
Marktkansen in Wallonië

Waals-Nederlandse handelsdag 2022

Neem deel aan het maatwerkprograma met o.a.:

Op maat gesneden individuele matchmaking
met potentiële zakenpartners

22 november 2022, 11:30 - 18:00 uur
Château du Val, Val Saint Lambert, België

Presentatie marktkansen in Wallonië

Juridisch en fiscale informatiesessies

Consultaties personeelszaken en sociale 
wetgeving

Dialoog met ervaringsdeskundigen

Netwerkgelegenheid op het netwerkplein

Maak kennis met het potentieel van de Waalse markt:

Nederlandse bedrijven exporteren jaarlijks voor EUR 5 miljard naar buurregio Wallonië: een regio die 
evenveel inwoners telt als de provincies Noord-Brabant en Limburg samen.

Nederland is de vierde investeerder in Wallonië: een centraal gelegen regio die ook als springplank dient 
naar Frankrijk en Luxemburg. Een markt met groeipotentieel.

Meld u
hier aan

Zakenkansen in sectoren als life sciences & health, logistiek, landbouw, cleantech, hightech en water.

De Waalse overheid investeert de komende jaren in verduurzaming en digitalisering.

https://dutch-walloon-trade-event-2022.b2match.io/


Waals-Nederlandse handelsdag 2022

Waalse ambities met impact op de handelsmogelijkheden:

Het Waalse investeringsplan voorziet investeringen i.o. de farmaceutica en gezondheidszorg, waaronder 
de investering in het BioPark van Charleroi en diverse biotech-ondernemingen in onder meer Gosselies, 
Louvain-la-Neuve en Luik.

22 november 2022, 11:30 - 18:00 uur

Life Sciences & Health

Wallonië streeft ernaar haar transportinfrastructuur te versterken en stuurt aan op de transitie naar 
duurzamere mobiliteit. Vanuit privaat en publieke kant worden verschillende investeringen en initiatieven 
gedaan om deze transitie te ondersteunen, onder meer via het programma Lean & Green Europe.

Logistiek

De trend van circulaire economie leidt tot een revalorisatie van reststromen uit de Agro&Food sector. De 
Waalse overheid zet sterk in op de eiwittransitie, het opzetten van duurzame waardeketens en toepassing 
van Hightech binnen de gehele sector.

Agro&Food

De Waalse markt biedt mogelijkheden voor CleanTech, Climatetech, lifesciences, digitale technologieën 
en nieuwe innovatieve technologieën (zoals robotica, nanotechnologie…). Wallonië investeert daarnaast 
binnen dit cluster via haar Stratégie Européenne in het vinden van alternatieven voor plastics.

CleanTech

Nederland is een van de prioriteitslanden voor Wallonië als het gaat om samenwerkingen op het gebied 
van Hightech. Er wordt onder meer gekeken naar toepassingen die de digitale ontwikkeling in industriële 
processen kunnen verbeteren. Hiertoe wordt o.a. het Factory 4.0 programma opgezet.

HighTech

Wallonië kent een sterkere focus op de water-waardeketen sinds de zware overstromingen in juli 2021 en 
voorziet EUR 3 miljard aan investeringsprogrammamiddelen tot 2030, waarmee o.a. wordt gekeken naar het 
goed en duurzaam beheer van de waterlopen in het gewest.

Water

Meld u
hier aan

Meld u aan vóór 14 oktober 2022 
via het B2Match platform om te profiteren

van individuele matchmaking

https://dutch-walloon-trade-event-2022.b2match.io/

