
 
 
 
 

 
Welkom op het 30e jubileum duurzame Handelsmissie 
en Congres in het kader van de viering 65 jaar Statuut 

 

Duurzaam zaken doen tussen het Caribisch 
Koninkrijk en Nederland 

 
InterExpo organiseert op 11 en 12 december de tweejaarlijkse duurzame  
handelsmissie. Het congres zal in het teken staan van de viering  
van 65 jaar Statuut Koninkrijk. 
 
Op 11 december wordt de aftrap gegeven voor deze viering die van  
65 jaar Statuut Koninkrijk. Uiteraard neemt het Caribisch deel van  
het Koninkrijk hier ook aan deel. Als kick-off organiseert InterExpo  
een tweedaagse bijeenkomst in Hotel Des Indes in Den Haag. 
De handelsmissie bestaat uit: 
 

- Een congres met 15 gastsprekers uit het Koninkrijk der  
Nederlanden 

- Matchmaking; doelgericht kennismaken met een bedrijf of  
partij die relevant kan zijn voor uw organisatie. 

 
Genodigden zijn onder meer: 

- Delegaties van de eilandelijke overheden en Nederland. 
- CEO’s van diverse bedrijven, investeerders uit het Koninkrijk  

der Nederlanden. 
- Vertegenwoordigers van brancheorganisaties en  

maatschappelijke organisaties.  
- Vertegenwoordigers van de financiële sector; banken,  

trustkantoren, advocatuur en notariaat.  
 
Samen staan wij stil bij het duurzame karakter van deze koninkrijksband. 
duurzaam in maatschappelijke, politieke en economische zin. 
 
Welke duurzame toekomst hebben wij samen? Wij hopen u te  
verwelkomen op de 30e handelsmissie!   

Congres & Matchmaking 

11 en 12 december 2019 

Hotel Des Indes, Den Haag 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Woensdag 11 december 
 
8.15 Registratie en ontvangst met koffie 
 
9.15 Welkomstwoord door moderator Drs. Prakaash Rostam, Vice-President of the OCT-

Chapter CICMC (Caribbean Institute of Certified Management Consultants) 
 
9.30 A. Bosman, VVD Tweede Kamerlid en woordvoerder Koninkrijksrelaties (KR) 
 “Het Koninkrijk van de 21e eeuw vraagt, nee vereist een nieuw statuut” 
 
10.00 Mr. Drs. J.J.J. Sillen, Radboud Universiteit 

De geschillenregeling 
 
10.30 Prof. Mr. H.G. Hoogers, Rijksuniversiteit Groningen 

Het Koninkrijk in rechtsvergelijkend perspectief 
 
11.00 Koffiepauze + netwerkmoment 
 
11.30 Mr. G. Karapetian, Rijksuniversiteit Groningen 
 Het burgerschapsbegrip in het Koninkrijk der Nederlanden 
 
12.00 Mr. R.F.B. van Zutphen, Nationale Ombudsman 
 Eén paspoort, twee maten? 
 De ombudsman op de BES-eilanden 
 
12.30 Netwerklunch 
 
14.00  Koos Sneek, Voormalig gedeputeerde van constitutionele zaken en eilandraadslid St. 

Eustatius 
 St. Eustatius, een tweede Finsterwolde of ligt het toch iets gecompliceerder? De 

aanleiding en de achtergronden 
 
14.30 Dr. Aart G. Broek, Senior researcher/adviser Carilexis 

Hoog tijd om het Statuut af te schaffen 
 
15.00 Koffiepauze + netwerkmoment 
 
 
 
 
 

Programma: 30e jubileum congres en 
handelsmissie 11 en 12 december 
 



 
 
 
 
 
15.30  Paneldiscussie onder leiding van moderator Prof. Mr. H.G. Hoogers 

 
Panelleden: 

• A. Bosman, VVD Tweede Kamerlid en woordvoerder Koninkrijksrelaties (KR) 

• Mw. Antje Diertens, Tweede Kamerfractie van D66 

• Mr. G. Karapetian, Rijksuniversiteit Groningen 

• Koos Sneek, Voormalig gedeputeerde van constitutionele zaken en eilandraadslid 
St. Eustatius 
 

 
Inleiding: 
Op 3 december 1935 (79 jaar geleden) verdedigde Mr. Dr. Moises Frumencio Da Costa 
Gomez  (27 oktober 1907 – 22 november 1966) zijn proefschrift getiteld ''Het wetgevend 
orgaan van Curaçao; samenstelling en bevoegdheid bezien in het kader van de 
Nederlandsche koloniale politiek'', aan de Universiteit van Amsterdam. Da Costa Gomez 
was vermoedelijk de eerste die het woord “Statuut” in de mond nam toen een commissie 
waar hij ook deel van uitmaakte om invulling te geven aan meer autonomie voor de 
rijksdelen. Da Costa Gomez werd de eerste voorzitter van de zogeheten Regeringsraad 
van de Nederlandse Antillen (N.A.) en wordt vaker genoemd als de eerste minister 
president van de N.A. Zie hiertoe 
o.a. https://www.nationaalarchief.cw/collectie/exposities/staatkundige-geschiedenis-
periode-1 
 
Stelling: 

 Of het Statuut en de onderlinge verhoudingen aan vernieuwing toe zijn? En zo ja, hoe 
dan? 

 
17.00 Sluiting 1e congresdag met aangeklede netwerkborrel 

 

 
Donderdag 12 december 

 
8.00 Registratie en ontvangst met koffie 
 
9.15 Welkomstwoord door moderator Drs. Prakaash Rostam, Vice-President of the OCT-

Chapter CICMC (Caribbean Institute of Certified Management Consultants) 
 

9.30 Prof. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin, Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam, en 
maakt deel uit van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de 
Adviesraad Internationale Vraagstukken 

Aan het 65-jarige Statuut kunnen de burgers van het Koninkrijk meer plezier 
beleven als de blik op een gezamenlijke toekomst wordt gericht, in plaats van op 
barrières uit het verleden. 

https://www.nationaalarchief.cw/collectie/exposities/staatkundige-geschiedenis-periode-1
https://www.nationaalarchief.cw/collectie/exposities/staatkundige-geschiedenis-periode-1


10.00 Samira Rafaela, Europarlementariër (D66) 
 “Koninkrijk der Nederlanden, gezamenlijk lid van de Europese Unie”  
 
10.30 Mr. Juan E. Thijsen, Voorzitter der Staten Aruba 
 
11.00 Koffiepauze + netwerkmoment 
 
11.30 Prof. Dr. Robertico Croes, Associate Dean of Research and Administration Rose College of 

Hospitality Management and Associate Director Dick Pope Sr. Institure for Tourism 
Studies. 

 Is toerisme een weg naar duurzame ontwikkeling? De lezing biedt inzicht of toerisme 
als middel kan dienen voor kleine eilanden en wel zodanig dat er een balans is tussen 
de beperkingen van de markt het verbeteren van het welzijn van de inwoners. 

 
12.00 Dr. W. (Willeke) Slingerland, Lector weerbare Democratie – Saxion Hogescholen 
 “Bestuurlijke integriteit en goed bestuur in overzeese (handels)relaties” 
  
12.30 Netwerklunch  
 
14.00 Mrs. E.P. Lastdrager, LLM – Managing Director Traffic & Transport TNO 
 “Innovatie in Caribisch Koninkrijk der Nederlanden, als Living Lab voor Mobiliteit en 

Energietransitie voor het creëren van nieuwe economische kansen” 
 
14.30 Prof. Dr. Peter Kavelaars, Fiscaal Economisch Instituut B.V. 
 “Met name onder druk van de OESO en de EU zijn de Caribische landen van het 

Koninkrijk genoodzaakt geweest hun fiscale stelsels aan te passen. Een overzicht van 
de stand van zaken” 

 
15.00 Koffiepauze + netwerkmoment 
 
15.30 Paneldiscussie 
 Stelling: 
 ‘”Het potentieel voor de Nederlandse Ondernemer en investeerder in het Caribisch 

Koninkrijk der Nederlandsen is onvoldoende bekend in Nederland, waardoor zowel deze 
entrepreneurs als het eiland kansen laten liggen” 

 
17.00 Sluiting 30e jubileum congres en handelsmissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Het Koninkrijk ter zake 

De waarde van afspraken binnen het Koninkrijk der Nederlanden 

 
Ter zake refereert niet alleen aan ‘het Koninkrijk in de praktijk’, maar tevens 
aan alle zakelijke, economische activiteiten die binnen het Koninkrijk worden 
ontplooid. De waarde refereert aan normatieve waarde voor burgers, 
economische waarde voor bedrijven, maar ook de feitelijke vraag in hoeverre 
afspraken binnen het Koninkrijk worden nageleefd. Want die afspraken zijn wat 
waard of niet. 
 
 
 
 

Secretariaat      Peter Oerlemans 
Julia Janssen      InterExpo Caribbean N.V. Curacao 
       T Curacao: + 5999 6961 455 
       WhatsApp: 5999 6961 510 
       peter@interexpo.biz 
       www.interexpo.biz 
                  

De handelsmissie en congres vindt plaats in Hotel Des 
Indes te Den Haag. Op www.hoteldesindes.nl vindt u 
meer informatie over deze locatie inclusief een 
uitgebreide routebeschrijving. 

31e congres oktober 2020: Evaluatie ontmanteling Nederlandse Antillen 
10-10-2010 / 10-10-2020, locaties zes Dutch Caribische eilanden 

mailto:peter@interexpo.biz
http://www.interexpo.biz/
http://www.hoteldesindes.nl/

