
‘Zaken doen in een Nieuw
Koninkrijk der Nederlanden’

INTEREXPO 13e HANDELSMISSIE, 25 & 26 NOvEMbER 2010, DEN HAAg, HOTEL DES INDES

Sinds 10-10-10 bestaan de Nederlandse Antillen niet meer. Wel de nieuwe 
landen Curaçao en Sint Maarten, en de ‘bijzondere gemeenten’ Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba. Wat betekent dit voor u als ondernemer? Hoe zien 
de nieuwe samenwerkingsverbanden er uit? Deze vragen staan centraal tij-
dens het congres ‘Zaken doen in een nieuw Koninkrijk der Nederlanden’.  
Dit evenement biedt uitstekende mogelijkheden om waardevolle contacten  
te leggen of aan te halen, zoals tijdens het diner op 25 november en het  
matchmaking programma op 26 november 2010.

Bij de 13e Handelsmissie draait het om netwerken, samenwerken en elkaar 
versterken. Op 25 november 2010 wordt, in samenwerking met de Stichting 
Koninkrijkssamenwerking (SKS) een seminar georganiseerd, getiteld 
‘Zakendoen in een Nieuw Koninkrijk der Nederlanden’. De SKS verzorgt 
het thema ‘Duurzame Energie in de Caribische delen van het Koninkrijk 
der Nederlanden’. Op 25 en 26 november 2010 kunt u deelnemen aan het 
business matchmaking programma, in de markante en karakteristieke 
salons van Hotel Des Indes te Den Haag: een evenement waar een grote 
diversiteit van bedrijven aan zal deelnemen.
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 Registratie voor het congres en matchmaking eve
nement bij het secretariaat van InterExpo in ‘Salon 
Brienen’ op de 1e etage. Koffie, thee en cake staan 
voor u klaar.

Dagvoorzitter:  De heer mr. Ruud Luchtenveld, 
Voorzitter Stichting KoninkrijksSamenwerking (SKS).

08.45 - 09.00 uur 
Opening door de heer Willibrord I.I. van Beek, fractie
secretaris VVD Tweede Kamer, voormalig fractievoor
zitter VVD en voormalig voorzitter van de Tweede 
Kamercommissie voor NederlandsAntilliaanse en 
Arubaanse zaken.

STICHTING KONINKRIJKSSAMENWERKING 
BESPREEKT IN DE ‘SALON BALZAAL’ OP DE  
1e ETAGE, HET THEMA:

‘Duurzame Energie in de 
Caribische delen van het 
Koninkrijk der Nederlanden’

09.00 - 10.30 uur   
 De heer mr. Ruud Luchtenveld, 
Voorzitter Stichting Koninkrijkssamenwerking
‘Over de gewenste evolutie van deze eerste bijeen
komst tot een vorm van Caribbean Island Pride’.
     
De heer drs. Alberto Romero, 
Directeur van de Bank van Curaçao en Sint Maarten
‘Economische en Financiële aspecten van alternatieve 
energie en de mogelijke rol van het bankwezen bij de 
financiering daarvan’.

De heer Anton Casperson MBA, 
President Directeur Aqualectra
‘Visie op oude en nieuwe energiebronnen, hoe Aqua
lectra de mogelijkheden van nieuwe energiebronnen 
wenst te benutten en een economische visie hierop’.

De heer dr. Herbert Mensche MA, 
Refineria di Kòrsou
‘Visie op oude en nieuwe energiebronnen en 
hoe de raffinaderij daarop wenst in te spelen’.

De heer Bob Schulte BSc, 
Ecofys
De energieproductie op Bonaire vindt al voor 45% op 
duurzame wijze plaats. Het project Eco Power Bonaire 
is sinds augustus 2010 in bedrijf. Hoe is de ontwik
keling verlopen en wat zijn de bevindingen van het 
project tot op heden? Welke kansen en welk terug
verdienmodel biedt een windpark van 12 turbines  
met een dieselcentrale die ook geschikt is om op bio
olie te draaien voor energieleveranciers, ondernemers 
en lokale bevolking. Samenvatting congres ‘Aruba 
Goes Green’.

De heer drs. Joris Benninga, 
Real NewEnergy
Toelichting op de reeds van toepassing zijnde alter
natieve energie in de wereld: wat is er bereikt, welke 
mogelijkheden zijn er om alternatieve energie op de 
eilanden te exploiteren en wat is momenteel de beste 
duurzame energie configuratie voor de Caribische 
delen van het Koninkrijk der Nederlanden?

10.30 - 11.00 uur
Koffiepauze

HOOFDTHEMA:

‘Zaken doen in een Nieuw 
Koninkrijk der Nederlanden’   
   
C u R Aç AO  
11.00 - 11.50 uur    
De heer prof. dr. Peter Diekman RA, 
Partner KPMG Advisory NV en Hoogleraar Erasmus  
Universiteit Rotterdam  
‘Integriteit van de financiële markt  een 
economische noodzaak’.

De heer prof. mr. dr. Arjen van Rijn,
 Advocaat-partner Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 
(Den Haag) en buitengewoon hoogleraar Staatsrecht en 
staatkundige vernieuwing UNA (Curaçao).
‘Een versplinterd Koninkrijk of vier nieuwe Caribi
sche kansen? Het Caribische deel van het Koninkrijk 
der Nederlanden na de ontmanteling 
van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010’.

De heer Dudley Lucia, 
Voormalig Staatsseccretaris van Justitie en Staten voorzitter
‘Wat voor mogelijkheden biedt Curaçao in zijn nieuwe 
staatkundige constellatie?’    
     
S I N T  M A A R T E N
11.50 - 12.10 uur  
Mevrouw Ife Badejo,  
Directeur BA-DE-JO Enterprise
‘Ondernemerschap: de catalyst van verandering bij de 
opbouw van het Land Sint Maarten’.

A R u B A
12.10 - 12.30 uur  
Dhr. mr. M.G. Eman, 
Minister President, Minister van Algemene Zaken van Aruba
Onderwerp volgt.

12.30 - 13.45 uur
Netwerk lunch

13.45 - 14.00 uur  
WELKOMSWOORD
Mevrouw Cynthia Ortega-Martijn, Lid Tweede Kamer voor 
de fractie Christen Unie (Woordvoerder voor  Nederlands-
Antilliaanse en Arubaanse Zaken)
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S I N T  E u S TAT I u S
14.00 - 14.20 uur  
Mevrouw Leonora Sneek,  
Voormalig Staatssecretaris van Constitutionele Zaken
‘Zaken doen met Sint Eustatius’.

B O N A I R E
14.20 - 14.40 uur  
Mevrouw Bionda Fonseca, 
Managing Director Caribglobal Data Services BV (CDS)
‘Zoekt u een strategische partner binnen het konink
rijk? Ooit gedacht aan uw eigen virtuele kantoor als 
Hub op Curaçao, Aruba of de BESeilanden?

S A B A 
14.40 - 15.00 uur  
Mevrouw Alida Heilbron, 
Bestuurslid van de nieuwe Chamber of Commerce and 
Industry for St. Eustatius & Saba
‘Zaken doen met Saba’ .   

15.00 - 15.30 uur
Koffiepauze

N E D E R L A N D
15.30 - 17.00 uur  
De heer mr. Roland J.M.J. Starmans MBA, 
Manager SME Knowledge Networks and Finance, Ministry  
of Economic Affairs/NL Innovatie
‘Wat gaat EZ doen aan het stimuleren van onder
nemingen op de BESeilanden? Welke instrumenten 
worden opengesteld? Wat kunnen deze betekenen hoe 
kunnen ze bereikt worden door ondernemers?’

De heer drs. Geert E. Beekhuis,
Hoofd Projectbureau voormalige Antillen, Ministerie van 
Financiën
‘Invoering van de Dollar op Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba per 01012011’.

Mevrouw drs. Rishma Radjie, 
Bestuurslid Nederlands-Caribische Kamer voor Handel en 
Industrie
‘Nieuwe mogelijkheden voor de particuliere sector 
van de Caribische Eilanden binnen het Koninkrijk’.

De heer mr. Tjerk Bruinsma, 
Burgemeester van Vlaardingen, Voorzitter van het VNG 
(Vereniging van Nederlandse Gemeenten) platform voor 
Gemeentelijke Samenwerking in Nederland  
‘Nieuwe status voor Caribische leden van de VNG’.

De heer mr. Leon Ferrier, 
Ferrier c.s. belastingadvies & estate planning en bestuurslid 
Nederlands-Caribische Kamer voor Handel en Industrie
‘BESeilanden: bijzondere gemeenten met fiscale 
privileges?’

17.00 - 17.30 uur  
Paneldiscussie
De paneldiscussie zal plaatsvinden onder leiding van 
de dagvoorzitter.

Matchmaking
09.00 - 16.00 uur      

Registratie matchmaking, (Salon Brienen) 1e etage.

09.30 - 16.00 uur  
Via matchmaking worden potentiële zakenpartners 
voor u op maat geselecteerd. Voorafgaand aan  
het congres zal er met iedere deelnemer een indivi
dueel intakegesprek plaatsvinden. Op basis van dit 
gesprek wordt een nauwkeurig profiel opgesteld, 
met een exacte omschrijving van uw bedrijfsactivi
teiten. Nadat u dit profiel heeft goedgekeurd, gaat 
InterExpo op zoek naar potentiële zakenpartners. Bij 
aanvang van het congres ontvangt elke deelnemer 
een individueel samengesteld afsprakenprogramma. 
Op deze manier wordt u een unieke mogelijkheid 
geboden om kennis te maken met de lokale markt 
en in een korte tijd geschikte contacten te leggen. 
Bovendien bieden dit congres en deze matchmaking 
u de mogelijkheid om ervaring en kennis te delen 
met collegaondernemers.

17.30 - 17.45 uur 
Afsluiting 
Afsluiting door de dagvoorzitter.

17.45 - 19.00 uur  
Netwerkborrel
De paneldiscussie wordt gevolgd door de business 
netwerkborrel, waar naar verwachting veel politieke be
stuurders, wetenschappers en ondernemers bij aanwezig 
zullen zijn.

19.00 uur  
DINER
Keynote speaker: De heer Prof. mr. dr. F. (Frank) B.M. Kun-
neman, Managing partner VanEps Kunneman VanDoorne
‘Piraten op klompen en Caribische integriteit’.

Naast de individuele afspraken met potentiële zaken
partners bevat de 13e handelsmissie ook collectieve 
ontmoetingsmomenten. 
Zo zal er aan het eind van de eerste congresdag op 
25 november 2010 een netwerkborrel plaatsvinden 
en heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan 
het exclusieve diner. Dit diner, dat plaatsvindt in de 
Ballroom, stelt u in de gelegenheid om met politici, 
wetenschappers en/of mogelijke zakenpartners aan 
tafel te gaan.  

Voor mogelijkheden en reserveringen verzoeken wij  
u contact op te nemen met InterExpo. 
(peter@interexpo.biz).



Locatie
Hotel Des Indes
Lange Voorhout 54  56
2514 EG, Den Haag
Tel: +31 (0)70 3612345
Email: info@desindes.nl

Aanmeldingsmogelijkheden*
Optie 1: e950,00
Deelname fee: Congres en matchmaking 
op 25 november inclusief Business Table, 
koffie, netwerk lunchborrel (Ballroom en 
de salons Brienen & Krüger) 1e etage.
Matchmaking op 26 november inclusief 
Business Table. Salon Brienen en Krüger 1e 
etage. Bij deelname van twee of meerdere 
personen van hetzelfde bedrijforganisatie 
bedraagt deelname fee e425,oo per persoon.

Optie 2: e450,00
Congres op 25 november. Deze optie is 
inclusief deelname aan de netwerk lunch
borrel, koffie en thee.

Optie 3: e150,00
Op 25 november: welkomstcocktail en 
diner.

Optie 4: Op aanvraag
Plaatsing van een promotiestand: prijs op 
aanvraag.

*  Deze prijzen zijn exclusief registratie
kosten à e35,00 p.p. en 19% omzet
belasting.

Aanmelding:
U kunt zich aanmelden door het daarvoor 
bestemde registratieformulier in te vullen 
en te verzenden naar peter@interexpo.biz. 
Het registratieformulier kunt u downloaden 
vanaf de website.

Routebeschrijving
Met de auto:
Vanuit alle richtingen  vanaf verkeers
plein Prins Clausplein (A4/A12): neem de 
A12, richting Den Haag. Volg de A12 tot 
het punt waar de snelweg zich samen
voegt met de Utrechtse baan. Ga bij de 
Tsplitsing linksaf, richting Centrum. Ga 

bij de volgende Tsplitsing weer linksaf 
(Koningskade) en neem de eerste bocht 
rechts, richting Korte Voorhout. De 
tweede straat rechts is Lange Voorhout. 
Het Hotel bevindt zicht recht voor u.
 
Parkeren
Het hotel heeft de beschikking over een 
eigen parking. De kosten bedragen e6,50 
per plaats per uur en e35,00 per 24 uur; 
wij maken u erop attent dat het aantal 
plaatsen beperkt is. 24uurs parkeergele
genheid vindt u tevens in parkeergarage 
“Het Plein”, op slechts 3 minuten afstand 
van het hotel. De kosten bedragen onge
veer e2,00 per uur.

Vanaf het vliegveld:
Ga richting Den Haag via de A4. Volg dan 
de A12 richting Den Haag Centrum; deze 
snelweg komt na een bocht naar links 
samen met de A4. Ga rechtdoor en volg de 
borden richting Centrum.

Met het openbaar vervoer: 
Hotel Des Indes bevindt zich op loop
afstand van het Centraal Station. Vanaf 
het Centraal Station is Hotel Des Indes 
bereikbaar met de taxi of tramlijn: 1, 10, 
15, 16 of 17.

Vanaf stations Den Haag Hollands spoor 
is Hotel Des Indes bereikbaar met de taxi 
of met tramlijn: 1, 10, 15, 16 of 17.

Vanaf beide stations vindt u directe trein
verbindingen met luchthaven Amsterdam 
Schiphol. Luchthaven Amsterdam Schiphol 
 Den Haag: 35 minuten met de taxi, 40 mi
nuten met de trein. Luchthaven Rotterdam/
Den Haag: 20 minuten met de taxi.

Vanaf het station  Den Haag Centraal:
3 minuten met de taxi of 5 minuten met de 
tramlijn 9 halte ‘Malieveld’ of halte ‘Korte 
Voorhout’ met lijn 17. Mocht u liever wil
len lopen (ongeveer 10 minuten) neem de 
hoofduitgang van het station en loop in de 
richting van Koningskade / Korte Voor
hout. Op de Korte Voorhout, neemt u de 
tweede straat rechts.

De Stichting 
KoninkrijksSamenwerking (SKS) 
is opgericht ter bevordering van de 
bestaande uitwisseling van kennis 
tussen Aruba, Bonaire, Curaçao,  
St. Maarten, Saba en St. Eustatius en 
Nederland. Hierbij gaat het zowel om 
de uitwisseling tussen de eilanden 
onderling als tussen de eilanden en 
Nederland. De door SKS geïnitieerde of 
ondersteunde projecten richten zich op 
versterking van de sociaaleconomische 
structuur, kennisontwikkeling en milieu 
en welzijn. 

InterExpo Caribbean N.V. organiseert 
sinds 1996 handelsmissies, congressen 
en evenementen met een internationaal 
karakter. De activiteiten zijn gericht 
op het opbouwen en uitbreiden van 
stabiele economische en politieke 
relaties, met een specifieke focus op 
duurzame ontwikkeling. 

Voor meer informatie kunt u zich  
wenden tot InterExpo of Stichting  
KoninkrijksSamenwerking: 

Stichting 
KoninkrijksSamenwerking
www.koninkrijkssamenwerking.nl
tel: 0031 (0)73 751 1713
secretariaat@koninkrijkssamenwerking.nl

InterExpo N.V.    
www.interexpo.biz   
tel: 0031 (0) 6 152 416 19
peter@interexpo.biz   


