Op 28 en 29 november 2012 vindt het tweedaags congres over duurzaamheid plaats in Eindhoven als onderdeel
van de 16e handelsmissie. Met een uitgebreid programma worden de verschillende aspecten van duurzaamheid
belicht. De organisatie is in handen van InterExpo Curaçao in samenwerking met Mw. Tanja Fraai.
Duurzaamheid

Bonaire, Saba en Sint Eustatius volop in ontwikkeling zijn. Aruba,

Het thema van de 16 handelsmissie is ‘Het Caribisch Koninkrijk en
e

dat zich al positioneert als green island, een ruime ervaring heeft

Nederland; een duurzame relatie’. Niet alleen duurzaamheid in de

als zelfstandig land. Dit biedt kansen voor toeleveranciers,

relatie om economische en zakelijke banden aan te halen en waar

uitvoerders en investeerders.

nodig te verstevigen, maar ook als het gaat om de financiële sector,
ondernemerskansen, de gezondheidszorg en het onderwijs.

Sprekers

Daarnaast komt het gebruik van alternatieve energie aan bod en de

Zo’n vijfentwintig sprekers belichten tijdens het congres

optimale afstemming tussen Nederland en de eilanden om de

diverse aspecten van die duurzaamheid binnen het Koninkrijk.

ontwikkelingen op dit gebied zo nauwgezet mogelijk te volgen.

Fiscalisten, juristen, ondernemers en politici spreken over duur
zaamheid in de brede zin des woords; zoals Hans Biesheuvel

Eindhoven

(voorzitter MKB Nederland), Annemarie Jorritsma (voorzitter VNG),

De stad Eindhoven is internationaal uitgeroepen tot ‘slimste regio

Jacqueline Zuidweg (Zakenvrouw 2012) en Wilbert Stolte

van de wereld’ door de bundeling van innovatie en hoogstaande

(Rijksvertegenwoordiger voor de BES eilanden). Natuurlijk

technologische kennis. De regio is op weg om dé Brainport van

geven ook ondernemers en vertegenwoordigers van de lokale

Nederland te worden en vormt een goede uitvalsbasis naar de

overheden uit het Caribisch deel van het Koninkrijk een

(wereld)handel. Duurzaam ondernemen speelt hierin een centrale

presentatie van de zakelijke mogelijkheden van hun (ei)land.

rol met multinational Philips en de Technische Universiteit Eindho
ven als krachtige spelers.

Matchmaking
Tijdens de twee congresdagen is er ruim aandacht voor een

Kansen

matchmaking-programma; vertegenwoordigers van de zes

Tegen deze achtergrond is het zaak met elkaar kansen te ervaren in

eilanden presenteren de zakelijke mogelijkheden van hun (ei)land.

het Koninkrijk nieuwe stijl. Nieuwe stijl, omdat Curaçao en Sint

Beide dagen worden afgesloten met een netwerkborrel.

Maarten nu enige tijd op eigen benen staan. De BES eilanden,

Woensdag 28 november vindt aansluitend een diner plaats.

Met dank aan Hoofdsponsor:
STE Fire Protection Consultants & Engineers,
www.ste-bv.com

Dinsdag 27 november
18.00 - 19.00

14.50 - 15.15	Koffie- en theepauze. Jack van Schoonneveldt,
direkteur Fire Protection Consultants & Engineers

Meet & Greet, in de sfeervolle hotelbar, ART hotel.

(STE). Demonstratie: Duurzame watermist slang in

Woensdag 28 november

watermist installatie.

08.30 	Ontvangst met koffie- en thee / registratie, 1 etage
e

09.30 - 09.35	Inleiding door de dagvoorzitter Tanja Fraai.

15.15 - 15.40	Drs. Reginaldo Doran, directeur Usona. ‘USONA faciliteert duurzame ontwikkeling in het Caribisch Koninkrijk’

Licht & Torenzaal 1e etage
09.35 - 10.00	Opening 16 Handelsmissie Licht & Torenzaal
e

15.40 - 16.05 	Dr. Piet Batenburg, voorzitter Raad van Bestuur

door Dr. Joop van den Berg, emeritus hoogleraar

Catharinaziekenhuis. ‘Cardiologische zorg Curaçao

Universiteit Maastricht. ‘Duurzaam bestuur is

op een hoger peil door de samenwerking Catharina

allereerst deugdelijk bestuur’

ziekenhuis - SEHOS met kansen voor het gehele

10.00 - 10.25	Prof. Mr. Dr. Arjen van Rijn, advocaat en senior
counsel bij Spigt Litigators Amsterdam. Buiten

Caribische gebied’
16.05 - 16.30	Prof. Dr. Frank Kunneman, Managing partner bij

gewoon hoogleraar Staatsrecht en staatkundige

VanEps Kunneman VanDoorne en hoogleraar

vernieuwing aan de Universiteit van Curaçao.

burgerlijk recht aan de Universiteit van Curacao.”

‘Twee jaar na 10-10-10: situatie onder controle?’

‘Corporate Governance en toezicht in het Caribisch deel

10.25 - 10.50	Mr. Koos Sneek, Gedeputeerde Sint Eustatius.
‘Doing business in Statia’

van het Koninkrijk: sequel, soap or sorrow?’
16.30 - 16.45

Diego Acevedo, VP Business Development Bluerise:
‘Harnessing the ocean’s power: opportunities for sustai-

10.50 - 11.15

nable development and energy production in

Koffie- en theepauze

the Caribbean’
11.15 - 11.40	Hans Mataheru, Manager Woonhotel Rotterdam.

16.45 - 17.15 	Mr. Drs. Atzo Nicolai, directeur DSM Nederland

‘Sociaal het doel, zakelijk het middel. Maatschappelijk

en oud-minister van Bestuurlijke Vernieuwing &

duurzaam ondernemen: een kwestie van durf,

Koninkrijksrelaties. ‘Duurzaamheid als kernwaarde en

uitdaging en ketenaanpak’

‘business driver’

11.40 - 12.00	Ing. Simon Kloppenburg, Advisor Airport Develop
ment Curaçao Airport Holding N.V. (CAH). ‘Curacao

17.15 - 18.15 	Afsluiting eerste Congresdag en aansluitend
Netwerkborrel, in de sfeervolle hotelbar, ART hotel

Airport City Master Plan: Positioning Curacao International Airport as the High-Tech Green and Innovative
Center of Excellence in the region’

18.30 - 19.30

Welkom Cocktail party

12.00 - 12.30	Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin, oud-minister van Justitie
en van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.

19.30	Diner: kleding tenue de ville, dames in het lang

‘Duurzaamheid van de Koninkrijksband: ecologie,

	Keynotespreker Hans Biesheuvel, voorzitter
MKB - Nederland. ‘Kansen voor MKB-bedrijven in

economie en recht’

internationaal ondernemen’
12.30 - 13.45

Netwerklunch

Donderdag 29 november
14.00 - 14.25	Jacqueline Zuidweg, Zakenvrouw 2012. ‘Duurzaam
ondernemen is vallen, opstaan en weer doorgaan!’
14.25 - 14.50 	Drs. Gerben Jan Gerbrandy, Europarlementariër
namens D’66. ‘Het Koninkrijk en de groene
industriële revolutie.’

08.30

Ontvangst met koffie- en thee / registratie

09.30 - 09.35

Opening door de dagvoorzitter Tanja Fraai

09.35 - 09.55	Jan-Willem van den Braak, directie adviseur VNO-NCW.
‘Onze gemeenschappelijke toekomst’
09.55 - 10.15	Drs. Ron van der Veer, Secretaris Comité Koninkrijks
relaties. ‘Een bloeiende civil society betekent ook kansrijk
ondernemen: samen laten zien dat het Koninkrijk werkt!’

Tanja
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10.15 - 10.35	Mr. Jur van der Velde, Buro Vijn & Caribida Advies
‘Ervaringen met duurzame gebiedsontwikkeling en met het omgevingsrecht binnen het
Caribisch Koninkrijk’
10.35 - 10.55	Ir.Franklin J.Rosheuvel, directeur Energy @ Automation Inc. Curaçao.
‘Duurzaam energiebewust bouwen‘
10.55 - 11.15

Koffie- en theepauze

11.15 - 11.35	Michel Schuurman, programma-manager Planet bij Maatschappelijke Verantwoord
Ondernemen. ‘Nut en noodzaak van duurzaam ondernemen, de mogelijkheden ertoe en
de aantoonbare voordelen die het ondernemers biedt.’
11.35 - 11.55	Mr. Carlyle Tearr, Voorzitter Kamer van Koophandel & Nijverheid St. Eustatius/Saba.
‘The difficulties of doing business on the islands since the implementation of the new tax
system since 10-10-’10’
11.55 - 12.25	Wilbert Stolte, Rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius.
‘Bonaire, Sint Eustatius en Saba, op weg van bijzondere gemeente naar een duurzame
relatie met Nederland?’
12.30 - 13.45

Netwerklunch

14.00 - 14.25	Annemarie Jorritsma, voorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten. ‘De kracht van

Tanja Fraai (1971) is gespreksleider
tijdens de 16e handelsmissie. Als
journalist is Tanja Fraai gedreven en
nieuwsgierig. Verhalen vertellen, dat
is haar passie. Het gesproken woord
verduidelijken voor een breed
publiek. Contact maken met mensen
in de zaal. Tanja Fraai maakte 10 jaar
lang radio- en televisieprogramma’s
voor de Wereldomroep. Sinds
2 jaar heeft zij haar eigen bedrijf
(www.tanjafraai.nl); ze initieert en
maakt documentaires en bedrijfs
films voor profit en non-profit
organisaties. Ook is zij een zeer er
varen presentator en dagvoorzitter
die regelmatig bijeenkomsten leidt
voor multinationals en non-profit
organisaties.

de verbinding; over duurzame relaties tussen gemeenten en het Caraïbisch gebied’
14.25 - 14.50

Evert L. Piar, Voorzitter KvK Bonaire. ‘De mogelijkheden die Bonaire biedt voor
duurzaam ondernemen’

14.50 - 15.15	Mr. René Ph. Römer, CEO Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX). ‘Opening up
new markets with the DCSX’
15.15 - 15.40	Mr. Jaap Roks, Tax Director KPMG Meijburg Caribbean. ‘Actuele fiscale wetgeving op
Curaçao, Sint Maarten, Aruba & de BES-eilanden’

Lokatie
Het evenement zal plaatsvinden
op 28 en 29 november 2012 in het
Best Western Premier ART Hotel in
Eindhoven. Het hotel is vijf minuten

15.40 - 16.00

Koffie- en theepauze

lopen van station Eindhoven en
biedt volop parkeermogelijkheden

16.00 - 16.25	Mr. P. Siebinga, directeur Stichting Nationaal Restauratiefonds. ‘Investeren in de

(www.arthoteleindhoven.com).

monumenten in het Caribisch Koninkrijk loont, daarom zijn gunstige financierings
16.25 - 16.50

faciliteiten noodzakelijk’

Over InterExpo

Mr. Claret Connor Direkteur Kamer van Koophanden & Industrie, Sint Maarten.

Voor meer informatie en aanmelding

‘Doing Business on St Maarten and the role of the St Maarten Chamber of Commerce’

verwijzen wij u naar onze website

16.50 - 17.05 	Mr. Ruud Luchtenveld, voorzitter Stichting Koninkrijks Samenwerking. ‘Investeren in
eigen kracht voor een duurzame toekomst’

(www.interexpo.biz) Daar kunt u zich
aanmelden en staan de prijzen van
het congres en de matchmaking

17.30 - 18.30	Afsluiting Congres en aansluitend Netwerkborrel,
in de sfeervolle hotelbar, ART hotel

vermeld. Ook vindt u daar een filmpje
van het aankomende congres.

De 17e handelsmissie van InterExpo vindt plaats op 27, 28 en 29 november in Hotel Des Indes
(Den Haag). Mevrouw Ank Bijleveld-Schouten opent de handelsmissie. Dat doet zij als voorzitter van het
Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk. In de periode november 2013 - oktober 2015 vindt de viering
plaats van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. www.hoteldesindes.nl

Meer informatie?

Peter Oerlemans
InterExpo Caribbean N.V.
E-mail: peter@interexpo.biz
Tel.: C
 uraçao: + 5 999 5270 177

Nederland:
+ 31 (0)40 751 37 46
+ 31 (0)6 152 41619
www.interexpo.biz

