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Betreft: Congres ‘Zaken doen in een nieuw Koninkrijk der Nederlanden.’ 

              Hotel Des Indes, Den Haag 29-30 november 2011. 

  

Op 10 oktober 2010 veranderden de verhoudingen binnen het Koninkrijk. Een nieuwe 

staatkundige situatie ontstond op de Nederlands Caribische eilanden. Sommige eilanden 

kwamen dichter bij Nederland te staan, anderen kozen juist voor meer zelfstandigheid. Welke 

invloed hebben deze nieuwe verhoudingen op het zakendoen binnen het Koninkrijk?  

Die vraag staat centraal bij het Congres ‘Zakendoen in een nieuw Koninkrijk’, een initiatief 

van het bedrijf InterExpo dat hiermee haar vijftienjarig jubileum viert. De afgelopen vijftien 

jaar organiseerde InterExpo al handelsmissies tussen Nederland en de eilanden om het 

zakendoen binnen het Koninkrijk te stimuleren. Deelnemers aan het congres zijn bedrijven, 

business-associaties, brancheorganisaties en overheden uit alle zes Caribisch Nederlandse 

eilanden en uit Nederland zelf.  

De handelsmissie richt zich met name op duurzaam innoveren en investeren. De focus ligt op 

het stimuleren van de (sociaal) economische ontwikkeling door bedrijven aan te trekken die 

niet even kort aanwezig willen zijn, maar juist uit zijn op het aangaan van een duurzame 

relatie. 

Investeringsmogelijkheden 
Er zijn volop kansen om te ondernemen vanuit Nederland op de eilanden; vooral in de sfeer 

van duurzame energie zoals zonne-en windenergie en energie uit biomassa. Ook de aanleg en 

het onderhoud van wegen, havens en publieke ruimten moeten de komende jaren fors ter hand 

te worden genomen. Verder kunnen projectontwikkelaars, makelaars en bouwondernemingen 

kansen creëeren als het gaat om de bouw van een tweede woning in de op één van de 

eilanden. Andere interessante sectoren zijn: luchtvaart, gezondheidszorg, telecommunicatie en 

natuurlijk toerisme, één van de kurken waarop de economie van de eilanden drijft. 

Sprekers 
Tientallen spelers uit het bedrijfsleven, van brancheorganisaties en uit de politiek zullen 

spreken over een variëteit aan onderwerpen; bijvoorbeeld over de economische structuur van 

de eilanden, de invloed van de staatkundige veranderingen op fiscale wetgeving en de do’s en 

don’ts van duurzaam investeren op de eilanden.  

  

Voor meer informatie vindt u op de website www.interexpo.biz 

of via een mail aan Peter Oerlemans, directeur van Inter Expo (peter@interexpo.biz). 
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