
‘Zaken doen in een Nieuw Koninkrijk 
der Nederlanden’ - Jubileumcongres

29 & 30 november 2011, Den Haag, Hotel Des InDes

Waar staat u als ondernemer na één jaar nieuwe staatkundige verhoudingen 

binnen het Koninkrijk en welke kansen zijn er voor ondernemers in het nieuwe 

Caribische Nederland? Dit zijn de twee centrale thema’s van het congres ‘Zaken 

doen in een Nieuw Koninkrijk der Nederlanden’, waarmee InterExpo N.V. haar 

vijftienjarig bestaan viert. De Handelsmissie biedt Nederlandse en Caribische 

ondernemers ook dit jaar weer volop gelegenheid om in de stijlvolle, luxe salons 

van Hotel des Indes waardevolle contacten te leggen of te versterken tijdens een 

matchmaking programma. Bovendien zal er aan het eind van beide congresdagen 

een netwerkborrel zijn, waar een rijke schakering  ondernemers aan deelneemt.

Tijdens de eerste congresdag, op 29 november, maken we de balans op na een jaar 

staatkundige veranderingen. We staan stil bij de rol van Nederland in de nieuwe 

landen en gemeenten, met sprekers uit de politiek en het bedrijfsleven. Aansluitend 

komen ondernemers aan het woord over hun ervaringen met zakendoen binnen 

het Koninkrijk. Vertegenwoordigers van business associations uit het Koninkrijk 

beantwoorden praktische vragen. Dag twee van het congres staat in het teken van 

de nieuwe kansen voor zakendoen in Caribisch Nederland. Sprekers vanuit de zes 

eilanden zullen aan de hand van presentaties over hun eiland de specifieke business 

kansen bespreken. Op beide dagen zal er gelegenheid zijn om vanuit de zaal vragen 

te stellen onder leiding van gespreksleider Tanja Fraai.

IntereXPo 15e HanDelsmIssIe

Eigenaar Albert Heijn Curaçao en Bonaire

www.regardz.nl



NETWErKBOrrEl /  luNCH /DINEr

Naast de individuele afspraken met potentiële zakenpartners bevat de 15e handelsmissie 
ook collectieve ontmoetingsmomenten. 

Gedurende het 2 daagse congres is er een netwerklunch. Zo zal er ook aan het eind van 
iedere dag een netwerkborrel plaatsvinden en heeft u de mogelijkheid om deel te nemen 
aan het exclusieve diner. Dit diner, dat gehouden zal worden op dinsdag 29 november, 
vindt plaats in de Ballroom. U kunt dan met politici, wetenschappers en/of mogelijke 
zakenpartners aan tafel gaan. 
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11 ‘Zaken doen in een Nieuw 
Koninkrijk der Nederlanden’ 

08.30 uur     
 Ontvangst met koffie & thee / registratie

09.30 - 09.35 uur     
Inleiding door de dagvoorzitter Tanja Fraai

09.35 - 10.00 uur 
Opening 

10.00 - 10.30 uur 
De heer prof. mr. dr. Arjen van Rijn, 
Advocaat-partner Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en  
buitengewoon  hoogleraar Staatsrecht en staatkundige  
vernieuwing UNA (Curaçao). 
‘Vrij verkeer van Nederlanders binnen het Koninkrijk.’

10.30 - 11.00 uur 
De heer Dr. Oberon Nauta,
Universiteit van Utrecht. 
‘De kwaliteit van het openbaar bestuur in de Caribische 
rijksdelen.’

11.00 - 11.30 uur   
Koffie- en theepauze

     
VErVOlg PrOgrAmmA:

11.30 - 12.00 uur   
De heer prof. dr. Peter Diekman, 
Partner KPMG Advisory NV en Hoogleraar Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 
‘Voorwaarden voor economische voorspoed.’

12.00 - 12.30 uur  
De heer Koos Sneek, 
Voorzitter Kamer van Koophandel & Industrie  Sint Eustatius 
& Saba. 
‘Sint Eustatius en Saba; mogelijkheden en uitdagingen.’

12.30 - 13.45 uur  
Netwerklunch

VErVOlg PrOgrAmmA:

14.00 - 14.30 uur
De heer lr. Hendrik Kornelis Hutting, 
CEO Nucapital Inc, CEO Growind B.V. 
‘Investeren in grootschalige windenergie projecten op 
Aruba en Curaçao, ervaringen en resultaten.’

14.30 - 15.00 uur
De heer drs. Ron van der Veer,
Comité Koninkrijksrelaties. 
‘Comité Koninkrijksrelaties en het belang van maat-
schappelijke samenwerking.’

15.00 - 15.30 uur   
Koffie- en theepauze

VErVOlg PrOgrAmmA:

15.30 - 16.00 uur   
De heer mr. Ruud Luchtenveld,
voorzitter Stichting Koninkrijks Samenwerking (SKS). 
‘Uitwisseling, juist nu!’

16.00 - 16.30 uur
De heer prof. dr. Gert Oostindie,
directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-  
en Volkenkunde te Leiden (KITLV-KNAW) en hoogleraar 
Geschiedenis aan de Universiteit Leiden.
‘Belangen en wensdromen: de moeizame zoektocht 
naar een visie voor het trans-Atlantische Koninkrijk  
der Nederlanden.’

16.30 - 17.00 uur
De heer drs. F. Weekers,
Staatssecretaris Financiën. 

17.00 - 18.00 uur
Afsluiting eerste Congresdag en aansluitend Netwerk-
borrel in Salon Brienen en Salon Paul Krüger.

18.30 - 22.00 uur
Diner
Kledingcode: Tenue de Ville
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 Ontvangst met koffie & thee / registratie

09.30 - 09.35 uur     
Opening door de dagvoorzitter Tanja Fraai

09.35 - 10.00 uur 
De heer Jan-Willem van den Braak,
adviseur beleidsdirectie VNO- NCW en MKB Nederland.
‘VNO-NCW en Caribisch Koninkrijk steeds groeiende 
relaties.’

10.00 - 10.30 uur 
Mevrouw Drs. Lucia White, 
waarnemend directeur Free Zone Aruba (FZA) NV. 
‘B2P: Bring your Business to Paradise.’

10.30 - 11.00 uur 
Drs. Jelle Folkeringa, 
fiscalist bij Van Elderen Accountants - Belastingadviseurs 
Nederland / Aruba
‘De fiscale uitdagingen van investeringen op Aruba.’

11.00 - 11.30 uur   
Koffie- en theepauze

     
VErVOlg PrOgrAmmA:

11.30 - 12.00 uur   
De heer ir. Jamal Mahawat Khan, 
Voorzitter Kamer van Koophandel Aruba. 
‘Investeringsklimaat: Aruba op een kruispunt.’

12.00 - 12.30 uur  
De heer Roger Davids, 
Regional Director Europe van Tourism  Corporation Bonaire. 
‘Kansen voor duurzame investeerders op Bonaire.’

12.30 - 13.45 uur  
Netwerklunch

VErVOlg PrOgrAmmA:

14.00 - 14.45 uur
De heer prof. dr. P. Kavelaars, 
Hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus School of Econo-
mics, Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur weten-
schappelijk bureau Deloitte Belastingadviseurs.
‘Fiscale aspecten van investeringen in het Caribisch 
deel van het Koninkrijk.’

14.45 - 15.15 uur
Mr. Jan Willem Schenk
Partner notaris corporate Van Doorne NV
‘BES ; als hub van en naar de EU?’

15.15 - 15.45 uur   
Koffie- en theepauze

VErVOlg PrOgrAmmA:

15.45 - 16.15 uur   
Mevrouw Annemarie Jorritsma-Lebbink,
Voorzitter van de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG). 
‘De ontwikkelingen op zowel de openbare lichamen 
en de landen en de kansen die deze ontwikkelingen 
bieden.’

16.15 - 17.00 uur
Paneldiscussie met leden van de Vaste Tweede Kamer-
commissie Koninkrijksrelaties.
‘Economische kansen voor Caribische (ei)landen bin-
nen het Koninkrijk en de rol van de overheden binnen 
het Koninkrijk.

17.00 - 18.00 uur
Afsluiting Congres en aansluitend Netwerkborrel in 
Salon Brienen en Salon Paul Krüger.

TANJA FrAAI
Tanja Fraai is gespreksleider 
tijdens de 15e handelsmissie. 
Als journalist is Tanja Fraai 
gedreven en nieuwsgierig. 
Verhalen vertellen, dat is haar 
passie. Het gesproken woord 
verduidelijken voor een breed 

publiek. Voortdurend contact maken met dat 
publiek door vragen te stellen en te resumeren. Het 
werk op een internationale nieuwsredactie maakt 
haar horizon breed; wat voor de één gesneden koek 
is, moet je voor de ander duiden en verklaren. Sfeer 
is belangrijk; voelen alle gesprekspartner zich veilig 
in het gesprek?

Tanja Fraai maakt radio- en televisieprogramma’s, 
publiceert (internet) artikelen en heeft de redactie 
gevoerd van het boek “Nederland, word wakker!” 
over diversiteit.  Zij is een zeer ervaren presentator 
en dagvoorzitter en schrijft ook speeches. Tanja 
organiseert regelmatig debatten met jongeren uit 
verschillende culturen.



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 
T-splitsing linksaf, richting Centrum. Ga 
bij de volgende T-splitsing 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. 24-uurs 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 Organisatie
De organisatie is in handen van 
InterExpo Curaçao in samenwerking 
met Tanja Fraai. InterExpo viert 
hiermee het derde lustrum in 
haar 15-jarig bestaan. 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:

InterExpo Caribbean N.V.  
E-mail: peter@interexpo.biz 
Tel. Nl: 0031 (0) 6- 152 416 19
Tel. Cur: (+5999) 527 0177 
www.interexpo.biz 

locatie
Ook dit jaar vindt het congres plaats 
in het prachtige Hotel Des Indes; het 
meest luxueuze hotel in Den Haag. Het 
congres vindt plaats in de Ballroom op 
de 1e etage en de matchmaking in de 
markante en karakteristieke Salon van 
Brienen en Salon Paul Krüger. 

Hotel Des Indes
lange Voorhout 54 - 56
2514 Eg, Den Haag
Tel: +31 (0)70 3612345
Email: info@desindes

Aanmeldingsmogelijkheden
Voor informatie over aanmelding en 
kosten. Neemt u contact op met: 
Telefoon: +31 6 1524 1619
Email: peter@interexpo.biz. 
www.interexpo.biz
 
 
 
 

matchmaking
 09.00 - 16.00 uur  

Registratie matchmaking, 
Ballroom 1e etage: vanaf 08.30 uur  

Een matchmaking programma is 
onderdeel van de Handelsmissie. 
Via matchmaking worden potentiële 
zakenpartners voor u op maat geselecteerd. Voorafgaand aan 
de Handelsmissie zal er met iedere deelnemer een individueel 
intakegesprek plaatsvinden. Op basis van dit gesprek wordt een 
nauwkeurig profiel opgesteld, met een exacte omschrijving van 
uw bedrijfsactiviteiten. Nadat u dit profiel heeft goedgekeurd, 
gaat InterExpo op zoek naar potentiële zakenpartners. Bij aanvang 
van de matchmaking 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 collega-ondernemers.

Het Matchmaking programma zal plaatsvinden in de markante en 
karakteristieke salons Brienen en Paul Krüger.


