Congres 26 april 2012
Hyatt Regency Curaçao

‘Koninkrijk nieuwe stijl;
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gedeelde verantwoordelijkheid en een gezamenlijke toekomst.’
Er zijn nieuwe verhoudingen ontstaan binnen het Koninkrijk. Nieuwe
relaties die te maken hebben met veranderingen op staatkundig gebied.
Sommige Caribisch-Nederlandse eilanden kwamen dichter bij Nederland
te staan, andere kozen juist voor meer zelfstandigheid. Welke invloed
hebben deze nieuwe verhoudingen op het zakendoen binnen het
Koninkrijk? Die vraag staat centraal bij het Congres ‘Koninkrijk nieuwe
stijl’, een initiatief van het bedrijf InterExpo Caribbean.
Deelnemers aan het congres zijn bedrijven, business-associaties,
brancheorganisaties en overheden Dutch Caribisch Kingdom en
uit Nederland zelf.
Het doel van het congres is tweeledig: enerzijds een evaluatie
van de verhoudingen binnen het Koninkrijk. Wat levert het de
Koninkrijkspartners op en wat zijn de perspectieven voor de
toekomst? Anderzijds het stimuleren van het zakendoen overzee,
waarbij de nadruk ligt op duurzaam investeren en innoveren.
Onderwerpen die behandeld worden zijn ondermeer: fiscale
aspecten van ondernemen in de nieuwe staatkundige structuur,
het belang van goed bestuur en de wisselwerking tussen
overheid en bedrijfsleven bij het stimuleren van handelsverkeer
tussen Nederland en de eilanden.

Meer informatie?
Neem contact op via peter@interexpo.biz
of kijk op www.interexpo.biz.

Programma

Congres 26 april 2012 Hyatt Regency Curaçao

‘Koninkrijk nieuwe stijl;
gedeelde verantwoordelijkheid en een gezamenlijke toekomst.’
08.30 uur		

Ontvangst met koffie & thee / registratie

09.45 - 10.00		Opening door dagvoorzitter de heer
Prof. mr. dr. F. (Frank) B.M. Kunneman,
Managing partner VanEps Kunneman VanDoorne.
10.00 - 10.30		De heer Prof. mr. dr. Arjen van Rijn, advocaat en senior counsel
Spigthoff Litigators (Amsterdam) en buitengewoon hoogleraar
Staatsrecht en staatkundige vernieuwing UNA (Curaçao).
		
“Vrij verkeer van Nederlanders binnen het Koninkrijk”
10.30 - 11.00		

Koffie- en theepauze

11.00 - 11.45		De heer Prof. dr. Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale economie aan de
Erasmus School of Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur
wetenschappelijk bureau Deloitte Belastingadviseurs.
		
“Naar een verdragsbeleid in de Cariben’”
11.45 - 12.15		De heer Prof. dr. Peter Diekman RA, hoogleraar Compliance &
Risk Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gasthoogleraar
aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen.
		
“Banken in de crisis”
12:30 - 14.00		 Netwerklunch

14.00 - 14.30		Mr. Clifton Wallé MBA, Managing Partner INFINITUM BV
en Executive-Director Dutch Caribbean Business.
		
“Marketing the Dutch Caribbean as an attractive Business and
Investors Place. It is about time!”
14.30 - 15.00		De heer mr. Ruud Luchtenveld, voorzitter
Stichting Koninkrijk Samenwerking
		
“Uitwisseling. Juist nu!”
15.00 - 15.30		

Koffie- en theepauze

15.30 - 16.00 		De heer mr. Jan Willem Schenk, Partner notaris corporate
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Van Doorne NV
		
“BES; als HUB van en naar de EU?”
16.00- 17 00		 Paneldiscussie

Deelname: Congres
Hyatt Hotel Curaçao

		
’’Economische kansen voor Caribische (ei)landen binnen Koninkrijk en

17.00 - 18.00		

$ 395.00 p.p. koffie,

de rol van de overheden binnen het Koninkrijk”

netwerklunch, borrel

Afsluiting Congres, aansluitend Netwerkborrel

Deelname:
Welcome cocktail, diner

18.30 -22.00		Diner: Kleding Tenue de Ville

Hyatt Hotel 26 april
$ 150.00. p.p.

		Keynote spreker de heer Prof. mr. dr. F ( Frank) B.M. Kunneman,
Managing partner VanEps Kunneman VanDoorne

Stuur uw ingevulde
inschrijfformulier naar:

		

“Piraten op klompen en Caribische integriteit”

peter@interexpo.biz

We zien u graag
26 april op het congres.

Meer informatie?
Neem contact op via peter@interexpo.biz
of kijk op www.interexpo.biz.

