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INTRODUCTIE
ĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞĚŝƉůŽŵĂƟĞƐƉĞĞůƚĞĞŶĐĞŶƚƌĂůĞƌŽůŝŶŚĞƚE ĞͲ
derlandse buitenlands beleid. Het houdt in dat de economiƐĐŚĞďĞůĂŶŐĞŶǀ ĂŶE ĞĚĞƌůĂŶĚǌŽŐŽĞĚŵŽŐĞůŝũŬďĞŚĂƌƟŐĚ
worden in het buitenland. Handelsbevordering van Nederlandse bedrijven in het buitenland is hier een voorbeeld
van. Ook kan gedacht worden aan ondersteuning van het
bedrijfsleven bij het verkrijgen van toegang tot buitenlandƐĞŵĂƌŬƚĞŶŽĨŚĞƚĂƐƐŝƐƚĞŶƟĞǀ ĞƌůĞŶĞŶĂĂŶďĞĚƌŝũǀ ĞŶĚŝĞ
problemen ondervinden in de buitenlandse markt.

MACRO-ECONOMISCHE KERNINDICATOREN (2012)

Ambassades vervullen een belangrijke taak bij de totstandŬŽŵŝŶŐǀ ĂŶĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞĚŝƉůŽŵĂƟĞŝŶŚĞƚďƵŝƚĞŶůĂŶĚ͘ , Ğƚ
is dan ook in dit kader dat de Nederlandse Ambassade te
^ĂŶƚŽ ŽŵŝŶŐŽĚŝƚůĂŶĚĞŶƉƌŽĮ ĞůŚĞĞŌŽŶƚǁ ŝŬŬĞůĚ͕ ĞŶǌŽ
tegemoet komt aan bedrijven die geïnteresseerd zijn om
ǌĂŬĞŶƚĞĚŽĞŶŝŶŽĨŵĞƚ, ĂŢƟ͘ , ĞƚƉƌŽĮ ĞůďŝĞĚƚĞĞŶŽǀ ĞƌͲ
ǌŝĐŚƚǀ ĂŶĞƐƐĞŶƟģůĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŵ͘ ď͘ ƚ͘ ŚĞƚŽŶĚĞƌŶĞŵĞŶŽƉ
ĚĞ, ĂŢƟĂĂŶƐĞŵĂƌŬƚ͕ ŝŶĐůƵƐŝĞĨƉŽƚĞŶƟĞĞůŬĂŶƐƌŝũŬĞƐĞĐƚŽƌĞŶ
en een aantal ĚŽ͛ ƐĂŶĚĚŽŶ͛ ƚƐŽĨĚŽŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐŝŶ, ĂŢƟ͘ 
We hopen dat het document u van dienst zal zijn en dat
het een opstap vormt naar een succesvolle eerste stap bij
ŚĞƚŽŶĚĞƌŶĞŵĞŶŝŶ, ĂŢƟ͊

FDI inﬂows (US$ Miljoen): 150 (2010)

HAÏTI
Gelegen op het westelijke deel van het eiland Hispaniola in
ŚĞƚĂƌŝďŝƐĐŚŐĞďŝĞĚ͕ ŬĞŶŵĞƌŬƚ, ĂŢƟǌŝĐŚĂůƐĞĞŶůĂŐĞůŽŶĞŶ
land met een vrije markt economie. Het land is momenteel
het armste land op het Westelijk Halfrond; zo’n 80% van de
, ĂŢƟĂŶĞŶůĞĞŌŽŶĚĞƌĚĞĂƌŵŽĞĚĞŐƌĞŶƐ͕ ǁ ĂĂƌǀ ĂŶϱϰй ŝŶ
extreme armoede. De bevolking - ŐƌŽƚĞŶĚĞĞůƐĂĬ ĂŶŬĞůŝũŬ
van kleinschalige ‘subsistence farming’ - is zeer kwetsbaar
voor natuurrampen, iets wat verergerd wordt door de
ŐƌŽŽƚƐĐŚĂůŝŐĞŽŶƚďŽƐƐŝŶŐŝŶŚĞƚůĂŶĚ;ŶĂĂƌƐĐŚĂƫ ŶŐŝƐŵŽͲ
menteel meer dan 98% van het land ontbost).
Žǀ ĞŶŽƉƌĞĞĚƐďĞƐƚĂĂŶĚĞƉƌŽďůĞŵĞŶǁ ĞƌĚ, ĂŢƟŝŶũĂŶƵĂƌŝ
2010 getroﬀen door een zware aardbeving waarin naar
ƐĐŚĂƫ ŶŐŵĞĞƌĚĂŶϮϮϬ͕ ϬϬϬŵĞŶƐĞŶŚĞƚůĞǀ ĞŶǀ ĞƌůŽƌĞŶ͘ Ğ
ŐĞƐĐŚĂƩ ĞŵĂƚĞƌŝĞůĞƐĐŚĂĚĞůĂŐŽƉh ^Ψϳ ͕ ϴŵŝůũĂƌĚĞŶŚĞƚ
BNP kromp gedurende dat jaar met 5.4%. In de 2 jaar na de
aardbeving trok het BNP langzaam bij, dit mede als gevolg
ǀ ĂŶĚĞĞŶŽƌŵĞŝŶũĞĐƟĞĂĂŶŶŽŽĚŚƵůƉŐĞůĚĞŶĚŝĞŶĂĚĞƌĂŵƉ
ĚŽŽƌĚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉŽƉŐƌŽƚĞƐĐŚĂĂůĂĂŶ
het land werden toegezegd: US$5.5 miljard voor de korte
termijn (2 jaar na de ramp) en nog eens US$9.9 miljard

Bevolking: 10,2 miljoen
BNP (US$ Miljard): 7.84
BNP per capita (US$): 760
Groei BNP 2012: 2.8% (t.o.v. 5.6% in 2011)
Exportvolume (US$ Miljoen): 785
Importvolume (US$ Miljoen): 2,640
WB Ease of Doing Business rank (2014): 177 (van 189)
t &' ůŽďĂůŽŵƉĞƟƟǀ ĞŶĞƐƐ/ŶĚĞǆ;ϮϬϭϯͿ͗ 143 (van 148)

voor een langere periode van 10 jaar. Besteding van het
geld verloopt echter moeizaam, mede als gevolg van de
ďĞƉĞƌŬƚĞĂďƐŽƌƉƟĞĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚǀ ĂŶĚĞ, ĂŢƟĂĂŶƐĞŽǀ ĞƌŚĞŝĚĞŶ
ĚŽŽƌǌŽƌŐĞŶŽǀ ĞƌŵŽŐĞůŝũŬĞĐŽƌƌƵƉƟĞĞŶŵŝƐďƌƵŝŬǀ ĂŶĚĞ
ŶŽŽĚŚƵůƉŐĞůĚĞŶ͘ /ŶŵĂĂƌƚϮϬϭϮǁ ĂƐƐůĞĐŚƚƐĚĞŚĞůŌǀ ĂŶĚĞ
eerste US$5.5 miljard uitgegeven, hetgeen betekent dat er
ŶŽŐĂůƟũĚĂĂŶǌŝĞŶůŝũŬĞŬĂŶƐĞŶůŝŐŐĞŶǀ ŽŽƌďĞĚƌŝũǀ ĞŶĚŝĞĞĞŶ
rol willen spelen in de uitvoer van bijvoorbeeld wederopbouwprojecten.
Met het installeren van de nieuwe regering onder leiding
van president Martelly en premier Lamothe werd in 2011
een campagne begonnen om nieuwe bronnen van investeƌŝŶŐĞŶĂĂŶƚĞďŽƌĞŶ͘ K ŶĚĞƌŚĞƚŵŽƩ Ž͞ , ĂŢƟŝƐŽƉĞŶĨŽƌ
Business” werd begonnen met het verbeteren van het ondernemingsklimaat in het land, dit onder meer d.m.v. het
ĐƌĞģƌĞŶǀ ĂŶďĞůĂƐƟŶŐǀ ŽŽƌĚĞůĞŶǀ ŽŽƌďƵŝƚĞŶůĂŶĚƐĞďĞĚƌŝũͲ
ven en het stroomlijnen van processen om nieuwe bedrijǀ ĞŶŽƉƚĞƐƚĂƌƚĞŶͬ ŽĨǌŝĐŚƚĞůĂƚĞŶǀ ĞƐƟŐĞŶŝŶŚĞƚůĂŶĚ͘ 
Hoewel de armoede en beperkt ontwikkelde infrastructuur
ŝŶŚĞƚůĂŶĚŚĞƚŵŽĞŝůŝũŬŚĞĞŌŐĞŵĂĂŬƚŽŵŝŶǀ ĞƐƚĞĞƌĚĞƌƐ
ĂĂŶƚĞƚƌĞŬŬĞŶŚĞĞŌ, ĂŢƟĂůƐůĂŐĞůŽŶĞŶůĂŶĚŵĞƚƚĂƌŝĞĨ-vrije
toegang tot de Amerikaanse en de Europese markt een
ƌĞůĂƟĞĨǀ ŽŽƌĚĞĞůŝŶǀ ĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐŵĞƚŽŵƌŝŶŐĞŶĚĞůĂŶĚĞŶŝŶ
de regio. Hier komt nog bij dat de overheid is begonnen
met het creëren van vrijhandelszones waarvan er nu drie in
gebruik zijn in het land.

2

ECONOMISCH PROFIEL

HAÏTI

DE HAÏTIAANSE MARKT
Met haar bevolking van meer dan 10 miljoen inwoners beƐĐŚŝŬƚ, ĂŢƟŽǀ ĞƌĞĞŶǀ ĂŶĚĞŐƌŽŽƚƐƚĞŵĂƌŬƚĞŶŝŶŚĞƚĂƌŝͲ
bisch gebied. Samen met de bevolking van het aangrenzenĚĞ  ŽŵŝŶŝĐĂĂŶƐĞ ZĞƉƵďůŝĞŬ;ǁ ĂĂƌŵĞĞ , ĂŢƟ ŚĞƚĞŝůĂŶĚ
deelt), bestaat er een markt van meer dan 20 miljoen consumenten, veruit de grootste markt in de gehele Caribische
regio.

DE HAITIAANSE MARKT: EEN OVERZICHT

, ĂŢƟŝƐĞĞŶǀ ƌŝũĞŵĂƌŬƚĞĐŽŶŽŵŝĞĚŝĞǌŝĐŚŬĞŶŵĞƌŬƚĚŽŽƌ
ĞĞŶŐƌŽƚĞĂĬ ĂŶŬĞůŝũŬŚĞŝĚǀ ĂŶŚĞƚďƵŝƚĞŶůĂŶĚ͕ ŵĞƚŶĂŵĞĚĞ
Verenigde Staten, waar meer dan 80% van al haar exporƚĞŶŶĂĂƌƚŽĞŐĂĂŶ͘ , ĞƚůĂŶĚŝƐĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚŐĞǌŝĞŶŶŽŐĂůƟũĚ
ĂĬ ĂŶŬĞůŝũŬǀ ĂŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐƚĞƵŶĞŶƉĂƌƟĐƵůŝĞƌĞŐĞůĚͲ
ǌĞŶĚŝŶŐĞŶƵŝƚŚĞƚďƵŝƚĞŶůĂŶĚ;͚ ƌĞŵŝƩ ĂŶĐĞƐ͛ Ϳ͕ ǁ ĂĂƌǀ ĂŶĚĞ
waarde momenteel bijna 20% van het BNP is en het equivalent van meer dan 200% van de totale waarde van alle exporten.

Voornaamste importproducten:
Industriële producten (41%), brandstoﬀen (31%), voedselproducten (20%), machines en transportmaterialen
(8%), Chemische producten (4%)

De voornaamste bron van inkomsten uit exporten komt uit
ĚĞƚĞǆƟĞůͬ ĐŽŶĨĞĐƟĞ-industrie, die met 90% van het totaal
ǀ ĞƌƵŝƚŚĞƚŐƌŽŽƚƐƚĞŵĂƌŬƚĂĂŶĚĞĞůŚĞĞŌ͘ K ƉĂĂŶǌŝĞŶůŝũŬŬůĞŝͲ
ŶĞƌĞƐĐŚĂĂůǁ ŽƌĚĞŶŽŽŬĞƚŚĞƌŝƐĐŚĞ;ĞƐƐĞŶƟģůĞͿŽůŝģŶĞŶ
landbouwproducten (zoals cacao en mango’s) geëxporteerd.
, ĂŢƟŝŵƉŽƌƚĞĞƌƚϳ ϬƉƌŽĐĞŶƚǀ ĂŶĂůŚĂĂƌŵĂƌŬƚŐŽĞĚĞƌĞŶƵŝƚ
het buitenland, waarvan het grootste gedeelte uit buurland
de Dominicaanse Republiek (36% van het totaal). Als gevolg
van een groeiende bevolking en een tekort aan aanbod
bestaat er een immer groeiende vraag naar voedselproducten (momenteel 20% van alle importen), energie
(brandstoﬀen 31% van alle importen) en andere basisvoorzieningen waarin lokaal nog niet kan worden voorzien.
, ŽĞǁ ĞůŝŶĞĞŶŐĞĚĞĞůƚĞǀ ĂŶĚĞǌĞďĞŚŽĞŌĞǁ ŽƌĚƚǀ ŽŽƌǌŝĞŶ
ĚŽŽƌĚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ͕ ĚŝĞŵŝĚĚĞůƐŶŽŽĚŚƵůƉ
ĞŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐĂŵĞŶǁ ĞƌŬŝŶŐŶŽŐĂůƟũĚŶĂƵǁ ďĞƚƌŽŬŬĞŶ
is bij de wederopbouw en het ontwikkelingstraject van HaŢƟ͕ ŚĞĞŌĚĞŽǀ ĞƌŚĞŝĚĚƵŝĚĞůŝũŬĞŝŶƚĞŶƟĞƐŽŵŵĞĞƌĞŶŵĞĞƌ
ŽŶĂĬ ĂŶŬĞůŝũŬĞŶǌĞůĨǀ ŽŽƌǌŝĞŶĞŶĚƚĞŐĂĂŶŽƉĞƌĞƌĞŶ͘ ŝƚ
ůĂĂƚƐƚĞŽŶĚĞƌŵĞĞƌŵŝĚĚĞůƐŚĞƚƐƟŵƵůĞƌĞŶǀ ĂŶƌĞŐŝŽŶĂůĞ
samenwerking met de CARICOM/CARIFORUM en met name
ook middels het versterken van de bilaterale (economische)
ƐĂŵĞŶǁ ĞƌŬŝŶŐƚƵƐƐĞŶ, ĂŢƟĞŶĚĞ ŽŵŝŶŝĐĂĂŶƐĞZĞƉƵďůŝĞŬ͘ 

Marktsegmenten (2012 est.):
Diensten (55%), Landbouw (25%), industrie (20%)
Voornaamste exportproducten:
ŽŶĨĞĐƟĞͬ ŬůĞĚŝŶŐ;ϵϬй Ϳ͕ ĞƚŚĞƌŝƐĐŚĞ;ĞƐƐĞŶƟģůĞͿŽůŝģŶ
(2,7%), cacao bonen (1,7%)

Voornaamste landbouw producten:
Koﬃe, mango’s, cacao, suikerriet, rijst, mais, sorghum en
ǀ ĞƟǀ Ğƌ
Industrien:
dĞǆƟĞůͬ ĐŽŶĨĞĐƟĞ͕ ŐĞƌĂĸ ŶĞĞƌĚĞƐƵŝŬĞƌ͕ ͚ŇŽƵƌŵŝůůŝŶŐ͛ ͕ 
cement, kleinschalige assemblage van geïmporteerde
onderdelen
Natuurlijke grondstoﬀen:
Bauxiet, koper, calcium carbonaat, goud, marmer, hydropower

 , ĂŢƟŝŵƉŽƌƚĞĞƌƚŵĞĞƌĚĂŶϳ ϬƉƌŽĐĞŶƚǀ ĂŶĂůŚĂĂƌ
marktgoederen.
 ͚ ZĞŵŝƩ ĂŶĐĞƐ͛ ;ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌĞŐĞůĚǌĞŶĚŝŶŐĞŶƵŝƚŚĞƚďƵŝͲ
tenland) zijn de voornaamste bron van deviezen (met
een waarde van bijna 20% van het BNP).
 Met een uurloon van US$ 0,569 (iets meer dan een
ŚĂůǀ ĞĚŽůůĂƌƉĞƌƵƵƌͿďĞƐĐŚŝŬƚ, ĂŢƟŽǀ ĞƌŚĞƚůĂĂŐƐƚĞ
loonniveau in de gehele regio.
 ůƐŐĞǀ ŽůŐǀ ĂŶǀ ĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƌĞŐĞůŝŶŐĞŶŚĞĞŌ, ĂŢƟ
vrije toegang tot zowel de Amerikaanse als de Europese markt (HOPE I en II verdragen met de V.S. en de
“everything besides arms͟ ƌĞŐĞůŝŶŐŵĞƚĚĞ͘ h͘ Ϳ͘ , ĂŢƟ
ŝƐƚĞǀ ĞŶƐďĞǌŝŐŵĞƚƌĂƟĮ ĐĂƟĞǀ ĂŶŚĞƚWǀ ĞƌĚƌĂŐ͘
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IMPORT & EXPORT
, ĂŢƟŝŵƉŽƌƚĞĞƌĚĞŝŶϮϬϭϮƌƵŝŵh ^ΨϮ͕ ϲŵŝůũĂƌĚĂĂŶŐŽĞͲ
ĚĞƌĞŶĞŶƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͕ ĞĞŶƐƟũŐŝŶŐǀ ĂŶϰϱϳ й ƚ͘ Ž͘ ǀ ͘ ϮϬϬϳ 
(US$467 miljoen).¹ De export steeg tussen 2007 en 2012
ǀ ĂŶh ^ΨϲϬϮŵŝůũŽĞŶŶĂĂƌh ^Ψϳ ϴϱŵŝůũŽĞŶ͗ ĞĞŶƐƟũŐŝŶŐǀ ĂŶ
30%.

(14,5 mln euro). Op een totaal handelsvolume van 174
ŵůŶĞƵƌŽƚƵƐƐĞŶ, ĂŢƟĞŶĚĞhĂůƐŐĞŚĞĞůďĞƚĞŬĞŶƚŚĞƚĚĂƚ
het Nederlandse percentage van het Europese marktaandeel met zo’n 5% is gestegen t.o.v. 2007). Binnen het Caribische deel van het Koninkrijk is Curaçao een belangrijke
ůĞǀ ĞƌĂŶĐŝĞƌǀ ĂŶĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶĂĂŶ, ĂŢƟ͘ 

De Verenigde Staten zijn met het 80% veruit de grootste
ŽŶƚǀ ĂŶŐĞƌǀ ĂŶ, ĂŢƟĂĂŶƐĞĞǆƉŽƌƚĞŶ͘  ĞƌĞƐƚǀ ĂŶĚĞĞǆƉŽƌƚ
gaat voornamelijk naar de EU (als geheel), Canada, de Dominicaanse Republiek en Mexico. Import vindt vooral plaats
uit de Dominicaanse Republiek (36%), de VS (25%), het
Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk (10%), China
7% en de EU (als geheel 6,5%).
, ĂŶĚĞůƐďĞƚƌĞŬŬŝŶŐĞŶƚƵƐƐĞŶE >ĞŶ, ĂŢƟ²
Nederland levert zo’n 20% van de Europese producten aan
, ĂŢƟ͘ /ŶϮϬϭϮďĞĚƌŽĞŐŚĞƚƚŽƚĂůĞǀ ŽůƵŵĞǀ ĂŶĚĞďŝůĂƚĞƌĂůĞ
ŚĂŶĚĞůƚƵƐƐĞŶE >ĞŶ, ĂŢƟϮϵŵůŶĞƵƌŽ;Ƶŝƚǀ ŽĞƌ͗ Ϯϴ͕ ϱŵůŶ
euro, invoer 0,5 mln euro) - een verdubbeling t.o.v. 2007

EXPORT (2012) - totaal: US$ 785 miljoen

IMPORT (2012) – totaal: US$ 2,64 miljard

Product
(HS Code)

Waarde
(US$ miljoen)

Product

Waarde
(US$ miljoen)

T-shirts (6109)

281

Brandstoﬀen

820

Sweaters, pullovers, sweatshirts, etc (6110)

168

Fabrieksproducten

673

Mannenpakken (6203)

62

Voedselproducten

523

ƚŚĞƌŝƐĐŚĞ;ĞƐƐĞŶƟģůĞͿŽůŝģŶ;ϯ ϯ ϬϭͿ

21

Andere gefabriceerde producten

434

Cacao bonen (1801)

13

Machines en transportmaterialen

224

Onderkleding voor vrouwen (6108)

13

Chemische producten

107

Mannenshirts, niet gebreid (6205)

13

Alcoholische dranken en tabak

32

Vrouwenpakken, niet gebreid (6204)

12

Grondstoﬀen (niet eetbaar)

26

Dadels, vijgen, ananas, avocados (0804)

10

K ůŝģŶĞŶǀ ĞƩ ĞŶ

25

ĐƟǀ Ğǁ ĞĂƌ͕ ŶŝĞƚŐĞďƌĞŝĚ;ϲϮϭϭͿ

8

Divers

16

Bronnen: CIA Factbook—, ĂŝƟ͖ ĞŶƚƌĂůĞĂŶŬ, ĂŝƟ͖ ŚƩ Ɖ͗ ͬ ͬ ĂƚůĂƐ͘ ŵ ĞĚŝĂ͘ ŵŝƚ͘ ĞĚƵͬ ĞǆƉůŽƌĞͬ ƚƌĞĞͺ ŵĂƉͬ ŝŵƉŽƌƚͬ ŚƟͬ Ăůůͬ ƐŚŽǁ ͬ ϮϬϬϳ ͬ

1. De enorme groei van de importcijfers kan grotendeels worden verklaard door het aanzienlijke volume aan noodhulp dat na de aarĚďĞǀ ŝŶŐĂĂŶ, ĂŝƟ
werd toegekend.
Ϯ͘ D ͘ ď͘ ƚ͘ ĚĞŚĂŶĚĞůƐďĞƚƌĞŬŬŝŶŐĞŶƚƵƐƐĞŶE ĞĚĞƌůĂŶĚĞŶ, ĂŝƟŝƐŚĞƚŶŽĞŵ ĞŶƐǁ ĂĂƌĚŝŐĚĂƚŚĞƚE ĞĚĞƌůĂŶĚƐĞďĞĚƌŝũĨ, ĞŝŶĞŬĞŶŝŶϮϬϭϮ de ŶĂƟŽŶĂůĞďƌŽƵǁ Ğƌŝũ
ǀ ĂŶ, ĂŝƟŚĞĞŌŽǀ ĞƌŐĞŶŽŵ ĞŶ͘ 
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KANSRIJKE SECTOREN
Agrosector
D ĞƚŵĞĞƌĚĂŶϭϬ͕ ϬϬϬŬŵϮďĞƐĐŚŝŬƚ, ĂŢƟŽǀ ĞƌŚĞƚŚŽŽŐƐƚĞ
percentage aan voor landbouw geschikte grond in de Cariben (meer dan een 36% van het totale oppervlak van het
ůĂŶĚͿ͘ ŝƚƐĂŵĞŶŵĞƚĞĞŶǌĞĞƌŐŽĞĚŬůŝŵĂĂƚ͕ ĞĞŶŐƵŶƐƟŐĞ
ligging (midden in de Cariben; met toegang tot zowel de
Dominicaanse, als de regionale, als de Amerikaanse markt)
en een groot aanbod van goedkope arbeid maakt de agrosector een van de belangrijkste en meest interessante secƚŽƌĞŶǀ ĂŶ, ĂŢƟ͘ , ĞƚŚƵŝĚŝŐĞŵĂƌŬƚĂĂŶĚĞĞůǀ ĂŶĚĞĂŐƌŽƐĞĐͲ
tor is meer dan 25% van de totale markt en de overheid
ŚĞĞŌĚĞƐĞĐƚŽƌƚŽƚĠĠŶǀ ĂŶĚĞƉŝůĂƌĞŶǀ ŽŽƌĚĞĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ
groei van het land gemaakt. Bestaande exportproducten
ŵĞƚƉŽƚĞŶƟĞĞůǀ ŽŽƌŝŶǀ ĞƐƚĞƌŝŶŐǌŝũŶĐĂĐĂŽ͕ ŬŽĸ Ğ͕ ĞŶŵĂŶͲ
go, die doorgaans allen van hoge kwaliteit zijn. Daarnaast
liggen er aanzienlijke kansen op het gebied van de pluimvee– en zuivelindustrie.
Energie
, Ğƚǀ ĞƌďĞƚĞƌĞŶǀ ĂŶĚĞĞŶĞƌŐŝĞǀ ŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐǀ ĂŶ, ĂŢƟŝƐĞĞŶ
ǀ ĂŶĚĞŵĞĞƐƚĞƐƐĞŶƟģůĞƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶǁ ĂĂƌŚĞƚůĂŶĚŵĞĞƚĞ
ŬĂŵƉĞŶŚĞĞŌ͘ D ŽŵĞŶƚĞĞůŚĞĞŌƐůĞĐŚƚƐϯ Ϭй ǀ ĂŶĚĞďĞǀ ŽůͲ
king toegang tot energie, terwijl dit in rurale gebieden nog
ĞĞŶƐƚƵŬůĂŐĞƌůŝŐƚ͘ , ĂŢƟŝƐŶŽŐĂůƟũĚŐƌŽƚĞŶĚĞĞůƐĂĬ ĂŶŬĞůŝũŬ
van de import van brandstoﬀen om aan haar energievoorziening te voldoen (o.m. middels de Petro-Caribe overeenkomst met Venezuela). De komende 5 jaar moet er jaarlijks
een verhoging van 200 tot 300 MW aan energieopwekking
plaatsvinden om aan de vraag naar energie te voldoen en
ĚĞŽǀ ĞƌŚĞŝĚŚĞĞŌǌŝĐŚŐĞĐŽŵŵŝƩ ĞĞƌĚŽŵĚŝƚŐƌŽƚĞŶĚĞĞůƐ
middels duurzame energieopwekking te doen (energie uit
zon, wind, water en biomassa—waaronder suikerriet). GeǌŝĞŶ, ĂŢƟ͛ ƐŐƌŽƚĞĂĨǀ ĂůƉƌŽďůĞĞŵŝƐĞƌŽŽŬŝŶƚĞƌĞƐƐĞŝŶŚĞƚ
opwekken van energie uit afvalstromen (“waste to energy”).
Industrie
De ‘manufacturing’ sector is de grootste economische secƚŽƌǀ ĂŶ, ĂŢƟ͘ dŝũĚĞŶƐŚĂĂƌŚŽŽŐƟũǁ ĞƌŬƚĞŶĞƌŵĞĞƌĚĂŶ
100,000 mensen in deze sector. Hoewel dit na een periode
ǀ ĂŶƉŽůŝƟĞŬĞŽŶƌƵƐƚŝŶĚĞũĂƌĞŶǀ ŽŽƌĚĞĂĂƌĚďĞǀ ŝŶŐǁ ĂƐ
teruggelopen naar 15,000 hebben recente ontwikkelingen
en investeringen in het land geleid tot een hernieuwde
groei van de sector. Momenteel zijn er zo’n 30,000 werkzaam mensen in de sector, waarvan het grootste gedeelte
ĂĐƟĞĨŝƐŝŶĚĞƚĞǆƟĞů-ͬ ĐŽŶĨĞĐƟĞƐĞĐƚŽƌ͘ ' ƵŶƐƟŐĞĞǆƉŽƌƚǀ ŽŽƌͲ
waarden als gevolg van handelsakkoorden zoals de HOPE II/
HELP Act en de European Partnership Agreement bieden

KANSRIJKE SECTOREN OP EEN RIJ
Agrosector ;ĞǆƉŽƌƚǀ ĂŶŵĂŶŐŽ͕ ĐĂĐĂŽĞŶŬŽĸ Ğ͘ K ƉǌĞƩ ĞŶ
van zuivel– en pluimveeindustrie)
Energie (duurzame energie uit zon, wind, water en
biomassa. ‘Waste to energy’ projecten)
Industrie ;ĂƐƐĞŵďůĂŐĞ͕ ƚĞǆƟĞů- ͬ ĐŽŶĨĞĐƟĞƐĞĐƚŽƌͿ
Toerisme (aanleg van infrastructuur, hotelsector en
management)
t ĞĚĞƌŽƉďŽƵǁ ΘŽŶƐƚƌƵĐƟĞ(aanleg infrastructuur;
wegen; havens; vliegvelden, waterwerken)
dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ(aanleg van ICT infrastructuur,
‘oﬀshore services’ sector)

ƉƌĞĨĞŶƟģůĞƚŽĞŐĂŶŐƚŽƚŐƌŽƚĞŵĂƌŬƚĞŶ;ǁ ĂĂƌŽŶĚĞƌĚĞ
ŵĞƌŝŬĂĂŶƐĞĐŽŶĨĞĐƟĞŵĂƌŬƚŵĞƚĞĞŶǁ ĂĂƌĚĞǀ ĂŶh ^Ψϳ ϱ
miljard dollar). Daarnaast maakt de aanwezigheid van een
vrijhandelszone in het noorden van het land het mogelijk
ŽŵŝŶǌĞĞƌĐŽŵƉĞƟƟĞǀ ĞŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶƚĞƉƌŽĚƵĐĞƌĞŶŝŶ
deze sector.
Toerisme
, ĂŢƟĚĞĞůƚŵĞƚĚĞ ŽŵŝŶŝĐĂĂŶƐĞZĞƉƵďůŝĞŬĞĞŶĞŝůĂŶĚĚĂƚ
ƉŽƚĞŶƟĞĞůĞĞŶǀ ĂŶĚĞďĞƐƚĞƚŽĞƌŝƐƚĞŶďĞƐƚĞŵŵŝŶŐĞŶƚĞƌ
ǁ ĞƌĞůĚŝƐ͘ , ĞƚůĂŶĚŚĞĞŌŵĞĞƌĚĂŶϵϬϬŬŝůŽŵĞƚĞƌĂĂŶ
stranden, waarvan sommige behoren tot de mooiste in het
ĂƌŝďŝƐĐŚŐĞďŝĞĚ͘ , ĂŢƟďĞƐĐŚŝŬƚĚĂĂƌŶĂĂƐƚŽǀ ĞƌĞĞŶŚŽŐĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟĞĂĂŶĐƵůƚƵƌĞůĞŚŽŽŐƚĞƉƵŶƚĞŶ͕ ǁ ĂĂƌŽŶĚĞƌǀ ĞƌͲ
schillende monumenten zoals de Citadel en het paleis Sans
Souci (beiden World Heritage Sites). Hoewel de sector momenteel nog zwaar leunt op de cruise-industrie die plaatsvindt in het noorden van het land (de cruiseterminal van
Labadie) liggen er plannen klaar om de toerismecapaciteit
in andere regio’s van het land ook te vergroten. Met name
in het zuid-westen van het land (Jacmel, Les-Cayes, Ile-deVache) liggen aanzienlijke mogelijkheden op het gebied van
ŚĞƚŽŶƚǁ ŝŬŬĞůĞŶǀ ĂŶƚŽĞƌŝƐƟƐĐŚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌĞŶĨĂĐŝůŝƚĞŝͲ
ten. De groeiende vraag naar dit soort faciliteiten wordt
geïllustreerd door het feit dat grote conglomeraten als Best
t ĞƐƚĞƌŶĞŶĚĞD ĂƌƌŝŽƩ ' ƌŽƵƉŶĂĚĞĂĂƌĚďĞǀ ŝŶŐƌĞĞĚƐ
ƟĞŶƚĂůůĞŶŵŝůũŽĞŶĞŶŚĞďďĞŶŐĞŢŶǀ ĞƐƚĞĞƌĚŝŶŚĞƚďŽƵǁ ĞŶ
van nieuwe hotels en infrastructuur.
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KANSRIJKE SECTOREN
t ĞĚĞƌŽƉďŽƵǁ ΘŽŶƐƚƌƵĐƟĞ
De aardbeving van januari 2010 had een verwoestende
ŝŵƉĂĐƚŽƉ, ĂŢƟ͗ ŚŽŶĚĞƌĚĚƵŝǌĞŶĚĞŶŵĞŶƐĞŶǀ ĞƌůŽƌĞŶŚƵŶ
ŚƵŝƐ͕ Žǀ ĞƌŚĞŝĚƐŐĞďŽƵǁ ĞŶƐƚŽƌƩ ĞŶŝŶ͕ ĞŶǁ ĞŐĞŶĞŶĂŶĚĞƌĞ
bestaande infrastructuur werden onbruikbaar. De afgeloƉĞŶũĂƌĞŶǌŝũŶĞƌŵĞƚƐƚĞƵŶǀ ĂŶĚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŐĞŵĞĞŶͲ
schap honderden miljoenen gestoken in de wederopbouw
van het land. Er is begonnen met grootschalige reconstrucƟĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͛ ƐŐĞƌŝĐŚƚŽƉŚĞƚǀ ŽŽƌǌŝĞŶǀ ĂŶŶŝĞƵǁ ĞŚƵŝƐͲ
ǀ ĞƐƟŶŐ ĞŶ ĚĞ ďŽƵǁ  ĞŶ ƌĞŶŽǀ ĂƟĞ ǀ ĂŶ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ
(waaronder nieuwe wegen en het vliegveld van Port-auPrince dat deels is gerenoveerd).
K ŶĚĂŶŬƐĂůĚĞǌĞĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚŵŽĞƚĞƌŶŽŐĂůƟũĚŽŶƚǌĞƩ ĞŶĚ
veel gebeuren. Er liggen plannen klaar voor het aanleggen
en vernieuwen (waaronder uitdiepen) van havens, vliegvelden en energie-infrastructuur. Hetzelfde geldt voor de conƐƚƌƵĐƟĞǀ ĂŶŽǀ ĞƌŚĞŝĚƐŐĞďŽƵǁ ĞŶ͕ ƐĐŚŽůĞŶ͕ ǌŝĞŬĞŶŚƵŝǌĞŶ͕ ĞŶ
ǀ ŽůŬƐŚƵŝƐǀ ĞƐƟŶŐ͘ 
ĞŶŐƌŽŽƚĂĂŶƚĂůǀ ĂŶĚĞǌĞĂĐƟǀ ŝƚĞŝƚĞŶǁ ŽƌĚƚŐĞĐŽƂƌĚŝŶĞĞƌĚ
ĚŽŽƌĚĞ, ĂŢƟĂĂŶƐĞŽǀ ĞƌŚĞŝĚ͕ ŝŶƐĂŵĞŶǁ ĞƌŬŝŶŐŵĞƚŝŶƚĞƌŶĂͲ
ƟŽŶĂůĞĚŽŶŽƌĞŶĂůƐĚĞs E ͕ t ŽƌůĚĂŶŬͬ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů&ŝŶĂŶͲ
ĐĞŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͕ ĞŶĚĞ/ŶƚĞƌ-American Development Bank.
Het is met name de moeite waard om de projecten en aanbestedingsprocedures die met regelmaat door deze instellingen worden gepubliceerd in de gaten te houden (zie de
links naar de websites achterin deze brochure). Bij belangstelling voor deelname aan deze (vaak grootschalige) projecten dient rekening te worden gehouden met het feit dat
de aanbestedingsprocedures vaak uitgebreid zijn en dat er
aan de nodige voorwaarden moet worden voldaan. Voor
ŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀ ŽŽƌŚĞƚǌĂŬĞŶĚŽĞŶŵĞƚĚĞǌĞŐƌŽƚĞŝŶƚĞƌͲ
ŶĂƟŽŶĂůĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐǁ ŽƌĚƚŚĞƚĂĂŶŐĞƌĂĚĞŶŽŵĐŽŶƚĂĐƚ
ŽƉƚĞŶĞŵĞŶŵĞƚŚĞƚdĞĂŵ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞK ƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐǀ ĂŶ
ŐĞŶƚƐĐŚĂƉE >;ĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞĂŬĞŶͿ͘ ĞĐŽŶƚĂĐƟŶĨŽƌŵĂƟĞ
hiervan vindt u achterin deze brochure.
dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ
Een laatste sector die interessant kan zijn om te onderǌŽĞŬĞŶ͕ ŝƐĚĞ, ĂŢƟĂĂŶƐĞƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞƐĞĐƚŽƌ͘ K ŽŬĚĞǌĞ
sector kreeg als gevolg van de aardbeving een stevige klap
ƚĞǀ ĞƌĚƵƌĞŶ͘ D ĞƚŚĞƚƉƌŝǀ ĂƟƐĞƌĞŶǀ ĂŶŚĞƚŶĂƟŽŶĂůĞƚĞůĞͲ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞďĞĚƌŝũĨŚĞĞŌĚĞŽǀ ĞƌŚĞŝĚŶƵĚĞĚĞƵƌĞŶŐĞŽͲ
pend voor private investeerders om zich ook op deze markt
te mengen.

Er bestaat een groeiende vraag naar internet en telecomŵƵŶŝĐĂƟĞĚŝĞŶƐƚĞŶ͕ ǁ ĂƚŐĞŢůůƵƐƚƌĞĞƌĚǁ ŽƌĚƚĚŽŽƌĚĞƐƚĞƌŬĞ
groei van het aantal gebruikers van deze diensten over de
laatste jaren: telefoongebruikers groeiden van 1,5 (2000)
op de 100 gebruikers naar 30 per 100 (2009), en internetgebruikers van 0,2 (2000) naar 10 per 100 gebruikers
(2009).
 Ğ, ĂŢƟĂĂŶƐĞŽǀ ĞƌŚĞŝĚŚĞĞŌŝŶŚĞƚŶĂƟŽŶĂůĞŽŶƚǁ ŝŬŬĞͲ
lingsplan speciﬁek een aantal megaprojecten in de ICT sector gepland. Hieronder vallen onder meer het aanleggen
ǀ ĂŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌĂůƐŽŶĚĞƌĚĞĞů
ǀ ĂŶϭϮŐƌŽƚĞŵƵůƟŵĞĚŝĂĐĞŶƚƌĂĚŝĞĚŽŽƌŚĞƚŚĞůĞůĂŶĚǌƵůͲ
len worden gebouwd en het aanleggen van breedband
kabels als onderdeel van het door de World Bank en InterAmerican Development Bank gesteunde “E ĂƟŽŶĂůWůĂŶĨŽƌ
ŽŶŶĞĐƟǀ ŝƚǇ”.
dĞŶƐůŽƩ ĞďĞƐƚĂĂƚĞƌŝŶ, ĂŢƟĂĂŶǌŝĞŶůŝũŬƉŽƚĞŶƟĞĞůǀ ŽŽƌŚĞƚ
ŽƉǌĞƩ ĞŶǀ ĂŶoﬀshore dienstverlening in de ICT sector (bv
callcenters), dit onder meer door de lage lonen, de aanwezigheid van tweetalig sprekende arbeidskrachten (Frans,
ŶŐĞůƐĞŶƐŽŵƐ^ƉĂĂŶƐͿĞŶĚĞŐƵŶƐƟŐĞůŝŐŐŝŶŐƚĞŵŝĚĚĞŶ
van een aantal grote markten in de regio.
INFRASTRUCTUUR IN HAITI
 Ϯ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞǀ ůŝĞŐǀ ĞůĚĞŶ;WŽƌƚ-au-Prince en Cap–
, ĂŝƟĞŶͿΘϰŶĂƟŽŶĂůĞǀ ůŝĞŐǀ ĞůĚĞŶ;:ĂĐŵĞů͕:ĠƌĠŵŝĞ͕ 
Les Cayes & Port-de-Paix. Vliegveld van Port-auWƌŝŶĐĞŚĞĞŌĞĞŶĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚǀ ĂŶǌŽ͛ ŶϱϬϬ͕ ϬϬϬƉĞƌƐŽͲ
ŶĞŶƉĞƌũĂĂƌĞŶŽŶĚĞƌŐĂĂƚŵŽŵĞŶƚĞĞůĞĞŶƌĞŶŽǀ ĂƟĞ
t.w.v. US$15 miljoen.
 2 Zeehavens (Port-au-WƌŝŶĐĞΘĂƉ, ĂŝƟĞŶͿ͘ , Ăǀ ĞŶŝŶ
Port-au-Prince verwerkt momenteel bijna 1 miljoen
ton aan goederen per jaar. Nog eens 17 kleinere havens zijn uitgerust voor kleinere vaartuigen. Mogelijke ontwikkeling van nog eens 5 zeehavens (Gonaives,
Jacmel, Miragoane, Saint-Marc & Les Cayes).
 3,608 km aan wegennetwerk waarvan 950 km priŵĂŝƌ͕ ϭϯ ϭϱŬŵƐĞĐƵŶĚĂŝƌ͕ ĞŶϭϯ ϰϯ ŬŵƚĞƌƟĂŝƌ͘ ' ƌŽƚĞ
steden, vliegvelden, havens en industriële parken zijn
met elkaar verbonden door hoofdwegen.
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HET ONDERNEMERSKLIMAAT IN HAITI
ůƐŚĞƚŽƉŽŶĚĞƌŶĞŵĞŶĂĂŶŬŽŵƚŝƐ, ĂŢƟĞĞŶůĂŶĚŵĞƚĞĞŶ
gebruiksaanwijzing: er liggen absoluut kansen, maar het is
ĞƐƐĞŶƟĞĞůŽŵŐŽĞĚŐĞŢŶĨŽƌŵĞĞƌĚŚĞƚƐƉĞĞůǀ ĞůĚƚĞďĞƚƌĞͲ
den en op deze manier mogelijke obstakels te kunnen voorkomen.
Een aantal van de voornaamste aspecten waarmee rekening dient te worden gehouden betreﬀen de soms ingewikkelde en niet transparante procedures (al dan niet aan de
grens), een gebrek aan infrastructuur (transport/
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞͿ͕ ĞŶĞĞŶŐĞďƌĞŬĂĂŶŐĞƐĐŚŝŬƚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ
en scholing.

DE MEESTE DOOR ONDERNEMERS GENOEMDE
UITDAGINGEN OP EEN RIJTJE
 Gebrek aan ﬁnanciering
 /ŶŐĞǁ ŝŬŬĞůĚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐĞŶĐŽƌƌƵƉƟĞďŝũĚĞŐƌĞŶƐͬ
douane
 Gebrek aan geschikte technologie en scholing
 ' ĞďƌĞŬĂĂŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ;ƚƌĂŶƐƉŽƌƚͬ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ͕ 
etc)
 ' ĞďƌĞŬĂĂŶŝŶƐƟƚƵƟĞͬ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞůĞďĞƉĞƌŬŝŶŐĞŶ

Daar staat tegenover dat de overheid hard werkt om het
ondernemersklimaat te verbeteren. Dit bijvoorbeeld d.m.v.
ŚĞƚǀ ĞƌďĞƚĞƌĞŶǀ ĂŶŚĞƚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞůĞĨƌĂŵĞǁ ĞƌŬ;ǁ ĂĂƌĚŽŽƌ
er bv. minder procedures nodig zijn om een onderneming
ŽƉƚĞƐƚĂƌƚĞŶͿĞŶŚĞƚĐƌĞģƌĞŶǀ ĂŶƉƌŝŬŬĞůƐĚŝĞĞĞŶƉŽƐŝƟĞĨ
eﬀect hebben op het aantrekken van buitenlandse investeringen. Hieronder vallen onder meer het creëren van een
ĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬďĞůĂƐƟŶŐŬůŝŵĂĂƚ;ďǀ ͘ ŝŶĚĞǀ ƌŝũŚĂŶĚĞůƐǌŽŶĞƐ
waar in sommige gevallen tot 15 jaar na het opstarten van
ĞĞŶďĞĚƌŝũĨďĞůĂƐƟŶŐǀ ƌŝũŬĂŶǁ ŽƌĚĞŶŐĞŽƉĞƌĞĞƌĚͿ͘ 

' ĞǌŝĞŶĚĞĐŽŵƉůĞǆĞƐŝƚƵĂƟĞŝŶŚĞƚůĂŶĚǁ ŽƌĚƚŚĞƚƐƚĞƌŬ
ĂĂŶŐĞƌĂĚĞŶŽŵǀ ŽůĚŽĞŶĚĞƟũĚƚĞŝŶǀ ĞƐƚĞƌĞŶŝŶŚĞƚĚŽĞŶ
van het benodigde voorwerk (‘due diligence’) en met name
ŽŽŬŚĞƚŽƉďŽƵǁ ĞŶǀ ĂŶĚĞũƵŝƐƚĞƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞƌĞůĂƟĞƐĞŶ
netwerken. Voor de meeste buitenlandse nieuwkomers
ŐĞůĚƚĚĂƚĚĞǌĞďŝũŶĂĂůƟũĚƐĂŵĞŶǁ ĞƌŬĞŶŵĞƚĞĞŶůŽŬĂůĞ
partner, of werken via lokale agenten en/of distributeurs.
Hierbij geldt dat lokale agenten meestal werken op basis
van commissie.

ZĂŶŬŝŶŐŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐŬůŝŵĂĂƚ͗ , ĂŢƟĞŶǀ ĞƌŐĞůŝũŬďĂƌĞ
economieën in de regio

K ǀ ĞƌǌŝĐŚƚƌĂŶŬŝŶŐ, ĂŢƟŽƉǀ ĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞŶ
ondernemersklimaat

Bron: IFC/World Bank Doing Business Report 2014—, ĂŝƟ
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LINKS EN BRONNEN VAN INFORMATIE
Hieronder vindt u een overzicht van websites met
ŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀ ĞƌŚĂŶĚĞůĞŶǌĂŬĞŶĚŽĞŶŽƉĚĞ
, ĂŢƟĂĂŶƐĞŵĂƌŬƚ͘ 
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůK ŶĚĞƌŶĞŵĞŶůŐĞŵĞĞŶ
ĞŶŐŽĞĚƐƚĂƌƚƉƵŶƚŵĞƚĂůŐĞŵĞŶĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀ Ğƌ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůŽŶĚĞƌŶĞŵĞŶ͕ Į ŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐĞŶŶĞƚǁ ĞƌͲ
ken is de website van het Agentschap NL, de uitvoeƌŝŶŐƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞǀ ĂŶĚĞE ĞĚĞƌůĂŶĚƐĞZŝũŬƐŽǀ ĞƌŚĞŝĚ
ĂůƐŚĞƚŐĂĂƚŽŵĚƵƵƌǌĂĂŵŚĞŝĚ͕ ŝŶŶŽǀ ĂƟĞĞŶŝŶƚĞƌŶĂͲ
ƟŽŶĂĂůŽŶĚĞƌŶĞŵĞŶ͗

ŚƩ Ɖ͗ ͬ ͬ ǁ ǁ ǁ ͘ ĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉŶů͘Ŷů
s ŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀ ĞƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůŽŶĚĞƌŶĞͲ
men kunt u ook terecht bij:

ǁ ǁ ǁ ͘ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂůŽŶĚĞƌŶĞŵĞŶ͘ Ŷů

K ŶĚĞƌŶĞŵĞŶŝŶ, ĂŢƟ
ĞŶŐŽĞĚƐƚĂƌƚƉƵŶƚŵĞƚŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀ ĞƌŽŶĚĞƌŶĞͲ
ŵĞŶŽĨŝŶǀ ĞƐƚĞƌĞŶŝŶ, ĂŢƟŝƐŚĞƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ
ŝŶǀ ĞƐƚĞƌŝŶŐƐƉŽƌƚĂĂů ǀ ĂŶ ĚĞ , ĂŢƟĂĂŶƐĞ Žǀ ĞƌŚĞŝĚ
(CFI):

ŚƩ Ɖ͗ ͬ ͬ ĐĮ ŚĂŝƟ͘ ĐŽŵ
U kunt op deze website ook een interessante invesƚĞƌŝŶŐƐŐŝĚƐǀ ŝŶĚĞŶŵĞƚĚĂĂƌŝŶŽ͘ Ă͘ ŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ
Žǀ ĞƌŬĂŶƐƌŝũŬĞƐĞĐƚŽƌĞŶŝŶ, ĂŢƟ͗

ŚƩ Ɖ͗ ͬ ͬ ĐĮ ŚĂŝƟ͘ ĐŽŵͬ ǁ Ɖ-content/
uploads/2013/08/InvestmentGuide.swf
ĞĚƌŝũǀ ĞŶĚĂƚĂďĂƐĞ, ĂŢƟ

ŚƩ Ɖ͗ ͬ ͬ ǁ ǁ ǁ ͘ ƉĂŐĞƐƉƌŽ͘ Śƚ

ŚƩ Ɖ͗ ͬ ͬ ŚĂŝƟ͘ ďƵŝůĚŝŶŐŵĂƌŬĞƚƐ͘ ŽƌŐ
t ĞĚĞƌŽƉďŽƵǁ ŝŶ, ĂŢƟ
s ŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶƐƚĂƟƐƟĞŬĞŶŽǀ ĞƌŚĞƚǁ ĞĚĞƌŽƉͲ
ďŽƵǁ ƉƌŽĐĞƐŝŶ, ĂŢƟ͗

ŚƩ ƉƐ͗ ͬ ͬ ŚĂŝƟ͘ ŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶƌĞƐƉŽŶƐĞ͘ ŝŶĨŽ

ĂŶďĞƐƚĞĚŝŶŐĞŶ;ƚĞŶĚĞƌƐͿŝŶ, ĂŢƟ
s ŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀ ĞƌŐƌŽƚĞƉƌŽũĞĐƚĞŶĞŶĂĂŶďĞƐƚĞĚŝŶͲ
ŐĞŶ;ƚĞŶĚĞƌƐͿŝŶ, ĂŢƟ͗

ŚƩ Ɖ͗ ͬ ͬ ŚĂŝƟ-tenders.org

ŚƩ Ɖ͗ ͬ ͬ ǁ ǁ ǁ ͘ ĚĞǀ ďƵƐŝŶĞƐƐ͘ ĐŽŵ(VN portaal)

ŚƩ ƉƐ͗ ͬ ͬ ƚǁ ŝƩ Ğƌ͘ ĐŽŵͬ ĚĞǀ ďƵƐŝŶĞƐƐ ;ǀ ŽůŐ͞ η, ĂŝƟ͟ Ϳ

ŚƩ Ɖ͗ ͬ ͬ ǁ ǁ ǁ ͘ ĂŐĞŶƚƐĐŚĂƉŶů͘Ŷůͬ ŽŶĚĞƌǁ ĞƌƉĞŶͬ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂů-ondernemen/exportbegeleiding/
kansen-ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ-ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ
<ĂŵĞƌƐǀ ĂŶ<ŽŽƉŚĂŶĚĞůŝŶ, ĂŢƟ

ŚƩ Ɖ͗ ͬ ͬ ǁ ǁ ǁ ͘ ĐĐŝŚ͘ ŽƌŐ͘ Śƚ

ŚƩ Ɖ͗ ͬ ͬ ǁ ǁ ǁ ͘ ĂŵĐŚĂŵŚĂŝƟ͘ ĐŽŵ
, ĂŢƟĞŶƵƌŽƉĂ
/ŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀ ĞƌĚĞƌĞůĂƟĞǀ ĂŶĚĞ ŽŵŝŶŝĐĂĂŶƐĞ, ĂŢƟ
met Europa vindt u hier:

ŚƩ Ɖ͗ ͬ ͬ ĞĞĂƐ͘ ĞƵƌŽƉĂ͘ ĞƵͬ ŚĂŝƟͬ ŝŶĚĞǆ
ͺ ĞŶ͘ Śƚŵ

ŚƩ Ɖ͗ ͬ ͬ ĞǆƉŽƌƚŚĞůƉ͘ ĞƵƌŽƉĂ͘ ĞƵͬ ƚŚĚĂƉƉͬ
index.htm#
Mogelijke bronnen van ﬁnanciering en support voor
ƉƌŽũĞĐƚĞŶŝŶ, ĂŢƟ

ŚƩ Ɖ͗ ͬ ͬ ǁ ǁ ǁ ͘ ĨŵŽ͘ Ŷůͬ Į ŶĂŶĐĞ

ŚƩ Ɖ͗ ͬ ͬ ǁ ǁ ǁ ͘ Đďŝ͘ Ŷů

ŚƩ ƉƐ͗ ͬ ͬ ǁ ǁ ǁ ͘ ƉƵŵ͘ Ŷů
Contactgegevens Nederlands Consulaat-Generaal in
, ĂŢƟ
Email: rpadberg@gmail.com
Tel: +509 2940 9642
Website Nederlandse Ambassade te Santo Domingo
D ĞĞƌŶƵƫ ŐĞůŝŶŬƐĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀ ĞƌǌĂŬĞŶĚŽĞŶŝŶ
, ĂŢƟ;ĞŶĚĞ ŽŵŝŶŝĐĂĂŶƐĞZĞƉƵďůŝĞŬͿŬƵŶƚƵǀ ŝŶĚĞŶŽƉ
de website van de Nederlandse Ambassade in Santo
Domingo:

www.holanda.org.do

8

