
PERSBERICHT: 

19e Handelsmissie en congres ‘Duurzaam zaken doen tussen het Koninkrijk der Nederlanden  

& Suriname 26 en 27 november 2014, Royal Torarica Hotel, Paramaribo’. 

Peter Oerlemans, directeur van InterExpo, organiseert deze 19e handelsmissie bewust in 

Paramaribo: “Na de afgelopen vijf jaar in het Caribisch Koninkrijk en Nederland, was het nu echt de 

beurt aan Suriname.” De organisatie van de handelsmissie wordt actief ondersteund door de 

Nederlandse ambassade te Paramaribo. 

Doel 

Het doel van de 19e handelsmissie en congres is het zakendoen bevorderen tussen partijen uit 

Koninkrijk der Nederlanden en Suriname. Bijvoorbeeld een bedrijf uit het Koninkrijk der Nederlanden 

dat overweegt via een partnership actief te worden in Suriname. En vanuit daar naar de regio. 

Sprekers 

Ongeveer 15 sprekers verzorgen twee dagen lang presentaties. Ze gaan in op de voordelen die het 

zakendoen tussen Suriname en Curaçao, Aruba, Sint Maarten en het Caribisch deel van Nederland 

(Bonaire, Sint Eustatius en Saba) oplevert. Ook Business Associations benutten het congres om hun 

specifieke eiland onder de aandacht te brengen. Nu Bonaire, Saba en Sint Eustatius een bijzondere 

gemeente in Nederland zijn, is er Nederlandse regelgeving van kracht. Dat schept ook kansen voor 

het bedrijfsleven in Suriname; er hoeft namelijk geen winstbelasting te worden betaald op die 

eilanden.  

Debatten 

Belangrijk onderdeel van het congres zijn twee debatten: een ondernemersdebat en een utilitydebat 

waarbij de energie- en watervoorziening centraal staat. TNO, met al een vestiging op Aruba, neemt 

onder meer deel aan het debat, net als het elektriciteitsbedrijf GEBE uit Sint Maarten.  

Bij het ondernemersdebat wordt ingegaan op de do’s en dont’s van intercultureel ondernemen. 

Waarom is het persoonlijke belangrijk in het Caribisch gebied en Suriname en volstaat het niet om 

alles via de email af te handelen? Waarom is het aantrekkelijk voor Surinaamse ondernemers om de 

vleugels uit te slaan naar het Caribisch deel van het Koninkrijk, en andersom? 

Matchmaking 

Parallel aan het congres houdt InterExpo matchmaking sessies. Partijen worden gekoppeld aan elkaar 

en kunnen zo een stap verder zetten in het concretiseren van het contact. Tijdens de netwerkborrels 

aan het eind van beide dagen is ook volop gelegenheid om informeel verder te praten. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met InterExpo (directeur Peter Oerlemans). 

Peter Oerlemans is van 23 juni tot 29 juni aanwezig in Hotel Royal Torarica Hotel (Paramaribo).  

Email peter@interexpo.biz 

Cell Curaçao: + 5999 - 527 0177 

Cell NL:  + 31 6 - 1524 1619 

www.interexpo.biz 
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