8 en 9
December
Nieuwspoort
Den Haag
e

31 Congres en Handelsmissie in het
kader van “Tien jaar na de ontmanteling
van de Nederlandse Antillen.”

WIJ HETEN
U VAN HARTE
WELKOM

Registreer Nu
peter@interexpo.biz

Het Congres
Tijdens het congres wordt telkens
ingegaan op de eilandelijke problematiek. Daarbij wordt stilgestaan
bij de waarde van goede afspraken
tussen de Koninkrijkspartners, en
bij diens respectievelijke verantwoordelijkheden. Sprekers worden
gevraagd om vanuit hun expertise
de eilandproblematiek te bespreken.
Dat kan dus variëren van het concrete Venezolaanse vluchtelingenvraagstuk op bijvoorbeeld: Curaçao
en Aruba, ot het hoger toezicht op
St. Eustatius. Hiermee wordt beoogd
dat de discussies direct relevant zijn
voor de lokale burger, politiek en het
bedrijfsleven.

Van deze lezingen wordt kort verslag gemaakt.Om de openheid van
de discussies tijdens de congressen
te bevorderen, worden geen zaaldiscussies opgenomen in dit verslag, tenzij de discussiant aangeeft
dat het opnemen van zijn of haar
punt, gewenst is. Dit kunt u aangeven bij de dagvoorzitter.

Meer info:
www.interexpo.biz

De Locatie
De handelsmissie en
congres vindt plaats in
Nieuwspoort.
Op www.nieuwspoort.nl
vindt u meer informatie
over de locatie inclusief
een uitgebreide
routebeschrijving .
Kijk op www.interexpo.biz
voor meer informatie en
korte filmpjes die een indruk
geven van vorige
handelsmissie
.

Programma

8 december 2021
8.00
Registratie
Ontvangst en Registratie bezoekers, secretariaat InterExpo Caribbean

9.00
Welkom
Dagvoorzitter mr. Jeroen Recourt, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

9.30
Duo presentatatie
Dr. Aart G. Broek – (Historisch) Socioloog en letterkundige, en Jan Wijenberg, Oud
Ambassadeur en voormalig adviseur van premiers Nederlandse Antillen
In een globaliserende wereld kunnen staten alleen binnen grotere structuren overleven.
Nederland doet dat, het Koninkrijk heeft geen andere optie.

10.15
Prof. dr. Herman Bröring
Vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen
Nederlands bestuursrecht in het Koninkrijk

10.45
Koffiepauze en netwerkmoment
11.15
Prof. mr. H.G. Hoogers
Rijksuniversiteit Groningen
Een post-statutair Koninkrijk – kan de Grondwet het Koninkrijk (weer) dragen?

11.45
Prof. mr. Fred Soons
Universiteit Utrecht
Zelfbeschikkingsrecht:
Heeft het internationale zelfbeschikkingsrecht nog enige betekenis voor de bevolkingen
van de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden?

12.30
Netwerk lunch
14.00
Mr. dr. G. Karapetian
Rijksuniversiteit Groningen
Een Frans perspectief op 10/10/10 – Het belichten van de Nederlandse Antillen vanuit de
ontwikkelingen in het Franse overzeese recht.

14.30
Duo presentatie
Drs. Bianca Maasdamme en drs. Stacey Mac Donald, ProgresCaribbean
Een circulair Koninkrijk. Duurzame samenwerking en verandering.

15.00
Koffiepauze en netwerkmoment

15.30
Debat - Moderator mr. Jeroen Recourt
Nationaliteit en burgerschap in het Koninkrijk der Nederlanden
We hebben één nationaliteit in het Koninkrijk der Nederlanden, het Nederlanderschap. Toch
is het gevoel elkaars medeburgers te zijn meestal ver te zoeken, zowel in het Europese als in
het Caribische deel van het Koninkrijk. Men heeft het enkel over het “Nederlandse paspoort”,
het reisdocument dus, maar staatsburgerschap is zoveel meer! Hoe kunnen we het gemeenschappelijk burgerschap en het daarbij behorende gevoel van solidariteit versterken? Is dat
een kwestie van beter (burgerschaps)onderwijs? Zou het helpen als meer praktische projecten
van samenwerking zouden komen? En welke taak hebben politieke en andere leidende figuren
hierin?
Pannelleden:
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
..........................

17.00
Aangeklede netwerk borrel na afloop van het congres

Programma

9 december 2021
8.00
Registratie
Ontvangst en Registratie bezoekers, secretariaat InterExpo Caribbean

9.00
Welkom 2e congresdag
Dagvoorzitter mr. Jeroen Recourt, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

9.05
Mevr. Aukje de Vries
Lid van de Tweede kamer der Staten Generaal ( VVD)
Het financieel beheer op de eilanden moet beter. Als Nederland moet bijspringen,
dan is het logisch dat daaraan voorwaarden worden verbonden. Zodat de landen in
de toekomst zelf hun broek kunnen ophouden.

9.30
Koos Sneek
Voormalig Gedeputeerde van consitutionele zaken en eilandsraadslid St. Eustatius
De kleinschalige werkelijkheid van Sint Eustatius

10.00
Prof. dr. G.J. Oostindie
Directeur van het Koninkrijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) en
hoogleraar Koloniale en postkoloniale geschiedenis, Universiteit Leiden
De Koninkrijksrelaties: wat leert de geschiedenis ons over beperkingen, uitdagingen en
mogelijkheden?

10.30
Koffiepauze en netwerkmoment
11.00
Mr. dr. Aubrich Bakhuis
Mr. dr. Aubrich Bakhuis – VanEps Kunneman vanDoorne & Themis-Institute
De uitdagingen voor “good (corporate) governance” in overheidsvennootschappen en –
stichtingen in de Caribische Rijksdelen

11.45
Prof. dr. R. Gradus
Voorzitter College financieel toezicht (Cft)
Tien jaar financieel toezicht: terugblik en hoe nu verder

12.30
Netwerk lunch
14.00
Mr. M. F. Murray

Advocaat en vennoot bij Murray Attorneys at Law, Curaçao
‘Het recht de maat genomen’; rechtsontwikkeling in tien jaar Curaçao in vogelvlucht

14.30
Drs. Ewout Irrgang
Lid College Algemene Rekenkamer (Ned)
Houdt Nederland als grootste land binnen het Koninkrijk genoeg rekening met de
kleinschaligheid van de Caribische delen?

15.00
Koffiepauze en netwerkmoment
15.30
Mevrouw J. (Jorien) Wuite
Tweede Kamer Staten Generaal (D66)
In ons Koninkrijk der Nederlanden delen we een verleden én een toekomst. Daarom dient
solidariteit voorop te staan. Als een ramp als orkaan Irma een eiland verwoest, wordt het
hele Koninkrijk geraakt. Een groot natuurgebied van ons Koninkrijk ligt in het Caribisch
deel. Inwoners op de eilanden lopen het risico hard getroffen te worden door klimaatverandering. Hiervoor moet aandacht zijn in het klimaatbeleid dat Nederland voert. Gebeurt er
genoeg en hoe kunnen we gezamenlijk en in samenwerking beter op klimaatverandering
anticiperen.

15.45
Debat - Moderator mr. Jeroen Recourt
Vergroening van het Koninkrijk der Nederlanden

Zouden we – net als de verdediging van het Koninkrijk tegen buitenlandse vijanden – ook
de verdediging tegen klimaatverandering en milieurampen tot Koninkrijks- aangelegenheid moeten verheffen? Dit onderwerp laat zich immers niet afbakenen langs staats- of
landsgrenzen. De mogelijkheden van vergroening van de Caribische eilanden hangt sterk af
van een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en van de milieuvervuiling bij de productie daarvan. Op zichzelf teruggeworpen kunnen kleinschalige landen daar
geen beleid in voeren en missen ze ook de middelen daarvoor. Kan een krachtiger, het hele
Koninkrijk omvattend bestuur dat wel aanpakken?
Panelleden:
Prof. Dr. H.J. (Han) Lindeboom – Wageningen University & Research (WUR)
Mevrouw J. (Jorien) Wuite, Tweede Kamer Staten Generaal (D66)
...........................
............................
............................

17.15
Aangeklede netwerk borrel na afloop van het congres

www.interexpo.biz

Nieuwspoort hanteert alle op dit moment geldende maatregelen vanuit Rijksoverheid. Als er gebruik gemaakt wordt van het checken van Coronatoegangsbewijzen het volgende mogelijk is:
•
Het evenement vindt binnen plaats
•
Alle bezoekers hebben een vaste zitplaats
•
Een coronatoegangsbewijs is verplicht
•
Bezoekers hoeven geen 1.5 meter afstand te houden
•
Een bezoekersnorm van 2/3 van de reguliere capaciteit is mogelijk

BELANGRIJKE INFORMATIE
Gasten moeten via de Corona check-app bij de ingang van
Nieuwspoort kunnen laten zien dat zij volledig
gevaccineerd zijn of een herstelbewijs
hebben van minder dan 24 uur voor
aanvang (uiterlijk 2 uur voor aanvang).
Bij de entree zal een hostess
aanwezig zijn voorzien van de
Corona check app aansluitend
peter@interexpo.biz
registratie.

Registreer Nu

