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Het rapport

In opdracht van Nederlandse ambassade in Benin heeft AFRIC van 09 t/m 12 mei  2017 een multisectoriële handels- 
missie naar Benin georganiseerd.  

De missie had als doelstelling de inmiddels weer herstelde en opnieuw gestarte bilaterale relatie tussen Nederland 
en Benin verder uit te bouwen en  daarmee te versterken. Verder  wilde de missie de expertise die Nederland te 
bieden heeft op het gebied van voedselzekerheid, (klimaat) slimme landbouw, water management, energie en 
logistiek belichten en de bestaande economisch betrekkingen tussen Nederlandse en Beninse bedrijven (verder) 
promoten.

De handelsmissie is georganiseerd in samenwerking met het Consulaat van Benin in Nederland,de Ambassade 
van Benin in Brussel, de Kamer van Koophandel (CCIB) in Cotonou en middels de uitstekende medewerking met het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en met het Ministerie van Handel en Industrie in Benin.

De belangrijkste onderdelen van de handelsmissie waren o.a.: 

 individuele gesprekken (matchmaking) met  geselecteerde potentiële zakenpartners en lokale autoriteiten.
 
	 presentatie	van	lokale	overheid	over	relevante	onderwerpen	zoals	douane,	fiscale	aspecten	en	kansen	in	Benin.

 netwerkevenement zoals: lunches/diners, receptie bij de Nederlandse ambassadeur en excursie waarbij deel- 
 nemers in een informele sfeer nog meer kennis op hebben gedaan en  netwerken  opgebouwd met potentiële 
 zakenpartners.

 individuele bezoeken aan lokale bedrijven, aan de haven van Cotonou en aan verschillende ministeries.

Delegatie
Een 8-tal Nederlandse bedrijven en meer dan tachtig Beninse ondernemers hebben deelgenomen aan de ver-
schillende onderdelen van de programma. De meeste Beninse bedrijven kwamen op de tweede dag om deel te nemen 
aan matchmaking sessies die werden gehouden bij de Kamer van Koophandel in Cotonou.
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1	 De	officiële	openingsceremonie	werd	gehouden	in	de 
 conferentiezaal van het Ministerie van Buitenlandse 
 Zaken in Cotonou. 
 
De opening werd verricht door Z.E. drs. H.J.J. van Dijk, de 
Nederlandse ambassadeur in Benin. Hij werd vergezeld 
door: Mevrouw Bérénice GNANSOUNOU BANKOLE van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken en  de heer Jean- 
Bernard FAVI Algemene Directeur van het Ministerie van 
Handel en Industrie. 

Ambassadeur van Dijk vertelde tijdens zijn openings- 
speech over de voordelen van zaken doen in Benin.
Hij	vertelde	o.a.	dat	Benin	een	gunstige	geografische	po- 
sitie heeft, een gunstig klimaat, vruchtbare landbouw-
gronden en een uitstekende toegang via de zeehaven 
heeft. Hij vertelde tevens waarom  Benin nog maar zeer 
beperkte stappen tot ontwikkeling op Europees niveau 
heeft kunnen maken. De reden daarvoor ligt aan het 
ontbreken van een goed economische beleid. Dat beleid 
moet ertoe leiden dat mensen worden gestimuleerd om 
beter en productiever te kunnen werken. De mensen 
creëren hiermee zelf de mogelijkheid voor een beter 
bestaan en een betere leefomgeving.

De overheid van Benin doet daartoe zijn uiterste best 
om het economische klimaat te verbeteren. De Neder- 
landse ambassade in Benin ondersteunt  de Beninse over- 
heid	 hierin	 met	 verschillende	 financieringen.	 Zo	 is	 er 
bijvoorbeeld via Unicef een programma gestart om de 
registratie van ondernemers zo snel mogelijk te laten  
verlopen. Jongere ondernemers kunnen hierdoor binnen 
1 dag een nieuwe bedrijf registreren.  

Naast	 de	 officiële	 toespraken	 vonden	 er	 verschillende 
presentaties plaats. Hierbij ging het om de volgende
presentaties: 

 De Douane heeft een presentatie gegeven over de 
 import en export wetgevingen.
 APIEX, Agence de promotion des Investissements et 
 des Exportation,  over kansrijke sectoren, meerjarige 
 programma’s van de Beninse overheid, lopende pro- 
 jecten en investering incentieves. 
 Nederlandse ambassade in Benin over het PSD-Instru- 
 mentarium, dat beschikbaar is vanuit de RVO.
			 De	 financiële	 middelen	 die	 zowel	 door	 Nederland- 
 se als Beninse bedrijven gebruikt kunnen worden 
 om te ondernemen in ontwikkelingslanden.  

Dag 1 :  Woensdag 10 Mei 2017
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2	 Na	 de	 officiële	 	 ceremonies	 in	 de	 ochtend,	 zijn	 de	 deelnemers	 door	 verschillende	 ministeries	 en	 overheids- 
 instellingen in de middag ontvangen voor persoonlijke gesprekken. 

 De delegatie is ontvangen door o.a.het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij,  het Ministerie van 
	 Handel	 en	 Industrie,	 	 het	 Ministerie	 van	 Volksgezondheid	 en	 Welzijn,	 de	 financieel	 Adviseur	 van	 President 
 Patrick Talon, en de Directeur van de haven van Cotonou.

3 Avond. 
 Op uitnodiging van  de Honorair Consul van Benin in Nederland, de heer Robbert Blij, heeft de delegatie 
 samen met het organisatieteam en een vertegenwoordiging van het personeel van de Nederlandse ambas- 
 sade in Benin een feestelijk diner op het terras van hotel du Lac gehad. 

 De heer Robbert Blij bedankte iedereen voor zijn/haar bijdrage en medewerking tijdens de organisatie, hij vertel-
 de zondermeer tevreden te zijn met de opkomst van de deelnemers  en het voorlopige succes van de missie.

 Een uitstekend menu was samengesteld en werd uitgeserveerd tijdens deze bijzondere gelegenheid. 

Dag 1 :  Woensdag 10 Mei 2017
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1 De 2e dag begon met matchmaking sessies van
 09:00 uur tot 13:30 uur.
 
Alle Nederlandse deelnemers hebben voorafgaande aan 
deze missie een uitgebreid intake gesprek met de mede- 
werkers van Afric gehad. Hierdoor zijn de matchmaking 
gesprekspartners op maat geselecteerd. Meer dan 80 
Beninse bedrijven hebben hieraan deelgenomen. Vanwege 
de taalbarrière van sommige deelnemers hebben wij er-
voor gezorgd dat voldoende tolken aanwezig waren om 
te assisteren tijdens de B2B sessies en gesprekken bij 
verschillende Ministeries.

Belangrijke contacten konden worden gelegd tijdens 
deze sessies. Verschillende Nederlandse bedrijven he-
bben tevens lokale partners kunnen vinden. Een bedrijf 
dat al enige tijd in een onderhandelingsproces zat, heeft 
tijdens deze missie een orderbevestiging gekregen. 

2 Na een gezamenlijk lunch bij restaurant ‘’Le Maquis’’ 
 een referentie in Benin aan de haven van Cotonou, 
 is de delegatie in twee groepen gesplitst voor meer- 
 dere bezoeken op locatie.

De delegatie werd ontvangen op het Ministerie van Water 
en Energie, het Ministerie van Infrastructuur en Transport, 
het Ministerie voor Milieu en Duurzame ontwikkeling 
en door de Burgemeester van Cotonou. Tijdens deze ge- 
spreken hebben de Beninse ambtenaren het nationale 
ontwikkelingsprogramma voor de periode 2016-2021 aan 
de delegatie gepresenteerd. Het betrof met name de 
45 grote projecten van de nieuwe president, ook wel 
’Les 45 projets phares’’ genoemd. Het programma is 
bedoeld om de economische ontwikkeling te activeren, 
teneinde  de levensomstandigheden van de bevolking van 
Benin te verbeteren. De nadruk ligt op  sectoren als: 

 Landbouw, 
 Water 
 Energie, 
 Gezondheid
 Infrastructuur 
 Logistiek en toerisme

Deze sectoren sluiten precies aan bij het doel van de 
handelsmissie. Er werd ook informatie uitgewisseld 
over de bestaande en de toekomstige projecten die 
van belang (kunnen) zijn voor Nederlandse bedrijven. 
 

Dag 2 :  Donderdag 11 Mei 2017
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3 De delegatie heeft de eer gehad om uitgenodigd te 
worden door Ambassadeur van Dijk van de Nederlandse 
ambassade in Benin voor een receptie in zijn residentie. 

In een ontspannen en gezellige sfeer heeft de delegatie 
genoten  van lokale en internationale hapjes en drankjes. 
Alle deelnemers hebben zich voorgesteld aan en gespro- 
ken met de ambassadeur en de ambassade attachés.

De ambassadeur heeft de delegatie nog toegesproken. 
Zijn dank ging uit naar het organisatieteam en meer in het 
bijzonder naar Robbert Blij, Honorair Consul van Benin in 
Nederland, Ayindé Soulé, de Handels- en Communicatie- 
attaché van de ambassade en tot slot naar Solange 
Domaye,	eigenaar	en	directeur	van	de	firma	AFRIC.	

Dag 2 :  Donderdag 11 Mei 2017
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 1 De derde dag werd om 10 uur begonnen met een 
 toeristisch bezoek aan de historische plaats Ganvié, 
 “the Venice of Africa”.

 Ganvié wordt ook wel ‘’het kleine Venetië” van West- 
 Afrika genoemd. Het is een betoverende kleine stad 
 gelegen in Lake Nokoué, met complete voorzien- 
 ingen, zoals scholen, ziekenhuis, restaurant, hotel, 
 winkels, kerk en moskee. In dit stadje zijn alle huizen 
  op palen gebouwd in helder water.  

 Met zijn oppervlakten van 277 km2 en 20.000 inwo- 
 ners is Ganvié een kleine stad/dorp dat van visserij  
 en toerisme leeft.  Bezoekers worden al bij aankomst 
 met de boot met open armen ontvangen.
  
 De bewoners zijn erg gastvrij, aandachtig en willen 
 graag hun leven en leefomgeving laten zien aan de 
  bezoekers door ze rond te leiden in hun stad/dorp. 
  Een bezoek aan Ganvié is een absolute aanrader voor 
 iedereen die Benin wil ontdekken.
 

Dag 3 :  Vrijdag 12 Mei 2017
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2 Na een gezamenlijke en welverdiende lunch bij Hotel
 du Lac is de delegatie naar de laatste meeting gegaan. 

3  Na deze drie intensieven dagen van presentaties, 
 bezoeken en gesprekken met bedrijven, werd de  
 derde dag afgesloten met een bezoek van de delega- 
 tie aan het Ministerie van Handel en Industrie. 

Ze werden ontvangen door de Algemene Directeur, 
de heer Bernard FAVI, die verantwoordelijk is voor de 
promotie van Internationale handel binnen het minis- 
terie. Hij vroeg aan de delegatie te  vertellen over hun 
missie, of die naar tevredenheid was verlopen en of er 
eventuele verbeterpunten of aanbevelingen waren voor 
zijn afdeling.  De delegatie vertelde unaniem tevreden te 
zijn met de missie, de ontvangst en het verloop. Ze willen 
graag zaken doen met Benin. De delegatie was inmiddels 
enigszins verkleind, want tijdens deze bijeenkomst zijn 
sommige deelnemers 

doorgereisd naar Lomé/Togo om vanuit Lomé terug te 
vliegen naar Nederland.

De delegatie leden hebben nog kort verteld over hun 
specifieke	 expertise	 en	 hoe	 zij	 Benin	 verder	 kunnen	
helpen met het uitvoeren van het ontwikkelingspro-
gramma met name op het gebied van: 
 
 Landbouw, 
 Drinkwater, 
 Water management  
 Energie

De heer FAVI was op zijn beurt zeer content met de komst 
van de handelsmissie. Hij heeft nog kort verteld over de 
bereidheid van de overheid om de bilaterale relatie met 
Nederland te versterken en verder uit te bouwen, onder 
verwijzing naar de middelen die de overheid  beschikbaar 
heeft om dat proces te (blijven) ondersteunen in de toe-
komst.

Dag 3 :  Vrijdag 12 Mei 2017
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Concrete kansen per Nederlands bedrijf

Fairwater
Fairwater is ervan overtuigd dat ze
binnenkort een order van Beninse 
overheid zullen ontvangen. Er lopen
al serieuze gesprekken via haar

         lokale partner.

Asaju Energy
Asaju heeft succesvolle gesprekken 
met het Ministerie van Milieu en Duur-
zame Ontwikkeling, het Ministerie 
van Landbouw, Veeteelt en Visserij  
en met een aantal bedrijven gehad.  
Er zijn nog geen directe orders. 
Maar dit bedrijf denkt dat het sneller 
kan gaan met behulp van een lokale 
partner die actief is in de rurale  
energie sector waarmee inmiddels 
goede contacten zijn gelegd. 

IHCMTI
IHCMTI heeft een uitvoerig gesprek 
gehad met het  Ministerie van Milieu 
en Duurzaam ontwikkeling De Beninse 
overheid is een tender aan het voorbe- 
reiden. IHCMTI heeft zich gepositio- 
neerd en zal deelnemen aan deze 
tender. 

Verbeek Poultry
Verbeek heeft het meeste succes 
bij de Beninese bedrijven gehad. 
Het bedrijf heeft zowel een vertegen- 
woordiger als een mogelijke order 
kunnen krijgen tijdens de B2B.

IHC
IHC	had	al	lopende	offertes		en	heeft	
tijdens de missie een order gekregen 
voor het leveren van een baggerma-
chine aan een Beninse  bedrijf. 

Van Den Bosch
Van den Bosch heeft goede gesprek-
ken gehad met palmolieproducenten, 
die mogelijk zijn diensten van opslag 
en logistiek voor het palmolie kunnen 
gebruiken.

Lamex Foods  Europe
Lamex had al een netwerk van distribu- 
teurs in Benin en wilde dit versterken 
door  aanwezig te zijn tijdens de missie.
Zij wilde haar netwerk uitbreiden door 
het ontmoeten van  Beninse autoritei- 
ten. Dat is goed gelukt. Zo heeft 
hij contact kunnen leggen met de 
financieel	adviseur	van	de	president	
en met het Ministerie van Handel en 
Industrie. 

I+plus Solutions
I+plus Solutions heeft goede  
gesprekken gehad met het Ministerie  
van Volksgezondheid en Welzijn,  
de Vereniging van Medisch Inkopers 
en diverse bedrijven die actief zijn  
op het gebied van gezondheidszorg.  
Men verwacht dat ze heel goed  
kunnen samenwerken in de toekomst. 
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Zowel de Nederlandse bedrijven als ook de Beninse bedrij- 
ven, organisaties en overheid waren erg positief over de 
komst van de missie. Ze gaven aan kansen en mogelijkhe-
den voor samenwerking te zien. Nederlandse bedrijven 
gaven aan dat ze niet hadden verwacht dat er zoveel  
Beninse bedrijven op af zouden komen. Ze waren onder 
de indruk van de kwaliteit van de afspraken die ze hebben 
 kunnen maken met de Beninse overheid en bedrijven.  

Hoewel het voor veel bedrijven een eerste verkenning be-
trof, werd door sommige deelnemers die al langer actief 
zijn of in onderhandeling zijn, belangrijke resultaten ge- 

boekt. Zo ondertekende  de scheeps- en baggermachine- 
bouwer, Royal IHC een “Memorandum of Understanding” 
(MoU) voor de levering van een baggermachine aan een 
Beninse baggerbedrijf. 

Alle deelnemende bedrijven gaven aan hun beoogde 
doelen voor deze missie te hebben bereikt. Ze hebben óf 
goede contacten kunnen leggen óf een distributeur kun-
nen vinden óf kennis van de markt opgedaan. Het is de 
verwachting dat ze de geboden mogelijkheden in de  
nabije toekomst zullen gaan benutten. 

 

Zowel de Beninse overheid als de bedrijven waren zonder- 
meer aangenaam verrast door de komst van deze handels- 
missie. Ze vroegen waarom er niet eerder een dergelijke 
missie was ondernomen. Ze hopen dat dergelijke handels- 
missies in de nabije toekomst vaker terug zullen komen. 

Gezien het succes van deze missie, ziet Afric zeker kansen 
om in de nabije toekomst nieuwe missies te organiseren 
naar Benin voor deze en andere Nederlandse bedrijven. 
Daarmee kunnen de gelegde contacten verder worden 
verstevigd en nieuwe contacten gelegd, zodat er een 
vruchtbaar handelsklimaat gaat ontstaan tussen de  
Beninse en de Nederlandse bedrijven, met waardevolle  
ondersteuning van de Nederlandse ambassade en de  
Beninse overheid. Een uitgaande handelsmissie van  
Benin naar Nederland zou ook een goede en logische 
vervolgstap kunnen zijn na deze missie.

Aanbevelingen

Resultaten en Follow-up
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Nederlandse ambassade in Benin
De Nederlandse Ambassade in Benin is gevestigd in Cotonou. 
De ambassadeur is Zijne Excellentie  drs. H.J.J. (Harry) van Dijk. 

Als ingenieur in Landbouwontwikkeling is ambassadeur Van Dijk de ideale persoon om Nederlandse bedrijven in  
Benin succesvol te begeleiden, of zij nu actief zijn in de landbouw-, water- of de energiesector.

De samenwerkingsprogramma’s van de Ambassade in Benin worden afgestemd met “ Stratégie de Croissance pour 
la Réduction de la Pauvrete’’, opgesteld door de Beninse overheid in overleg met internationale partners. De ambas-
sade heeft bijvoorbeeld een meerjarenplan opgesteld met de volgende drie speerpunten, afgestemd met Beninse 
partners: water en waterzuivering, voedselzekerheid en sexuele en reproductieve gezondheid en rechten. Bovenge-
noemd plan komt overeen met het Beninse Nationale strategische ontwikkelingsplan.  
De Nederlandse Ambassade in Benin heeft als doel om het zakelijke klimaat te verbeteren. Tegelijkertijd worden de 
commerciële relaties met Nederland actief gestimuleerd.
De Ambassade huisvest de private sector werkgroep en ondersteunt een publiek/privaat-initiatief ter verbetering van 
het investeringsklimaat.  Er is in het verleden (2011) eerder een handelsmissie naar Cotonou/Benin georganiseerd. De 
Ambassade heeft daarnaast een programma ontwikkeld om Nederlandse bedrijven in contact te brengen met lokale 
ondernemers. 

Speerpunten water en sanitaire voorzieningen:
het Nederland-Benin Water Platform (NWP) is opgericht, onder meer om meer Nederlandse ondernemingen in 
contact te brengen met Benin. Dit heeft geresulteerd in het eerste Ontwikkelingsrelevante Infrastructuur Ontwikke- 
ling (ORIO).  Die ontwikkeling wordt ondersteund door Brabant Water en is goedgekeurd door de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO).

Speerpunten van de voedselveiligheid: 
De marktontwikkeling (met een focus op de Nigeriaanse markt) is een centraal thema geworden.  Met marktontwik-
keling wordt een basis gelegd voor het aantrekken van investeringen door buitenlandse investeerders. 
De Ambassade is actief betrokken bij verschillende Nederlandse Kennisinstellingen ( Universiteiten, Hogescholen, 
Onderzoeksinstellingen) door middel van het NICHE programma (Nederlands Initiatief voor Capaciteitsopbouw in 
Hoger Onderwijs) voor de drie speerpunten. De Ambassade ondersteunt de haven van Cotonou bij hun herstructure-
ringsproces.  De nadruk ligt op de topsectoren:  agro-food, tuinbouw, water, logistiek en energie. 

Nederlandse Ambassade in Benin
Avenue Pape Jean Paul II
achter Tri Postal
Postcode 08 BP 0783
Tel : +22921304154
Mob : +22921302139
E-mail : cot@minbuza.nl
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Afric

Wie zijn wij? 
Afric is gecreëerd door Mevr. Solange Domaye en geves- 
tigd in Nederland sinds 2007. Wij zijn gespecialiseerd in 
het bevorderen van duurzame economische ontwikkeling 
tussen publieke en privé sector in Europa en Sub-Sahara 
Afrika. Onze diensten en expertise worden bijzonder ge- 
waardeerd vanwege het succes dat we in de afgelopen 
jaren hebben weten te boeken met onze handelsmissies 
tussen de beide continenten.

Team
Wij zijn een multidisciplinair en meertalig team. Het team 
bestaat uit technische adviseurs en projectmanagers uit 
Afrika of die ervaring hebben met Afrika. Wij bieden 
technische ondersteuning aan op locatie. We communice- 
ren dagelijks in het Nederlands, Engels, Frans of Spaans, 
evenals	in	verschillende	Afrikaanse	talen.	De	specifieke	
lokale kennis is onze specialiteit en het maakt ons uniek. 
Want een succesvolle communicatie is doorslaggevend  
voor geslaagde business.

Werkwijze                                                                                                                                                     
Afric  heeft niet alleen veel ervaring en kennis opgedaan 
in de afgelopen jaren, maar ook een groot netwerk van 
Europese en Afrikaanse bedrijven opgebouwd die zaken 
willen doen zowel in Afrika als Europa. Wij begrijpen de 
verschillende zakelijke culturen evenals de motivatie die 
bedrijven hebben bij internationaal ondernemen. We we-
ten hoe we onze klanten in contact kunnen brengen met 
geschikte partners. We helpen ze graag bij het verkrijgen 
van	de	nodige	financiële	middelen	die	belangrijk	zijn	voor 
voor de groei, bij het leveren van producten, bij aanbeste- 
dingen of bij rechtstreekse contracten. Wij maken eerst 
een oriënterend contact met de klant, vervolgens maken 
we een uitvoerige inventarisatie van de behoeften.

Hierna volgen de stappen waarbij de wensen van de klant 
worden vastgesteld. Onze diensten bestaan onder andere 
uit het creëren van nieuwe afzetmarkten, organiseren  
van handelsmissies in zowel Afrika als Europa en contact 
leggen op G2G, G2B en B2B niveau. 

Onze werkwijze maakt van ons perfecte partners 
van onze klanten!

Toegevoegde waarde
We promoten actief de enorme economische potentie 
en kansen van sub-Sahara Afrika en ondersteunen de 
ontwikkeling van MKB’s. Wij maken het verschil door 
het inzichtelijk maken en delen van een diepgaande be-
langstelling voor samenwerking en duurzame inclusieve 
ontwikkeling.

 

Heelkruid 43 
3824 NR Amersfoort 
The Netherlands

 
T +31-(0)33-4532809 
E info@afric-eu.com 
www.afric-eu.com


