (EU) to settle and live on Bonaire.
- Freedom – barring some few possible exceptions – to establish businesses on Bonaire.
- Freedom of monetary transactions and movement of goods within the DK and the EU.
6. Seek international recognition of ABC islands as NEUTRAL TERRITORY (‘no-war zone’).
- On the ABC islands there is no place for American Military bases.
- The command of the local Royal Navy to be transferred to the United Nations.
- The United Nations to become responsible for our defense.
- Promote the legal transfer of the corporate seats of Dutch & European companies to the ABC
islands.
- Use the budgets for defense and armaments for education and social & labor advancement.

Economy
7. Rapid, robust and durable economic growth.
- Construction of a Container port at the South side of the island with a large Industrial Area.
- Transform Flamingo Airport into an Int. Commercial Centre and Regional Hub for Air freight.
- Promote Medical Tourism.
- Promote Tourism in general, incl. Cruise-Tourism and ‘Sun, Sand & Sea’ Tourism.
- Sign Commercial Treaties with Trinidad, Venezuela and Colombia.
- Promote the use of Bonaire as a bridge (stepping-stone) between South America and
Europe.
- Reduce the interest rate for capital loans extended by local Banks.
- Introduce a Guarantee fund for Mortgages and home ownership.
- Invest in Social Housing via art. 89 FinBes.
- Lower food prices.
- Cargill and BOPEC must contribute more to the development of Bonaire.
- Promote closer economic ties with Aruba.

Ecology
8. Harmony and balance between Economy and Ecology.
- Apply the ‘Eco-Balance’ principle; slogan: ‘Cut down 10 trees, replant 11’.
- Gradual reforestation and restoration of Nature.
- Establishment of a ‘PPP’-company (public private partnership) to promote Natural Economy.
- Promote agriculture and animal husbandry with subsidies on local products.
- Promote solar energy and desalination of sea water with solar energy.
- Promote small and clean industries.
- Establish a ‘Nature fund’, for purposes such as the acquisition of Fontein (to be used for
plantation).

Safety

9. Peace, Safety and solving/reducing criminality
- Reintroduction of ‘Community police’ and introduction of ‘Community watch groups’.
- Prevent criminality without degenerating into a ‘total surveillance state’.
- More police on the streets.
- Invest in the training and education of all ranks of the police force.
- Remove fear to approach the police.
- Trustworthiness improves the image of the police.
- Make sure the police is provided with suitable/sound tools and equipment.
- Focus on effective guidance to ‘first offenders’ through rehabilitation, social work and
education.
- Re-integration of ex-detainees into the community.
- Introduction of the ‘3 strikes, and you’re out’ rule for specific violent crimes.
- Make the community conscious of the importance of social control.
- Pay special attention to safeguard tourists against criminality.
- Give priority to solve/reduce capital crimes, such as violent crimes, theft, burglary etc.

Sports
10. Promote sports to build character and to prevent/curb criminality.
- Introduce American Football and reintroduce baseball.
- Organize ‘ABC Games’ on Bonaire.

- Organize visits abroad for clubs that have performed exceptionally well in all basic sports,
such as football, baseball, softball, volleyball, tennis and basketball.
- Renovate all public sports facilities.
- Introduce a sports tournament entitled ‘Youth Stars’ between the local bario’s (villages).
- Promote individual sports, such as ‘martial arts’, boxing, athletics, swimming, billiards and
windsurfing.
- Construct a ‘drag strip’ for ‘drag races’ (e.g. at the North side at the site once used for LandSailing).
- Establish a ‘Hall of Fame’ for Bonairean sports.

Education
11. Right to good quality education for all citizens of Bonaire.
- Promote professional ‘crèches’ with qualified staff.
- Promote primary education in the native tongue (Papiamento, Dutch, or Spanish).
- Introduce Dutch as second language starting in group 3.
- Lessons in Spanish and English starting in group 5.
- Education entirely in Dutch (language of instruction) starting in group 7.
- Ensure teachers can concentrate on their primary task (= to teach); so less bureaucracy.
- Change ‘compulsory education’ into ‘right to education’ from the age of 15.
- Introduce an ‘apprentice system’ for youngsters from the age of 15.
- Cancel all superfluous (Dutch) rules.
- Inspectorate of Education to remain Dutch responsibility, to be executed by persons with
local experience/knowledge.
- Introduction of curriculum on universal spirituality for secondary school pupils (objective
information on all religions/philosophies of life).
- Sexual education to include instruction on respect for the human body.

Public Health
12. Children of a people sound of mind and body.
- Build a new hospital outside of town.
- Encourage foreign Medical Specialists to set up a clinic on Bonaire.
- Thorough investigation of the functioning of the health service as implemented by Mariadal
and ZVK.
- Upgrade the capacity and the care level given by Mariadal.

Labor Affairs
13. We produce to consume.
- Gradual and voluntary introduction of a 6 hour workday; work-hours from 07:00 hrs to19:00
hrs (2 x 6).
- Promote the introduction of ‘ESOP’ = ‘Employee Stock Ownership Plan’.
- Gradual increase of the minimum wage to the Dutch level.
- Introduce regular employment protection by the labor department for teachers.

Fisheries
14. The sea is the natural resource of fishermen.
- Facilitate the construction of a new fish-market annex restaurant to be exploited by an
organization of fishermen.

Agriculture/animal husbandry/slaughterhouse
15. Without food, one cannot survive.
- Set up intermediate vocational training at the SGB-school to train youngsters for work in
agriculture and animal husbandry.
- Promote the production of local food and of industrial products with indigenous resources.
- Promote large scale planting of fruit trees, such as forests (mondi’s) of kenepa, tamarind,
taki, hoba, and moringa trees etc.
- Use the slaughterhouse to produce goods with materials from slaughtered animals (hides
etc.).

Culture
16. Culture is the cultivation of light.
- Organize a yearly Caribbean Art Festival lasting one week. Head-office in Rincon.
- Promote the study and use of Papiamentu.
- Invite Instituto Cervantes to open a branch on Bonaire.
- Promote special education in arts and culture.
- Promote the development of literature and drama in Papiamento.
- Build a ‘Kas di Kultura’ (theatre), including a music school.
- Establish a Wind-Surfing Museum.
- Draft, adopt and promulgate an Ordinance concerning Animal rights.

Social Services
17. Pragmatic idealism.
- Help school leavers find jobs.
- Introduce a Social Security system to provide pensions for the disabled (‘WAO’).
- Promote the equalization of civil servants’ salaries between Holland and Bonaire.
- Set up a children’s helpline (to report abuse).
- Make all of Bonaire accessible for handicapped persons.

Social Housing
18. Every citizen to own his own home (property).
- Make land available to FCB at ‘prime locations’ to enable it to effectively ‘subsidize’ itself.
- Provide funds to FCB to enable it to grant rent subsidies to needy persons
- Provide subsidies to enable every citizen to own his own home.
- Help FCB set up a ‘Housing fund’.

Spiritual/religious Affairs
19. Without a spiritual life the people perish.
- Encourage and support all serious religions and philosophies of life.
- Pay a salary to the religious leaders of all religions/philosophies of life holding the function
of ‘pastor’ or some other kind of religious/spiritual ministry, on the condition that the persons
concerned have had proper training to hold such a function and on the condition that a minimum
number – to be determined later – of active members (residents of Bonaire) are adherents of
the religion/philosophy of life in question.

Taxes
20. Humane tax policies.
- Forbid the tax authorities to charge interest on tax debts.
- Forbid the tax authorities to sell off a citizen’s first home at public auction to collect taxes.
- Introduce a ‘coast tax’.
- Correct the appraisal of immovable property for the calculation of property tax.
- Drastically reduce tariffs charged for immigration documents and permits.

Policy for government (domain) land
21. Make sensible use of our ample supply of government land.
- Prepare sufficient (but smaller) plots for issuance in long lease.
- Respond to all regular first time petitions for a plot of long lease land within 30 days.
- Implement an amendment of the law to authorize the government to sell plots.
- Offer all long lease holders the option to convert their long lease right into property,
deducting the paid long lease rents from the purchase price.
- Promote the construction of apartment-buildings of 4 or at most 5 stories (except along the
coast).
- Projects at Playa Sunset will only be considered, if the beach remains accessible to the public.
- Provide small allotments for small scale horticulture and poultry breeding.

Transportation of goods and persons
22. Affordable public transportation is a human right.
- Reduce the price of sea freight.
- Introduce inexpensive public transportation.
- Construct cycle paths for cyclists and motorcyclists.

Tourism
23. Tourism is the life breath of our economy.
- Promote medical tourism, such as ‘resorts’ for the elderly and disabled, as well as people with
chronic ailments; promote other kinds of ‘care hotels’.
- Promote ‘hiking’ with ‘eco-lodges’ along ‘hiking-trails’, where one can eat/drink, rest and spend
the night
- Separate the implementation of tourism policy (TCB) from government; legislation to remain a
responsibility of government.
- Maintain TCB as a corporation with capital divided up into shares (‘N.V.’), but divide the shares
proportionally among all stakeholders in the Tourist sector, from hotel owners to snack-bar
owners.
- Carry out an independent and objective audit of both the efficiency as well as the legitimacy of
TCB’s expenditure (such as payments to ‘consultants’) during the past years.
- Set up management training courses on Bonaire at secondary level (MBO) and upgrade the
vocational training courses for the Hotel Industry.
- Ensure that Cruise-Tourism brings in more cash for Bonaire.
- Promote unity in the marketing of Tourism (Bonhata, TCB and others).
- Improve the collection of all tourist taxes and collect accurate statistical data related to tourism.
- Organize cultural, social and sporting events to attract tourists.

Exclusive economic zone
24. The Exclusive Economic Zone (EEZ) belongs to us.
- Make sure that a part of the operating profits from our Exclusive Economic Zone will be paid
directly to each individual citizen. Each citizen a share.

Infrastructure
25. Without roads no civilization.
- Prioritize paving of roads especially where dust affects citizens’ health.
- Construct a new harbor ‘pier’ as a temporary solution; thorough repair of the 2 existing
harbor piers.
- Construct a new Central Administration Building for the Bonairean government.
- Repair all roads, including kunuku roads.

Energy and water
26. Without energy no economy; without water we die in 3 days.
- Sell off 2/3 of WEB’s shares; 1/3 to WEB’s employees, 1/3 to consumers. Dividends will be
used to pay for the purchase of shares.
- Construct a ‘Solar Park’ at Barcadera, in which consumers can participate financially.
- Promote the use of solar energy; allow consumers to transfer/supply their excess capacity
to the WEB-net.
- Promote the take-over of Contour Global by WEB by means of a CSOP.
- Lower water and electricity prices.
- Hold WEB responsible for damage to appliances caused by power failures.
- Make sure that WEB complies with its agreement with Unkobon.

Government (public servants)
27. Civil servants are the guardians of integrity.
- Simplify procedures and cut unnecessary bureaucracy.
- Government accepts and replies to letters and documents in all our 4 languages.

E FÓRMULA UNIFIKADÓ DI PHU NA 4 IDIOMA;
e kaminda mei mei di oro
E fórmula konstitushonal unifikadó di PHU ta pa Boneiru bira un Estado Federal Outónomo i
Liber dentro di Hulanda, den Grondwet Hulandes, a base di derechonan soshal/ekonómiko/
kultural IGUAL ku Hulanda i ku outonomia IGUAL ku Kòrsou, pero ku supervishon.

DE EENHEID FORMULE VAN DE PHU IN 4 TALEN;
de Gouden Middenweg
De eenheid brengende staatkundige formule van de PHU is dat Bonaire een Autonome en Vrije
Federale Staat wordt binnen Nederland, in de Nederlandse Grondwet, op basis van GELIJKE
sociale/economische/culturele rechten als in Nederland en met GELIJKE autonomie als Curaçao,
maar met supervisie.

LA FÓRMULA UNIFICADORA DEL PARTIDO PHU EN 4 IDIOMAS;
el camino intermedio de oro
La fórmula constitucional unificadora del partido PHU es para que Bonaire se convierta en un
Estado Federal Autónomo y Libre dentro de Holanda, dentro de la Constitución Holandesa,
basado en derechos sociales/económicos/culturales IGUALES como en Holanda y con la
autonomía IGUAL como Curazao, pero con supervisión.

THE UNITY FORMULA OF THE PHU PARTY IN 4 LANGUAGES;
the Golden Mean
The unifying constitutional formula of the PHU party is for Bonaire to become an Autonomous
and Free Federal State within Holland, within the Dutch Constitution, based on EQUAL social/
economic/cultural rights as in Holland and with an equal degree of autonomy as Curaçao, but
with supervision.

DENKMODEL
voor ontwerp EILANDSTATUUT voor het
federale en vrije
EILANDGEBIED BONAIRE
[NB Dit model is incompleet, op onderdelen mogelijk onderling
inconsistent, ten behoeve van leesbaarheid te eenvoudig
geformuleerd en dient op onderdelen beter te worden doordacht;
het is niet meer dan een denkmodel, een globale indicatie van de
grondslagen]

Productie van de PHU
Partido pro Hustisia & Union
(‘with a little help from our friend ‘MMM’)

Artikel 132a GRONDWET
1.1 Bonaire is een federaal eilandgebied. De residuale wetgevende en uitvoerende bevoegdheid
berust bij het federale Eilandgebied Bonaire.
1.2 Het federale Eilandgebied Bonaire vormt een integraal deel van Nederland en van de
Europese Unie.
2.1 De inrichting van het federale Eilandgebied Bonaire, zijn machten tot wetgeving en bestuur,
alsmede de samenstelling van zijn organen worden vastgelegd in het Eilandstatuut Bonaire.
In dit Eilandstatuut kan worden afgeweken van hetgeen bij of krachtens het Statuut voor
het Koninkrijk der Nederlanden, de Grondwet, Rijkswetten of Algemene Maatregelen van
Rijksbestuur is bepaald.
2.2 De bevoegdheid van de Regering en de Staten-Generaal tot wetgeving en bestuur met
betrekking tot het federale Eilandgebied Bonaire worden limitatief opgesomd in het Eilandstatuut
Bonaire.
3. Ter zake de rechtspraak is de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie van toepassing
in het federale Eilandgebied Bonaire, voor zover daarvan in het Eilandstatuut Bonaire niet is
afgeweken.
4. Wijziging van het Eilandstatuut Bonaire geschiedt bij wet.
5. Een voorstel van wet tot wijziging van dit Grondwetartikel of van het Eilandstatuut Bonaire,
wordt door de Staten-Generaal niet aangenomen en wordt door de Koning niet bekrachtigd,
alvorens het door de Eilandsraad van het federale Eilandgebied Bonaire is aanvaard. De
aanvaarding geschiedt met twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
6. Voorstellen van wet als bedoeld in het vierde lid kunnen tevens door de Eilandsraad van het
federale Eilandgebied Bonaire ter aanvaarding aan de Staten-Generaal worden aangeboden, mits
aangenomen met twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen en overeenkomstig bij
het Eilandstatuut Bonaire te bepalen regels.
7. Het federale Eilandgebied Bonaire kan te allen tijde het zelfbeschikkingsrecht uitoefenen als
bedoeld in artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten,
alsmede als bedoeld in artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en
Culturele Rechten.
8. Art. 50 resp. 28 van de in het zevende lid genoemde verdragen is van toepassing op het
federale Eilandgebied Bonaire. Artikel 1 lid 2 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
heeft geen betrekking op de in deze verdragen opgenomen rechten.

Het Bonaireaanse volk heeft, door middel van zijn wetgevende
macht, het volgende Eilandstatuut voor Bonaire goedgekeurd:
Hoofdstuk 1. Eiland en Volk
Artikel 1.1 (instelling en gebiedsomschrijving)
1. Bonaire is een federaal eilandgebied als bedoeld in artikel 132a van de Grondwet. Het federale
eilandgebied bezit rechtspersoonlijkheid.
2. Het grondgebied van het federale eilandgebied omvat de eilanden Bonaire en Klein Bonaire,
de binnenwateren, alsmede de territoriale zee en de Exclusieve Economische Zone rond deze
eilanden.
3. De Koninkrijksregering bevordert dat een sui generis verhouding tussen het federale
eilandgebied en de Europese Unie in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie
wordt opgenomen.
4. De Koninkrijksregering bevordert dat het federale eilandgebied internationaal erkend wordt
als Neutraal Gebied.
Artikel 1.2 (vrijheid, gelijkheid en broederschap; mensenrechten)
1. De mens is vrij en voor de wet gelijk aan andere mensen. Zijn vrijheid en gelijkheid kunnen
slechts worden beperkt op grond van het recht. De mens is broederschap aan zijn medemens
verschuldigd en respect voor diens fundamentele vrijheden en rechten.
2. Een ieder heeft recht op een leefbare levensstandaard en op streven naar geluk. Te dien
einde heeft een ieder recht op inkomen uit arbeid en vermogen, waartoe onder meer wordt
gerekend gelijke persoonlijke aanspraak op geldschepping en op de natuurlijke bodemschatten,
de territoriale zee, de Exclusieve Economische Zone en de domeingronden, voor zover deze niet
zijn voorbehouden aan het federale eilandgebied om specifiek bij eilandverordening limitatief
aangeduide zwaarwegende redenen van algemeen belang.
3. De voor Nederland van kracht zijnde mensenrechtenverdragen gelden insgelijks in het
federale eilandgebied.
Artikel 1.3 (rechtsstatelijkheid; recht op verzet)
1. Het federale eilandgebied is gebonden aan de wil van het volk. Al zijn Machten zijn ontleend
aan het volk. De Machten van het federale eilandgebied kunnen slechts worden uitgeoefend in
het belang van het volk en op een wijze bij of krachtens dit Eilandstatuut bepaald.
2. Een ieder wordt door de Machten van het federale eilandgebied in gelijke gevallen gelijk
behandeld. Discriminatie op welke grond dan ook is niet toegestaan.
3. Indien er geen andere oplossing mogelijk is, heeft een ieder het recht zich vreedzaam
te verzetten tegen hen die de door dit Eilandstatuut geschapen rechtsorde aantasten. Bij
eilandverordening wordt het recht tot afzetting van gezagsdragers geregeld.
4. Het recht derogeert aan de wet.
Artikel 1.4 (democratie; recht van de meerderheid; belangen van minderheden)
1. Het federale eilandgebied is democratisch. Het volk maakt zijn wil onder meer kenbaar via
volksbesluiten en door het verkiezen van zijn vertegenwoordigers.
2. Tenzij anders bepaald, worden besluiten van het volk en van zijn vertegenwoordigers genomen
bij meerderheid van stemmen.
3. De meerderheid neemt de belangen van minderheden in overweging.
Artikel 1.5 (verkiezingen en volksbesluiten)
1. Verkiezingen en volksbesluiten worden gehouden bij algemene, vrije, rechtstreekse en
geheime stemming.

2. Kiesgerechtigden zoals bedoeld in dit Eilandstatuut zijn ingezetenen van het federale
eilandgebied met de Nederlandse nationaliteit die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt,
alsmede niet-Nederlanders die meer dan 5 jaar als ingezetene in het bevolkingsregister
ingeschreven zijn geweest.
3. Kiesgerechtigden zijn tevens uitlandige kiesgerechtigde Nederlanders die langer dan 10 jaar
ingezetene zijn geweest in het federale eilandgebied.
4. Verkiezingen en volksbesluiten worden georganiseerd door het Bonaireaanse stembureau.
5. Alles wat verder het kiesrecht, verkiezingen, volksbesluiten en het Bonaireaanse stembureau
betreft, wordt bij eilandverordening geregeld. Deze eilandverordening treedt niet in werking dan
na goedkeuring door de Regering van Nederland.
Artikel 1.6 (Machten van het federale eilandgebied)
1. De Wetgevende Macht van het federale eilandgebied wordt uitgeoefend door de
Kiesgerechtigden en de Eilandsraad.
2. De Uitvoerende Macht van het federale eilandgebied wordt uitgeoefend door het
Bestuurscollege en de Collegedienst.
Artikel 1.7 (beoefenaars van de Machten van het federale eilandgebied)
1. Alleen Kiesgerechtigden kunnen zijn:
a. lid van de Eilandsraad;
b. gezaghebber;
c. lid van het Bestuurscollege;
d. beambte van de Eilandsraad of de Collegedienst.
2. De in het eerste lid genoemde functies kunnen niet door een persoon gelijktijdig worden
uitgeoefend. Bij eilandverordening kunnen ook andere betrekkingen onverenigbaar met de in
het eerste lid genoemde functies worden verklaard.
3. Een in het eerste lid genoemde functionaris vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening
ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn functie. Hij maakt zijn nevenfuncties
en zijn eventuele inkomsten daaruit openbaar.
4. Bij eilandverordening wordt de eed dan wel een verklaring en belofte bepaald die een in het
eerste lid genoemde functionaris voor zijn aantreden publiekelijk aflegt.
5. Geldelijke voorzieningen ten behoeve van de in het eerste lid genoemde functionarissen,
gewezen functionarissen en hun nabestaanden worden bij eilandverordening bepaald. Deze
eilandverordening treedt niet in werking dan na goedkeuring door de Regering van Nederland.
Artikel 1.8 (symbolen)
De vlag, het embleem, de nationale feestdag en het volkslied van Bonaire worden bij
eilandverordening bepaald.
Artikel 1.9 (talen)
De organen van het federale eilandgebied gebruiken in beginsel de Nederlandse en Papiamentse
taal. Een ieder mag zich tevens tot deze organen richten in de Engelse of de Spaanse taal. Een
ieder wordt in de door hem gekozen taal in woord en/of geschrift beantwoord.
Artikel 1.10 (toelating)
Alle personen van Nederlandse nationaliteit en alle burgers van de Europese Unie hebben vrije
toelating in het federale eilandgebied. Als de toestroom naar het federale eilandgebied vanuit
Nederland of de Europese Unie zo groot mocht worden dat dit tot onoverkomelijke problemen
leidt, verschaft de Regering van Nederland de nodige extra financiële middelen om de toestroom
te kunnen verwerken.

Hoofdstuk 2. De bevoegdheden van het Koninkrijk, Nederland en van het
federale eilandgebied
Artikel 2.1 (bevoegdheidsverdeling)
1. Op het grondgebied van het federale eilandgebied zijn de organen van het Koninkrijk der
Nederlanden bevoegd in overeenstemming met de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk
der Nederlanden, voor zover daarvan bij dit Eilandstatuut niet is afgeweken. Aangelegenheden van
het Koninkrijk zijn de in art. 3 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden genoemde, met
uitzondering van de in het eerste lid genoemde sub letters f, g en h.
2. Op het grondgebied van het federale eilandgebied zijn de organen van Nederland slechts
bevoegd tot regeling van en/of zorg voor de aangelegenheden die in dit Eilandstatuut aan hen zijn
toegewezen.
3. De overige aangelegenheden behoren tot de regeling en zorg van het Bonaireaanse volk en het
federale eilandgebied.
Artikel 2.2 (Nederlandse aangelegenheden)
1. De organen van Nederland zijn bevoegd tot regeling van en/of zorg voor aangelegenheden die
betrekking hebben op de inrichting van de Nederlandse Staat, de samenstelling en bevoegdheid
van de organen van de Nederlandse Staat en de verkiezingen voor de Staten-Generaal en het
Europees Parlement.
2. De organen van Nederland zijn in het federale eilandgebied voorts bevoegd tot regeling van en/
of zorg voor:
A. a. wapens, munitie en explosieven;
b. kernenergie, splijtstoffen, ioniserende straling en radioactief afval;
c. de staatsveiligheid;
B. de financiële verhouding tussen Nederland en het federale eilandgebied, gebaseerd op het
uitgangspunt dat het overheidsvoorzieningenniveau en het sociale/economische en culturele
voorzieningenniveau ten behoeve van de bevolking van het federale eilandgebied gelijkwaardig
dient te zijn en blijven aan deze niveaus in Nederland en dat verschillen in deze niveaus nooit
langer mogen bestaan dan 2 jaren, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat het insulaire
karakter van het federale eilandgebied met zich meebrengt dat het federale eilandgebied een
groot scala aan noodzakelijke overheidsvoorzieningen dient te verzorgen.
3. Onteigening wordt bij eilandverordening geregeld. Deze eilandverordening treedt niet in
werking dan na goedkeuring door de Regering van Nederland.
4. Het geld-, munt-, bank-, en verzekeringswezen en het deviezenverkeer wordt bij eilandverordening
geregeld. Deze eilandverordening treedt niet in werking dan na goedkeuring door de Regering van
Nederland.
5. Toegang, toelating en uitzetting van vreemdelingen wordt bij eilandverordening geregeld.
Daarin worden de volgende uitgangspunten opgenomen:
a. geboorte van een kind van niet-Nederlandse ouders in het federale eilandgebied geeft recht op
het Nederlanderschap;
b. voor gezinsvorming en gezinshereniging wordt geen hogere inkomenseis gesteld dan het van
kracht zijnde minimumloon in het federale eilandgebied;
c. de vreemdeling geniet in het federale eilandgebied vrije arbeidskeuze;
d. de vreemdeling ontvangt na 3 jaar verblijf in het federale eilandgebied een verblijfsvergunning
voor onbepaalde tijd , tenzij hij gedurende deze verblijfsduur onherroepelijk veroordeeld is voor
een bij eilandverordening te specificeren ernstig misdrijf;
e. een verblijfsgat heeft geen gevolgen, ook niet voor naturalisatie;
f. voor naturalisatie is de vreemdeling verplicht een bij eilandverordening bepaald aantal uren
inburgeringlessen te hebben gevolgd in de bij deze eilandverordening te bepalen vakken; er wordt
geen examen afgenomen.
Deze eilandverordening treedt niet in werking dan na goedkeuring door de Regering van Nederland.

6. De artikelen 39 en 40 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden is in het federale
eilandgebied van overeenkomstige toepassing, waarbij concordantie met in deze artikelen
bedoelde wetgeving van kracht in Curaçao en/of Aruba voorrang geniet boven concordantie
met bedoelde wetgeving van kracht in Nederland.
7. Speciaal bij wet aangewezen organen van Nederland, waarin ingezetenen van het federale
eilandgebied participeren, zijn voor het federale eilandgebied belast met financieel, justitieel
en administratief toezicht. De grondslagen van het toezicht worden in dit Eilandstatuut bepaald.
Aan deze organen wordt een aanwijzingsbevoegdheid toegekend.
8. Speciaal bij wet aangewezen organen van Nederland, waarin ingezetenen van het federale
eilandgebied participeren, zijn voor het federale eilandgebied belast met inspectie van onderwijs,
belasting en gezondheidszorg. De grondslagen waarop deze inspecties functioneren worden in
dit Eilandstatuut bepaald. Aan deze organen wordt een aanwijzingsbevoegdheid toegekend.
Artikel 2.3 (toepasbaarheid rechtsregels van het Koninkrijk der Nederlanden en van Nederland)
1. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, Rijkswetten en Algemene Maatregelen
van Rijksbestuur zijn van toepassing in het federale eilandgebied, voor zover daarvan in dit
Eilandstatuut niet is afgeweken.
2. De Grondwet is van toepassing in het federale eilandgebied, voor zover daarvan in dit
Eilandstatuut niet is afgeweken.
3. Nederlandse wetten ter regeling en/of zorg van de in artikel 2.2, 2.7 en 2.8 genoemde
aangelegenheden zijn in het federale eilandgebied van toepassing. Uitvoerende regelgeving of
de praktische uitvoering van deze wetgeving kan bij de toepasselijke wet worden gedelegeerd
aan organen van het federale eilandgebied.
Artikel 2.4 (geschillen over de bevoegdheden)
Het Constitutioneel Hof ingesteld conform artikel 12a van het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden neemt kennis van geschillen tussen de Staten-Generaal of Nederlandse Regering
en het Bestuurscollege of de Eilandsraad van het federale eilandgebied ten aanzien van de
onderlinge bevoegdheidsverdeling tot wetgeving en bestuur.
Artikel 2.5 (vertegenwoordiger federale eilandgebied in Tweede Kamer)
De Eilandsraad zendt om de 4 jaar een vertegenwoordiger van het federale eilandgebied af
naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Dezelfde persoon kan deze functie niet langer
dan 8 jaar vervullen. Deze vertegenwoordiger heeft stemrecht over alle in stemming gebrachte
onderwerpen.
Artikel 2.6 (buitenlandse betrekkingen)
De Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken benoemt een speciaal Gezant die onder
verantwoordelijkheid van de Minister gezamenlijk met de Gezaghebber buitenlandse
betrekkingen voor het federale eilandgebied onderhoudt.

Hoofdstuk 3. De volksvertegenwoordiging
§ 1. Inrichting en samenstelling
Artikel 3.1 (algemeen)
1. De Eilandsraad bestaat uit vijftien leden. Zij vertegenwoordigen het Bonaireaanse volk en niet
enkel degenen die hen hebben verkozen.
2. De Eilandsraadleden zijn gebonden aan de stemopdracht van de politieke partij die hen als
kandidaat had aangesteld, indien en voor zover de meerderheid van de leden in good standing van
die partij tijdens een speciaal daartoe bijeengeroepen algemene ledenvergadering aan hen een
specifieke stemopdracht heeft uitgevaardigd. Weigering te voldoen aan een aldus rechtsgeldig
uitgevaardigde stemopdracht heeft tot gevolg dat het Eilandsraadlid van rechtswege aftreedt
zodra een nieuw Eilandsraadlid door de politieke partij is afgevaardigd en formeel benoemd.
3. Een partij is niet gerechtigd een stemopdracht uit te vaardigen, indien en voor zover het
Eilandsraadlid moet stemmen over een aangelegenheid direct gerelateerd aan leven of dood van
een mens of mensen, een aangelegenheid direct gerelateerd aan oorlog, vrede of neutraliteit
van het federale eilandgebied of een ander deel van het Koninkrijk der Nederlanden, een
aangelegenheid die een fundamentele wijziging van de economische orde teweegbrengt, een
aangelegenheid die direct gerelateerd is aan een zwaarwegende ethisch-religieuze of levensbeschouwelijke waarde, of een aangelegenheid die strekt tot wijziging van dit Eilandstatuut.
4. Personen stellen zich individueel kandidaat. De kandidaten met de meeste stemmen worden
verkozen.
5. Een eilandverordening regelt de tijdelijke vervanging van een lid van de Eilandsraad wegens
zwangerschap en bevalling, alsmede wegens ziekte.
Artikel 3.2 (ontbinding)
De Eilandsraad wordt van rechtswege ontbonden op de eerstvolgende donderdag nadat vier
jaren zijn verstreken sedert de eerste samenkomst van een nieuw gekozen Eilandsraad.
§ 2. Werkwijze
Artikel 3.3 (reglement van orde)
De Eilandsraad stelt een reglement van orde vast.
Artikel 3.4 (voorzitter en griffier)
1. De Eilandsraad benoemt en ontslaat uit de leden een voorzitter.
2. De Eilandsraad benoemt, schorst en ontslaat een griffier en de overige beambten van de
Eilandsraad.
3. De Eilandsraad wordt bijgestaan door een Dienst Wetgeving.
Artikel 3.5 (openbaarheid van vergadering)
1. De vergaderingen van de Eilandsraad zijn in beginsel openbaar.
2. De deuren kunnen worden gesloten, wanneer vijf aanwezige leden het vorderen. Door de
Eilandsraad wordt vervolgens beslist of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd en
besloten.
Artikel 3.6 (besluitneming)
1. De Eilandsraad mag alleen beraadslagen of besluiten, indien meer dan de helft van het aantal
zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig is.
2. Behoudens het bepaalde in het tweede en derde lid van artikel 3.1, stemmen de leden zonder
last en zijn aan hun eigen geweten onderworpen.
3. Over zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd. Over personen wordt

schriftelijk bij geheim stembriefje gestemd.
Artikel 3.7 (toegang Gezaghebber en eilandgedeputeerden tot de vergadering)
1. De Gezaghebber en de eilandgedeputeerden hebben toegang tot de vergaderingen en kunnen
aan de beraadslaging deelnemen. Zij hebben in de Eilandsraad geen stemrecht.
2. Zij kunnen door de Eilandsraad worden uitgenodigd om ter vergadering aanwezig te zijn.
3. Zij kunnen zich in de vergaderingen van de Eilandsraad doen bijstaan door de personen,
daartoe door hen aangewezen.

Hoofdstuk 4. De Wetgevende Macht
§ 1. Algemeen
Artikel 4.1 (rechtsregels van het federale eilandgebied en normenhiërarchie)
1. De algemeen verbindende rechtsnormen van het federale eilandgebied zijn vastgelegd in de
volgende rechtsbronnen:
a. internationale overeenkomsten en verdragen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en andere
mogendheden, voor zover zij met instemming van het federale eilandgebied van toepassing zijn
verklaard voor het federale eilandgebied;
b. het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de Grondwet, Rijkswetten en Algemene
Maatregelen van Rijksbestuur, voor zover daarvan bij dit Eilandstatuut niet is afgeweken.
c. dit Eilandstatuut;
d. Nederlandse wetten als bedoeld in artikel 2.2, leden 2, 7 en 8, van dit Eilandstatuut.
e. eilandverordeningen;
f. eilandbesluiten h.a.m.;
2. De volgorde van de in het eerste lid genoemde rechtsbronnen bepaalt de voorrang van het
recht, met uitzondering van de rechtsbronnen genoemd sub letter d en e die nevengeschikt
zijn. Rechtsnormen uit een eerder genoemde rechtsbron hebben voorrang op die uit een later
genoemde rechtsbron. Rechtsnormen bedoeld in het eerste lid sub letters d, e en f kunnen door
de rechterlijke macht worden getoetst aan rechtsnormen bedoeld in het eerste lid sub letters
a, b en c.
3. Nieuwere rechtsnormen hebben voorrang op oudere rechtsnormen.
§ 2. Wetgevingsprocedure
Artikel 4.2 (bevoegdheid tot wetgeving)
De Eilandsraad van het federale eilandgebied maakt voor de aangelegenheden als bedoeld in
artikel 2.1, derde lid, de eilandverordeningen die hij in het belang van het federale eilandgebied
nodig oordeelt.
Artikel 4.3 (indienen ontwerpen van eilandverordeningen)
1. Ontwerpen van eilandverordeningen worden ingediend bij de Eilandsraad door het
Bestuurscollege, door een of meer leden van de Eilandsraad of door een volksinitiatiefnemer.
2. Een volksinitiatiefnemer, tevens Kiesgerechtigde, kan een ontwerp van eilandverordening
indienen, indien zijn ontwerp door drie procent van de Kiesgerechtigden wordt ondersteund.
Een eilandverordening stelt nadere regels omtrent het volksinitiatief vast.
Artikel 4.4 (wijziging en intrekking van ontwerpen van eilandverordeningen)
Zolang een ontwerp van eilandverordening niet door de Eilandsraad is goedgekeurd, kan het
door de indiener worden gewijzigd of ingetrokken. De vorige volzin is niet van toepassing op
ontwerpen van eilandverordeningen die zijn ingediend door een volksinitiatiefnemer.

Artikel 4.5 (vaststelling van eilandverordeningen)
1. Eilandverordeningen worden vastgesteld door de Eilandsraad of door de Kiesgerechtigden.
2. Een ontwerp wordt eilandverordening, zodra het door de Eilandsraad is goedgekeurd.
3. Wordt een ontwerp van eilandverordening dat door een volksinitiatiefnemer is ingediend
niet binnen drie maanden door de Eilandsraad vastgesteld, dan volgt binnen drie maanden
een stemming onder de Kiesgerechtigden (volksbesluit). Een dergelijk ontwerp wordt
eilandverordening als de meerderheid van de uitgebrachte stemmen en tevens een kwart van
de Kiesgerechtigden het goedkeurt.
Artikel 4.6 (ondertekening van eilandverordeningen)
Een eilandverordening die is vastgesteld door de Eilandsraad, wordt zonder vertraging
ondertekend door de voorzitter van de Eilandsraad. Een eilandverordening die is vastgesteld
door de Kiesgerechtigden, wordt zonder vertraging ondertekend door de voorzitter van het
Bonairiaanse stembureau.
§ 3. Wijziging eilandverordening, wetgevingsdelegatie en voorstel wijziging Eilandstatuut
Artikel 4.7 (wijzigen en intrekken van eilandverordeningen)
Eilandverordeningen kunnen slechts bij eilandverordening worden gewijzigd of ingetrokken.
Artikel 4.8 (wetgevingsdelegatie)
Een eilandverordening kan aan derden de bevoegdheid verlenen om meer gedetailleerde
rechtsnormen in een eilandbesluit houdende algemene maatregelen vast te stellen. De
eilandverordening bepaalt het doel en de omvang van de verleende bevoegdheid. In het
eilandsbesluit h.a.m. wordt de grondslag waarop zij berust vermeld.
Artikel 4.9 (voorstel wijziging Eilandstatuut)
1. Een voorstel tot wijziging van dit Eilandstatuut wordt bij eilandverordening vastgesteld met
twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Een vastgestelde eilandverordening als bedoeld in het vorige lid wordt door de Eilandsraad als
voorstel van wet tot wijziging van dit Eilandstatuut aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
aangeboden.
§ 4. Bekendmaking en inwerkingtreding
Artikel 4.10 (bekendmaking)
1. Eilandverordeningen en eilandbesluiten h.a.m. die op grond van een eilandverordening door
derden zijn vastgesteld, worden zonder vertraging door het Bestuurscollege bekendgemaakt.
2. De bekendmaking geschiedt door plaatsing in het Bonaireaans Publicatieblad. De uitgave van
het Bonaireaans Publicatieblad geschiedt elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze.
Het Bestuurscollege maakt gebruik van de afkondigingformulieren zoals die als bijlage bij dit
Eilandstatuut zijn opgenomen.
3. Eilandverordeningen en eilandbesluiten h.a.m. als bedoeld in het eerste lid worden tevens in
geconsolideerde vorm elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar gesteld.
Artikel 4.11 (inwerkingtreding)
Eilandverordeningen en eilandbesluiten h.a.m. treden op een bij of krachtens de desbetreffende
eilandverordening respectievelijk het eilandbesluit h.a.m. te bepalen tijdstip in werking, doch
nooit voordat zij zijn bekendgemaakt.

Hoofdstuk 5. De Uitvoerende Macht
§ 1. Inrichting en samenstelling van het Bestuurscollege
Artikel 5.1 (algemeen)
Het Bestuurscollege is het hoogste en leidinggevende orgaan van de Uitvoerende Macht van het
federale eilandgebied.
Artikel 5.2 (samenstelling)
1. Het Bestuurscollege wordt gevormd door de Gezaghebber en een even aantal van maximaal
zes eilandgedeputeerden.
2. De Gezaghebber is voorzitter van het Bestuurscollege. Het Bestuurscollege beslist bij
meerderheid van stemmen. Ieder lid brengt één stem uit.
Artikel 5.3 (benoeming en ontslag van de Gezaghebber en de eilandgedeputeerden)
1. De Gezaghebber wordt direct door de bevolking voor een ambtsperiode van vier jaar
verkozen. Hij is eenmaal herverkiesbaar. De verkiezing vindt plaats twee jaar na de verkiezing
van de Eilandsraad.
2. De overige eilandgedeputeerden worden op voordracht van de Gezaghebber door
de Eilandsraad benoemd en ontslagen. De Eilandsraad kan zonder voordracht een
eilandgedeputeerde ontslaan met een meerderheid van twee derde der uitgebrachte stemmen.
§ 2. Werkwijze van het Bestuurscollege
Artikel 5.4 (taak van de Uitvoerende Macht)
1. De Gezaghebber vertegenwoordigt het federale eilandgebied in en buiten rechte.
2. Het Bestuurscollege voert het dagelijks bestuur over het federale eilandgebied. Hij voert
daarbij de handelingen uit die nodig zijn voor de uitvoering of naleving van de rechtsnormen
van het federale eilandgebied.
3. Het Bestuurscollege beheert de eigendommen en de inkomsten en uitgaven van het federale
eilandgebied. Een eilandverordening stelt regels omtrent het beheer van de financiën van het
federale eilandgebied. Deze eilandverordening treedt niet in werking dan na goedkeuring door
de Regering van Nederland.
Artikel 5.5 (beraadslaging)
1. Het Bestuurscollege beraadslaagt en besluit over het algemeen beleid en bevordert de eenheid
van dat beleid. Het Bestuurscollege besluit over alle aan hem bij in het federaal eilandgebied
geldende rechtsnormen opgedragen aangelegenheden.
2. Het Bestuurscollege stelt een reglement van orde vast.
Artikel 5.6 (advies- en onderzoekscolleges)
1. Het Bestuurscollege kan colleges voor advies en onderzoek instellen en opheffen.
2. Bij de instelling van een dergelijk college wordt de taak omschreven.
Artikel 5.7 (openbaarheid van bestuur)
Het Bestuurscollege betracht bij de uitvoering van zijn taken openbaarheid volgens regels
bij eilandverordening te stellen. Alle besluiten zijn openbaar, tenzij zwaarwegende bij
eilandverordening te bepalen redenen openbaarmaking van specifieke besluiten tijdelijk
verhinderen.

§ 3. Inrichting en samenstelling van de Collegedienst
Artikel 5.8 (bestuurlijke departementen)
1. De Collegedienst kent departementen. Het Bestuurscollege stelt ze in en heft ze op.
2. Een door de Gezaghebber aangewezen eilandgedeputeerde geeft leiding aan een of
meerdere departementen. De eilandgedeputeerde stelt de organisatie en formatie van zijn
departement(en) vast binnen bij eilandverordening bepaalde kaders.
Artikel 5.9 (overige organisaties)
Bij eilandverordening kunnen andere organisaties worden ingesteld die deel uitmaken van de
Collegedienst.
Artikel 5.10 (personeel)
Behoudens het bepaalde bij artikel 2.2 lid 7 van dit Eilandstatuut, worden de beambten van de
Collegedienst door het Bestuurscollege benoemd, geschorst en ontslagen. Het Bestuurscollege
is politiek verantwoordelijk voor hun handelen.

Hoofdstuk 6. Hoger Toezicht
Artikel 6 (vernietiging van eilandverordeningen en eilandbesluiten)
1. Vernietiging van eilandverordeningen en eilandbesluiten h.a.m. of eilandbesluiten sec
uitgevaardigd door de Eilandsraad of het Bestuurscollege kan alleen geschieden bij een met
redenen omkleed Koninklijk Besluit wegens strijd met Internationale Verdragen of wegens strijd
met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de Nederlandse Grondwet, Rijkswetten of
Algemene Maatregelen van Rijksbestuur voor zover van deze rechtsnormen bij dit Eilandstatuut
niet is afgeweken.
2. Artikel 2.4 van dit Eilandstatuut is van toepassing, indien en voor zover de Eilandsraad of het
Bestuurscollege de uitvaardiging van een Koninklijk Besluit als bedoeld in het eerste lid als een
geschil opvat.
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DIREKTIVA 7 MIEMBRO
Ta reuní kada siman
BESTUUR 7 LEDEN
Vergadert elke week
Idioma/taal: Papiamentu

ADVIESRAAD
Vergadert 1 x per maand
KOMISHON DI KONSEHO
Ta reuní 1 x pa luna
5 persona + 3 di afó
5 leden + 3 buitenleden
Taal/idioma: Nederlands

KONSEHO DI PARTIDO 15 PERS.
PARTIJRAAD 15 LEDEN
Direktiva + Miembronan nòmbrá/
Bestuur + Benoemde leden
Ta reuní kada 2 siman
Vergadert elke 2 weken
Idioma/taal: Papiamentu
REUNION GENERAL DI MIEMBRO (ASAMBLEA GENERAL)
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Ta reuní 1 x pa luna / Vergadert 1 x per maand
Idioma/taal: Papiamentu

Lidia
Koeiman

TIK-TAK
bo úniko chèns
uw enige kans

TEMPU PA UN DESISHON KLAVE TA SERKA
Ta awor òf nunka. Nos a spar nos úniko bala pa tir’é na e momentu korekto: 2015.
Awor nos mester organisá un REFERENDUM pa skohe nos futuro. Esaki ta nos úniko chèns.
Sin referendum no por evaluá e Entidat Públiko (Openbaar Lichaam).
PHU ta un partido rasonabel. Nos sa ku PASADO LO NO BINI BÈK. Ta dilanti so nos por bai.
Boneiru mester di MAS OUTONOMIA. Ta p’esei nos ta rekomendá pa Boneiru bira un ESTADO
FEDERAL OUTÓNOMO dentro di Hulanda, den Grondwet Hulandes.
I nos derecho riba IGUALDAT di derecho humano, soshal i ekonómiko entre Hulanda i Boneiru
NO TA NEGOSHABEL! PHU lo no akseptá nada ménos. IGUALDAT ta un PILAR FUNDAMENTAL DI
DEMOKRASIA. Si mester bai Union Europeo pa hañ’é, nos lo hasi’é!
HARMONIA entre tur grupo étniko i religion den komunidat t’e úniko kaminda dilanti pa tur pais.
Boneiru no ta un eksepshon. Mester tin HUSTISIA PA UN I TUR. Sin hustisia no por tin Pas ni
Harmonia. Ta p’esei PHU ta boga pa HUSTISIA PA NOS & NOS IMIGRANTENAN.

Kibra e ilushon ku PHU

