
 

 
 

  

 

  

Economische Nieuwsbrief Caribisch Nederland 
Juli 2018 
 
Voor u ligt de voorjaarsuitgave van 2018 van de Economische Nieuwsbrief Caribisch Nederland. U ontvangt deze 

nieuwsbrief vanwege uw betrokkenheid bij of getoonde interesse in Caribisch Nederland en/of de Caribische landen 

binnen het Koninkrijk. 

 

De Economische Nieuwsbrief Caribisch Nederland heeft als doel het uitwisselen van nieuws over lopende (economische) 

zaken, initiatieven en activiteiten aangaande Caribisch Nederland en/of de Caribische landen binnen het Koninkrijk. 

Nieuwsberichten kunnen iedere maand vóór de 1e maandag van de maand worden aangeleverd bij Ronald Vermeeren. 

 
 

  
 
 

Ondernemers St. Eustatius en Saba overbruggen omzetdaling met tegemoetkoming 
In de nasleep van orkaan Irma liepen ondernemers in de toeristische sector op St. Eustatius en Saba veel omzet mis. EZK 

heeft toen besloten om deze ondernemers financieel tegemoet te komen waarvoor een totaal bedrag van € 2.475.000 

beschikbaar is gesteld. Aanvragen hiervoor konden bij RVO.nl tussen 31 januari en 26 april 2018 worden ingediend. Op 

dit moment hebben in totaal 22 ondernemers op St. Eustatius en 23 ondernemers op Saba  een tegemoetkoming 

ontvangen. Ondernemers in de toeristische sector hebben deze tegemoetkoming gebruikt om de periode waarin als 

gevolg van orkaan Irma weinig omzet kon worden gemaakt te overbruggen.   

 

Reacties van ondernemers die een tegemoetkoming ontvingen:  

“Zonder de tegemoetkoming had ik mijn deuren kunnen sluiten, deze heeft mij in staat gesteld om het verlies in omzet te 

kunnen opvangen”, “Het was een zeer welkome opluchting”, “De tegemoetkoming maakte voor ons het verschil tussen 

“overleven” of het bedrijf weer op gang brengen en laten groeien”. 

 

 

Opening tweede tender Demonstratie Energie Innovatie Subsidie  

 Op 2 juli opent de tweede tender van de Demonstratie Energie Innovatie Subsidie (DEI) die sinds 1 januari  

 2018 ook opengesteld is voor ondernemers op de BES-eilanden: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Bent u een 

ondernemer/eindgebruiker die investeert in een energie-innovatie, alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de 

leverancier van de innovatie. U kunt dan in aanmerking komen voor de DEI subsidie. De innovatie wordt beoordeeld ten 

opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek en dient technologieën te demonstreren die de 

Nederlandse economie versterken door: hogere omzet, meer werkgelegenheid of toename van export van en door 

Nederlandse bedrijven. De tweede tender sluit op 23 oktober om 17:00 (CET). U kunt uw aanvraag indienen via RVO.nl.  

 

Meer informatie vindt u hier  
 

mailto:ronald.vermeeren@rvo.nl
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/demonstratie-energie-innovatie
http://rvo.m11.mailplus.nl/nct32298312/XQTNRTkvPZnX86p/yyb4Ra


 

 

 

RVO ondersteunt exporterende ondernemers op Aruba, Curaçao en Bonaire 

Eind mei was een delegatie van RVO.nl op Aruba, Curaçao en 

Bonaire voor de officiële lancering van het handels- en 

exportinstrumentarium voor ondernemers in de Caribische 

Gebiedsdelen van het Koninkrijk dat per 1 januari is 

opengesteld. Hier is het instrumentarium gepresenteerd aan 

de lokale ondernemers en export consultants en zijn de eerste 

ondernemers in een op een gesprekken op weg geholpen.  

De lanceringen konden rekenen op een groot publiek en 

enthousiasme bij ondernemers. Een eerste Starters 

International Business coaching voucher is reeds uitgereikt op 

Curaçao (zie foto) en diverse exportcoaches hebben zich reeds 

aangemeld. 

 

Meer informatie over de ondersteuning vindt u hier 
 

 

Beter internet St. Eustatius door ondersteuning Agentschap Telecom 

Op 19 mei jl. heeft Eutel N.V. bekend gemaakt dat zij de internetsnelheid wil laten  toenemen van 1.5-5 Mb naar 5-40 

Mb. In mei zijn de eerste drie ‘kabinetten’ geplaatst die dit mogelijk maken. Eutel geeft aan dat dit project niet mogelijk 

zou zijn geweest zonder de door Agentschap Telecom verstrekte subsidie die  in september 2017 is toegekend. Doel van 

deze subsidie was de opwaardering van de vaste infrastructuur waardoor sneller internet mogelijk wordt. Vanaf 1 juli 

zullen de eerste klanten van Eutel worden aangesloten op de kabinetten en begint het omwisselen van modems. Deze 

migratie zal naar verwachting op 1 december zijn afgerond. Ook is in het kader van deze subsidie een glasvezelverbinding 

naar alle scholen op Sint Eustatius mogelijk geworden.  

 

Meer informatie: Sjoerd Hamstra  

 
 
Bonaire 1st Blue Destination in the World  
Op 8 juni jl. heeft Bonaire zich gepresenteerd als de eerste ‘Blue 

Destination’ in de wereld. In een gezamenlijke persconferentie 

hebben de initiatiefnemers  -  Tourism Cooperation Bonaire, 

Kamer van Koophandel, STINAPA  en BONHATA - bekend gemaakt 

dat zij streven naar “een duurzame toekomst en sociale welvaart 

en welbevinden voor Bonaire, haar bewoners, haar ondernemers 

als ook haar gasten”.  

De komende maanden zullen op Bonaire diverse bijeenkomsten, 

evenementen en conferenties worden gepland die verder invulling 

geven aan de Blue Destination. Ook wordt actieve betrokkenheid 

van de lokale bevolking gestimuleerd via een nationale social 

media campagne onder de noemer “What is Blue to You?”. 

Bonaire bouwt met Blue Destination voort aan de verduurzaming 

van het eiland, een traject dat, gesteund door EZK en RVO, enkele 

jaren geleden is ingezet.   

 

 Meer informatie vindt u hier 

https://www.rvo.nl/zakendoen-caribische-delen-koninkrijk
mailto:sjoerd.hamstra@agentschaptelecom.nl
http://www.bluedestination.com/


 
 

 
Tijdelijke sluiting Juancho Yrasquin Airport Saba  
Van 10 september t/m 9 oktober 2018, gedurende het laagseizoen 

voor toerisme,  zal de luchthaven van Saba gesloten zijn i.v.m. 

renovatiewerkzaamheden aan o.a. de start- en landingsbaan. Deze 

renovatie, uitgevoerd door Rijkswaterstaat, is nodig om de 

luchthaven te laten voldoen aan de regels van de internationale 

organisatie voor burgerluchtvaart ICAO. De lokale overheid van Saba 

treft voorzieningen met lokale partijen om de toegankelijkheid van 

het eiland gedurende deze periode te kunnen garanderen. Ook zijn er 

voorzieningen getroffen zodat het medisch spoedvervoer ten alle 

tijden doorgaan zal hebben.  

 

 

Investeringsconferentie Curaçao  
Op 21 juni is door het Curaçaohuis een conferentie 

georganiseerd “Bon Bini for Business 2018”. Hiermee 

verwelkomt Curaçao Nederlandse bedrijven en 

investeerders om zaken te komen doen op Curaçao. 

Bekend voorbeeld van een bedrijf dat al jaren succesvol 

opereert in de Cariben is Damen Shipyards, dat recent 

twee nieuwe droogdokken heeft afgemeerd. 

Minister President Rutte, geïnspireerd door zijn collega 

Minsister President Ruggenaath,  sloeg de brug tussen 

Nederland en Curaçao met de woorden: ‘Huntu nos por 

realisa e máksimo potensial di nos Reino ‘  (‘Samen 

kunnen we het potentieel van ons Koninkrijk maximaal 

waarmaken!’). Ook kondigde hij een investeringsmissie 

aan naar Curaçao voor begin 2019.  

 

Voor meer informatie: hier  

 

 

Visserij delegatie LNV bezoekt Saba en Sint Eustatius 

Van  18 tot en met 22 juni is een visserijdelegatie naar de bovenwinden gereisd voor gesprekken met vissers en visserij 

stakeholder. Op Saba en Sint Eustatius is gesproken met de vissers samen met andere stakeholders zoals duikscholen en 

natuur- en kennisorganisaties. Besproken zijn, voor Saba, o.a. obstakels met betrekking tot exporteren van visproducten, 

diversifiëren van de visserij en een duidelijker visserij vergunning systeem. Voor St. Eustatius is o.a. de afwezigheid van 

vastgestelde vaarroutes voor grote vaartuigen (met als gevolg verlies van fuiken door de vissers), de onmogelijkheid om 

SOS signalen te versturen in delen van de territoriale zee en een ‘tagging’ systeem voor vispotten besproken. 

Daarnaast werd op 20 juni de 12e Dutch Caribbean Committee on Marine Biodiversity and Fisheries bijeenkomst door 

Sint Maarten gehost die verklaard heeft officieel tot deze commissie te willen toetreden en onderliggende overeenkomst 

te ondertekenen. Ook gaf aan te willen aansluiten bij het Yarari Reservaat voor walvissen en haaien.   

 

Voor meer informatie: Yoeri de Vries    
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PEVmAmreRvc
mailto:Yoeri.deVries@rijksdienstCN.com


 
 
 
 
 
Saba zoekt de samenwerking op toerisme 
Op 2 en 3 juli organiseerde Saba haar tweede Toerisme Conferentie. Voornaamste 

thema’s tijdens de conferentie waren: bereikbaarheid, samenwerking tussen 

eilanden, duurzaam toerisme en herstel na natuurgeweld. Sprekers waren o.a. Hugo 

de Jong, mede oprichter van Green Destinations, vertegenwoordigers van Toerisme 

Bureau’s van St. Maarten, St. Eustatius en Bonaire en de CEO of Windward Islands 

Airways, Mr. Miochael Cleaver (see picture for main speakers).  

In een panel werd gediscussieerd over samenwerking tussen de eilanden en werd 

afgesproken om gezamenlijk opvolging te geven voor ontwikkeling van 

mogelijkheden voor gezamenlijk marketing, verbeteren van de bereikbaarheid, 

ontwikkeling van ‘package deals’ en creëren van lokale en regionale aandacht van de 

toeristen producten van de zuster eilanden.     

 
Voor meer informatie: Nicole Johnson  

 
 

 
 
 
 
 

Maak kennis met 
 

Suzan van Kruchten: adviseur International Climate & Energy bij RVO.nl 

Mijn naam is Suzan van Kruchten en per april 2018 ben ik als Adviseur International Climate & Energy betrokken bij het 

dossier Caribisch Nederland. Op het gebied van klimaatadaptatie, energie en circulaire economie hoop ik een bijdrage te 

kunnen leveren aan het realiseren van duurzaamheidsprojecten op Caribisch Nederland! Ik werk vanuit Utrecht en Den 

Haag, waar ik als linking pin zal optreden tussen de verschillende ministeries en partijen. Ik zie uit naar een prettige 

samenwerking! 

 

 
Overig nieuws 

 
Sint Eustatius Duurzaamheidsconference 27 & 28 September 2018 
St. Eustatius is gastheer van de zevende Duurzaamheidsconferentie die plaatsvindt op 26 en 27 september 2018.  “De 

conferentie met als thema “Embracing Environmental Health and wellness in Tourism” richt zich op de stimulering van 

duurzaamheid op Sint. Eustatius” aldus Charles Lindo Directeur Toerisme op St. Eustatius.  

Click here for more information  
 
 
Green Destination Days - 25-28 September 2018 

Green Destinations and its Dutch partners present the world’s leading event for business and destination leaders, 

managers and experts committed to sustainable tourism. Organized at the occasion of World Tourism Day, in 

cooperation with ANVR, MVO Network Tourism, RECRON, VvKR, Province of Gelderland and City of Nijmegen. 

Click here for more information  

 

mailto:nicole.johnson@sabagov.nl
mailto:suzan.vankruchten@rvo.nl
http://www.statia-tourism.com/
http://greendestinations.org/2018-global-green-destinations-days/


 

 

 

 

Inter Expo 27-30 November St. Maarten 

InterExpo Caribbean organizes the 27th trade mission on the Caribbean island of Sint Maarten. The mission’s goal is to 

connect the business community from the Netherlands and the Caribbean part of the Kingdom to the Caribbean region 

and Suriname. What are the opportunities that exist for entrepreneurs on the islands of Jamaica, Barbados and Trinidad? 

And what role can Sint Maarten play as a hub to the region? 

Click here for more information 

 
 

 
Vanaf heden vindt u de Economische Nieuwsbrief Caribisch Nederland ook online op de RVO Portal onder de rubriek 

nieuws 
 
 

Aanmelden/afmelden voor deze nieuwsbrief 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid 

voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

 
 

  

 

  

 

http://www.interexpo.biz/
https://www.rvo.nl/zakendoen-caribische-delen-koninkrijk
mailto:ronald.vermeeren@rvo.nl

