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West-Afrika bestaat uit een groep van 16 landen: Benin, Burkina Faso, Gambia, 
Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Ivoorkust, Kaapverdië, Liberia, Mali, Mauritanië, 
Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone en Togo. De EU erkent een aantal van 
deze landen als ontwikkelingsland. Met de meeste van deze landen sloot de EU 
een unilateraal vrijhandelsakkoord. De EU verleent een gehele of gedeeltelijke 
vrijstelling van invoerrechten voor producten afkomstig uit deze landen,  
maar niet omgekeerd. Volgens de normen van de EU behoort Senegal  
tot de groep van minst ontwikkelde landen in West-Afrika. Goederen  
afkomstig uit Senegal kunnen dus worden ingevoerd in de EU met 
volledige vrijstelling van rechten, uitgezonderd wapens. 

Wat moet je nog weten over West-Afrika?

West-Afrika 
Beleggers in alle economische sectoren zien West-Afrika steeds meer als een 
aantrekkelijke bestemming. De groeiende bevolking van meer dan 400 miljoen 
en overvloedige middelen zorgen voor een gestage economische groei, gezien 
door een geprojecteerde jaarlijkse groei van 2.1% in 2021 en 3.0% in 2022.

African Continental Free Trade 
Agreement (AfCFTA)
West-Afrika maakt deel uit van de AfCFTA. Dit is een Afrikaanse vrijhandelszone, 
overeengekomen tussen landen van de Afrikaanse Unie (AU) in maart 2018. 
Deze overeenkomst is door 54 van de 55 lidstaten ondertekend. Geen enkel 
handelsgebied ter wereld telt zoveel deelnemende landen. De AfCFTA heeft als 
missie de intra-Afrikaanse handel te versnellen en de handelspositie van Afrika 
op de wereldmarkt te versterken door de gemeenschappelijke stem en beleids-
ruimte van Afrika in de globale handelsbesprekingen te versterken.

KANSRIJKE SECTOREN IN 
WEST-AFRIKA ZIJN:

•	 Infrastructuur 
 (wegen, bruggen, haven-

faciliteiten en spoor)

•	 Landbouw 
 (vooral technologie voor 

de financiële sector, 
betalingssystemen…)

•	 Digitale 
gezondheidszorg 

 (telemedicine, 
e-prescriptions, m-health, 
diagnostics smartkits…)

•	 Hernieuwbare energie 
 (zonne-energie, biogas..)

•	 Transport en logistiek 
 (alle mogelijke 

innovatieve systemen)

•	 Architectuur
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Ghana
Voor Vlaanderen was Ghana in 
2020 de 62ste klant en de 71ste 
leverancier.  

• € 315 632 920
Vlaamse totaaluitvoer van
goederen naar Ghana

• € 206 287 116
Vlaamse totaalinvoer van goederen
vanuit Ghana

3 voornaamste invoerproducten 
uit Ghana:

• cacao en cacaobereidingen (51%)
• fruit (27,1%)
• vetten en oliën (dierlijke en

plantaardige) en zogenaamde
dissociatieproducten (11,7%)

Ivoorkust
Voor Vlaanderen was Ivoorkust 
in 2020 de 65ste klant en de 43ste 
leverancier.  

• € 297 332 333
Vlaamse totaaluitvoer van
goederen naar Ivoorkust

• € 633 513 257
Vlaamse totaalinvoer van goederen
vanuit Ivoorkust

3 voornaamste invoerproducten 
uit Ivoorkust:

• cacao en cacaobereidingen (71%)
• fruit (15%)
• rubber en werken daarvan (7,8%)

Senegal
Voor Vlaanderen was Senegal in 
2020 de 51ste klant en de 108ste 
leverancier.  

• € 485 782 576
Vlaamse totaaluitvoer van
goederen naar Senegal

• € 39 566 171
Vlaamse totaalinvoer van goederen
vanuit Senegal

3 voornaamste invoerproducten 
uit Senegal:

• minerale brandstoffen, aardolie en
distillatieproducten (31,4%)

• vis, schaaldieren en weekdieren
(21,6%)

• groenten, planten, wortels en
knollen (13,5%)

TIP
Voor de laatste cijfers 

(2020) van deze landen 
verwijzen wij naar de 

website van FIT.

ETIQUETTE BIJ HET ZAKENDOEN

• Bij de begroeting is het gebruikelijk om handen te schudden.
• Groet een oudere persoon altijd eerst.
• Het is beleefd als je informeert naar de familie van je zakenpartner. Ook sport, cultuur en het weer zijn

goede onderwerpen om een gesprek mee te starten. Aangezien veel Ivorianen afhankelijk zijn van het weer
(landbouw) hoeft dit zeker niet oppervlakkig te zijn.

• Gebruik altijd je rechterhand bij het aannemen of geven van een visitekaartje.
• Wegversperringen waar je met een of ander excuus geld wordt afgetroggeld zijn stilaan op de terugweg,

maar wees hier toch voor beducht als je onderweg bent.
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Vaccinatie (inenting)   
•	 Verplichte vaccinaties: Een vaccinatie 

tegen gele koorts is verplicht om naar 
Ghana en Senegal te reizen.

•	 Aanbevolen vaccinaties: Vaccinaties 
tegen DTP, Hepatitis A, Hepatitis B, BMR, 
Rabiës en Tuberculose zijn aanbevolen 
om naar Ivoorkust, Ghana en Senegal 
te reizen.

Taal
Frans en Engels zijn de meest gebruikte commerciële 
talen in deze drie landen en je neemt ook best visite- 
kaartjes mee in beide talen. In Ghana is Engels de 
enige officiële taal en ze wordt ook gesproken door 
bijna de gehele bevolking. In Ivoorkust en Senegal 
wordt Frans het meest gebruikt.

Economische Unies
•	 Economic Community of West 

African States (ECOWAS): Ghana, 
Ivoorkust en Senegal behoren tot 
de ECOWAS. Dit is een economi-
sche unie van 15 West-Afrikaanse 
landen die tot stand kwam met het 
Verdrag van Lagos in 1975. 

•	 Organisation pour l’harmo-
nisation en Afrique (OHADA): 
Ivoorkust en Senegal behoren tot 
de OHADA. Dit is een systeem 
van ondernemingsrecht en uit-
voerende instellingen, gelanceerd 
in 1993 en ondertussen aange-
nomen door 17 West- en Centraal-
Afrikaanse landen (Franstalig). 
OHADA beoogt de economische 
ontwikkeling van West- en Centraal 
Afrika door de uniformisering van 
het ondernemingsrecht in die ver-
schillende landen. 

•	 Union économique et moné-
taire ouest africaine (UEMOA): 
Ivoorkust en Senegal behoren ook 
tot de UEMOA, een organisatie die 
tot stand kwam met het Verdrag van 
Dakar in 1994. UEMOA beoogt de 

economische integratie van de 
landen die de CFA-frank  

(XOF) als eenheids- 

munt gebruiken. De CFA-frank, 
waarvan de waarde gewaarborgd 
wordt door de Franse schatkist, is 
een stabiele en robuuste munteen-
heid waarvan de wisselkoers gekop-
peld is aan de EURO. Exporteurs 
en investeerders hebben dus geen 
wisselkoersrisico en krijgen steeds 
een vaste waarde van 656 XOF 
voor 1 euro. 

•	 West African Monetary Zone 
(WAMZ): Deze zone is het ant-
woord van 6 ECOWAS-landen op 
de UEMOA en wil een monetair 
tegengewicht bieden aan de CFA 
Frank. Deze unie werd in 2000 in 
het leven geroepen en heeft als 
doelstelling een sterke eenheids-
munt te creëren, de zogenaamde 
ECO. De lancering van deze munt 
wordt voorbereid door de West 
African Monetary Institute in Accra, 
Ghana.
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INTERESSANTE LINKS:

Flanders Investment & Trade

FOD Financiën

De Ghanese Ambassade in Brussel

De Ivoorkust Ambassade in Brussel

De Senegalese Ambassade in Brussel

Communicatiekanalen
WhatsApp is in Ghana, Ivoorkust en Senegal het alomtegen-
woordige communicatiemiddel, zowel voor niet-professionele 
als professionele contacten. We kunnen zelfs zeggen dat dit 
het belangrijkste communicatiemiddel is geworden en dat het 
de e-mail heeft verdrongen in zakelijke contacten. Om snel te 
communiceren met je gesprekspartners gebruik je beter hun 
WhatsApp-nummer dan hun e-mailadres, omdat ze dat vaker 
raadplegen en sneller beantwoorden. Als je toch een e-mail moet 
versturen, is het aan te raden om via WhatsApp te laten weten dat 
er een e-mail op komst is.

Sociale media worden intensief gebruikt dankzij de hoge pene-
tratiegraad van smartphones. Facebook lijkt nog steeds het meest 
in trek, zowel in een niet-professionele als professionele context. 
Veel bedrijven hebben een officiële Facebook-pagina als enige 
aanwezigheid op het web, in de plaats van een eigen website, 
die duurder is om te maken en te onderhouden, en vaak externe 
expertise vereist. 

” Om snel te 
communiceren 
gebruik je best 
het WhatsApp-
nummer van je 
contact.”

https://www.liantis.be/nl
https://www.kbc.be/ondernemen/nl.html
https://www.proximus.be/nl/id_b_cb_tailored_advice/zelfstandigen-en-kleine-bedrijven/blog/news/service/reken-op-je-bizz-expert.html
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/language_selection?destination=%3Cfront%3E
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen
https://www.belgische-ambassade.com/Ambassade/18444/Ghana-in-Brussel
https://www.belgische-ambassade.com/Ambassade/18436/Ivoorkust-in-Brussel
https://www.belgische-ambassade.com/Ambassade/16444/Senegal-in-Brussel
mailto:ondernemerslijn@unizo.be
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/language_selection?destination=%3Cfront%3E



