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werklunch voorgezeten door ZE de 
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Beroepsonderwijs en de Werkgelegenheid

THEM A :  «WERKGELEGENHEID 
EN DE NEDERL ANDSE 
INVE S TERINGEN»

VERTROUWEN, DE KERN VAN NZE COMPETENTIEW



Missies, activiteitenprogramma 
1ste semester 2016
Missie  n°1 : 

Acties ten gunste van de ontwikkeling van de handelsuitwisselingen tussen onze twee landen:

•	 Volgende werklunch op 18/05/2016.

•	 Volgende werklunch: voorgezeten door de Heer Minister van Sociale Zaken.

•	 Operaties gehandicapten 2016.

•	 Coaching en kontakten ten gunste van de leden voor nuttige interventies. 

Missie  n°2 :

•	 Nuttige ondersteuning van de bedrijven bij de respectievelijke autoriteiten van onze twee 
landen : (bewerkstelliging van relaties, medewerking bij de oplossing van hun problemen en 
coaching tijdens de kontakten met counterparts, de competente autoriteiten, Consulaire Zaken 
van de Nederlandse Ambassade).  

•	 Volgende werklunches.  

Missie  n°3 :

Deelname aan de economische debatten en de uitwisselingen tussen de 2 landen door middel van 
het doen van voorstellen (« think tank »). 

Missie  n°4 : 

Aanmoediging van leden/prospects van onze Kamer tot effectieve deelname aan grote 
manifestaties en conferenties die in Tunesië en in Nederland worden georganiseerd (ontwikkeling 
van de onderzoekswerkzaamheden (internet).

•	 Actualiteiten

•	 Samenwerking

•	 Enkele cijfers 

•	 Bedrijven van deze maand

•	 Salons & Tentoonstellingen  

•	 Lidmaatschap

•	 Agenda van de 
Tentoonstellingen en Salons

•	 Bibliotheek van de  CTNCI 
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Volgende werklunch voorgezeten door ZE de Heer Zied Ladhari, 
Ministerهe van het Beroepsonderwijs en de Werkgelegenheid: 
18/05/2016 in Sheraton, « Zaal Kairouan »

ONDERSTAAND PROGRAMMA 
12u30 :  Ontvangst van onze genodigden in de receptie van het Sheraton : 
 * Begeleiding naar de VIP Salon ‘’El Majless’’

12u30-13u00 :  Aankomst en registratie van de deelnemers  
13u00-13u05: Welkomsttoespraak van de Heer Mark Liebster en/of de Heer Mongi Goaied,
 respectievelijk President en Secretaris Generaal van de Kamer
13u05-13u10 : Interventie van ZE de Heer Hans van Vloten Dissevelt,
 Ambassadeur  van het Koninkrijk der Nederlanden te Tunis 
13u10-13u15 :  Intervente van ZE Laura Baeza, Ambassadeur,
 Hoofd van de Delegatie van de EU (te bevestigen)
13u15-13u30:  Interventie van ZE de Heer Zied Ladhari, Minister van het
 Beroepsonderwijs en de Werkgelegenheid: 
 «Werkgelegenheid en de Nederlandse Investeringen»
13u30-13u45:  Interventie van Mevr. Ines Hallab, Moderator, Executive Director HCC en Internationaal Expert 
in Strategie, Management en HR: Stand van Zaken op het 
gebied van de Werkgelegenheid in Tunesië en pistes  
13u45 -14u55 : Interventies van deelnemers; Q/R
14u55 -15u00 : Dankzeggingen / afsluiting door de Heer 
Mark Liebster en / of de Heer Mongi Goaied Secretaris 
Generaal. 

VOOR UW DEELNAME 

Mevr. Amira Ajjabi en/of Mevr. Rim Hamzaoui 
Tel : +216  71 885 442  - Fax :+216  71 881 870
Email : ctnci@planet.tn 
De Heer Mongi Goaied : +216 98 33 72 55

I.  ACTIVITEITEN 
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Onze Kamer organiseert een volgende werklunch 
op 18 mei 2016  Voorgezeten door de Heer Zied 

Ladhar, Minister van het Beroepsonderwijs en de 
Werkgelegenheid

« WERKGELEGENHEID EN DE 
NEDERLANDSE INVESTERINGEN»

Sponsor: Société SONOBRA /HEINEKEN en 
Mazarine Energy BV

(die wij van harte dankzeggen)
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PROJEKT VOOR DE OPRICHTING VAN 250 ERKENDE 
ACCOUNTANTS BUREAUS

VOLGENDE WERKLUNCH: 32STE VOORGEZETEN DOOR DE 
MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN 

In vervolg op een ontmoeting van de Heren M. Goaied, SG 
van onze Kamer en S. Sallemi,  erkend accountant, Cabinet 
SALLEMI Skander, met de Heer Z. Ladhari, Minister van 
het Beroepsonderwijs en de Werkgelegenheid : Het projekt 
naar voren brengen voor de oprichting van 250 erkende 
Accountants bureaus.
Onderstaand voorstel overhandigd aan de Heer Minister: 
Uitstekende ontvangst, geheel in overeenstemming met de 
programma’s voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
van het departement, antwoord wordt afgewacht hetgeen 
gunstige toekomstige perspectieven zal bieden voor onze 
jongeren. 
Dit projekt bestaat uit de begeleiding van gediplomeerden:
Van masters op het gebied van de fiscaliteit, rechten 
en boekhouding evenals maîtrisediploma in rechten en 
economische wetenschappen, die heden werkeloos zijn,
Teneinde minstens 250 arbeidsplaatsen te creëren en 50 
accountantsbureaus per jaar.
De gediplomeerden zullen echter een adekwate opleiding 
nodig hebben die hen in staat stelt de nodige kennis te 
verwerven voor de uitoefening van hun beroep.
Met betrekking tot dit onderwerp stellen wij u voor 
een opleidingsprogramma vast te stellen ten behoeve 
van de gediplomeerden die de bedoeling hebben  een 
accountantsbureau te openen en wij hopen van harte 

dit programma te kunnen realiseren met de volle 
ondersteuning van het Ministerie voor Beroepsonderwijs 
en Werkgelegenheid.
Een coördinatie met de financieringsinstellingen (BTS, 
QFF....) voor de toekenning van een financiering aan de 
kandidaten die hun bureau reeds hebben opgericht.
De strukturen die het beroep vertegenwoordigen, te weten 
de « Groupement Professionnel des Conseils Fiscaux » en 
de « Chambre Nationale des Conseils Fiscaux », ontvangen 
de kandidaturen en begeleiden de kandidaten bij de 
oprichting van hun bureau.
Deze strukturen zullen de kandidaten op deze wijze 
begeleiden gedurende het eerste jaar van hun uitoefening.
Een lijst van 30 kandidaten is reeds gereed en beschikbaar.

27  april 2016 : De Heer M. Goaied, SG van onze Kamer, 
en Mevr. R. Hamzaoui, onze assistente hebben een 
ontmoeting gehad met ZE Mahmoud Ben Romdhane, 
Minister van Sociale Zaken:
-Presentatie van de aktiviteiten van onze Kamer
-Organisatie van een volgende werklunch:
* Thema: De Nederlandse Investeringen en de Sociale 
Zaken 
* Datum: Donderdag 08/09/2016 (te bevestigen)
* Sponsoring: in behandeling 
-Zeer gevoelig voor de ontvangst die aan onze Kamer werd 
gereserveerd voor de ontwikkeling van een vruchtbare 
volgende samenwerking. 
*En eveneens voor de oplossing van eventuele vragen 
van onze leden en voor de begeleiding van de interventies 
van onze Kamer ten gunste van de gehandicapten (wordt 

vervolgd, in het bijzonder in samenwerking met de Heer 
Kamel Sammari: Werkvergadering reeds gepland op 
06/05/2016).



Salon PLMA Amsterdam,
24 en 25 mei 2016 

  http://www.plmainternational.com/
fr/industry-news/private-label-

today 

*Doelstellingen :  RDV van 
distributeurs en fabrikanten van nieuwe industrieën: teneinde 
hen behulpzaam te zijn bij de ontdekking van nieuwe 
produkten en nieuwe kontakten 
*Het vinden van nieuwe ideeën ter bevordering van de groei 
en het sukses van hun MDD 
-Deelname van 8 Tunesische bedrijven aan een nationaal 

paviljoen van 72 m² :
*Deelname voor de eerste keer aan deze Salon 
*die de acteurs van de grote werelddistributie verenigen.

FYI, 
De Heer Hichem NEJI
RCT CEPEX-PAYS BAS
TUNISIAN TRADE PROMOTION OFFICE – NETHERLANDS
World Trade Center - Rotterdam
rct@ttpo.nl
Mob : +31 (0) 622551404
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FIPA Benelux: Round Table, 17 mei 2016 in Den Haag 
(in samenwerking met de « Conseil Néerlandais pour la 
Promotion du Commerce » (Nederlands Centrum voor 
Handelsbevordering).
-Doelstelling : Het verenigen van Tunesische en Nederlandse 
zakenlieden evenals de vertegenwoordigers van publieke en 
professionele instellingen. 
Deze round table, die is gericht op de niches en de 
vernieuwende activiteiten in de sektor van de landbouw 
en de agroindustrie in Tunesië zal worden geleid door de 
agronoom de Heer Ibrahim MEDINI en zal een bevoorrechte 
gelegenheid zijn voor networking  en ontmoetingen met 
de Tunesische projektontwikkelaars en hun Nederlandse 

counterparts die op zoek zijn naar nieuwe opportuniteiten 
voor partnerships en zakelijke ontmoetingen.
*Kontakten worden onderhouden met het nationale 
instituut (Agence de Promotion des Investissements 
Agricole)(Agentschap voor de Promotie van de Investeringen 
in de Landbouwsektor), APIA : *uitstekende vooruitzichten, 
eventuele deelname van vertegenwoordigers op het gebied 
van de kascultuur, olijfolie, veeteelt…..(De Heer  Directeur 
Partnerships APIA : Abdelmoumen Toukabri : 71 771 300)

K o n t a k t p e r s o o n 

FIPA Tunisia Benelux
De Heer Mokhtar Chouari | General Delegate for Benelux
D : +32-2 512 93 27  | M : +32 4762 04 702 | Fax : +32-2 511 17 57
Adr : 31, Rue Montoyer, BTE4 - 1000 Bruxelles - Belgique

Salon ESEF 2016 van 15 tot 18 maart in Utrecht

RAPPEL 1
Activiteitenprogramma FIPA Benelux 2016

 Eventuele deelname van de Secretaris Generaal van onze Kamer en leden aan het volgende programma: 
Hartelijke dank aan onze vriend de Heer Mokhtar Chouari, Directeur FIPA Benelux :
•	 Tunesische deelname aan de Salon ESEF 2016 van 15 tot 18 maart in Utrecht 
•	 Tunisian Business Diner op 21 Avril vanaf 18 u in de Cercle Royal Gauloix Brussel  
•	 Forum d’affaires Tuniso Belge in Gent op 24 mei  vanaf 14u in het Château Zwijnaarde Gent

Activiteitenprogramma Vertegenwoordiging van het CEPEX in 
Nederland (TTPO Rotterdam) 24-25 mei 2016



Door to Door, 
platformen voor 
de import en de 
distributie  in 
de Nederlandse 
logistieke 
centra  voor de 
Europese en de 
internationale 
distributie.
3 Tunesische 
bedrijven 

gespecialiseerd in de export van vers fruit en groenten ( 
met name sinaasappelen, druiven, perziken, watermeloen, 
meloen, granaatappelen, tomaten en aubergines). 
Gedurende twee dagen zes bezoeken en direkte 
ontmoetingen met de decisionmakers van deze platformen 
hebben de Tunesische bedrijven in staat gesteld om zich 
te informeren omtrent de condities voor de import van 

fruit en verse groenten, de vereiste eisen en de normen 
van certificering en kwaliteit in de markten die door de 
aankoopcentrales worden bediend.
Opgemerkt dient te worden dat de bezochte 
aankoopcentrales thans de distributiekanalen en de 
winkelketens in Nederland en alle Europese, Scandinavische 
landen en Rusland bevoorraden  en een jaarlijks 
rendement realiseren van 100 tot 400 miljoen Euro per 
distributieplatform.
Aan het eind van deze missie, 
Grote belangstelling werd in 
het bijzonder getoond voor:
* bepaalde produkten, met 
name druiven, platte perziken, 
tomaten en sla : vroege 
produktieperiode, 
*en bevoorrading van de 
Russiche en noordelijke 
markten.
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Missie voor direkte bezoeken aan Nederlandse inkopers van vers fruit 
en groenten :  06 en 07 april 2016 (De Heer Hichem Néji)

BEDRIJVEN LEDEN VERZOEKEN ACTIES

Cabinet Sallemi Skander Ministerie van Beroepsonderwijs en Werkgele-
genheid In behandeling

Sté Grow Group De Consulaire Afdeling van de Nederlandse 
Ambassade In behandeling 

Sté TA TUNISIE INTERNATIONAL De  CNSS In behandeling

Cabinet Sallemi Skander Het bedrijf TA TUNISIE INTERNATIONAL Kontaktlegging, In behandeling

Sté CELAMINE De Minister van Energie In behandeling

Sté Shell Tunisia Gemeenschappelijke actie bij de Economische 
Afdeling van de Nederlandse Ambassade Met dankzegging  

Sté Elmoussem Agricole Het DG van de Douane Tot grote tevredenheid van ons lid 

Group Nedco Het Ministerie van Sociale Zaken/ UTICA In behandeling

Sté CELAMINE Het DG van de Douane In behandeling

Sté SECODAT Het APII In behandeling  

HCC Sté Vocalcom Bewerkstelling van relatie

Coaching en kontakten ten gunste van de leden voor nuttige interventies 



7NIEUWSBRIEF CTNCI - APRIL  2016

-Ontvangst van de 8ste container 
met 164 artikelen bestemd voor 123 
begunstigden, bepaald door de CTNCI ; 
*24 begunstigden voorgesteld door het 
« Centre Joie de Vivre » 
*en 17 begunstigen voorgesteld door 
het « Centre Sidi Bouzid »
-Artikelen zeer gewaardeerd door hun 
ontvangers.
*Distributie is gaande met mogelijkheid 
om dit dossier eind april af te sluiten.

*CR  en arbeidsintensieve opvolging 
(Rim).
-  Wijnproeven « Domaine Kurubis»: 
06/02/2016
Dank te zeggen aan:
1) Mevr. Ellen van Vloten Dissevelt : 
sympathieke ontmoeting, perfekte 
convivialiteit in de Nederlandse 
residentie met een charitatief doel.
*In het bijzonder ondersteuning van 
Mevr. Agatha Hamouda en interventies 

van onze Kamer ten gunste van onze 
talrijke gehandicapten. 
2) Onze collega en vriend, de Heer 
Ben Mittendorf voor de betaling van 
de transportkosten van de laatste 
container.
3) Zonder te vergeten onze vrijgevige 
Nederlandse vrijwilligers Wil, Gert en 
Ron Gezelle

en Mevr Sameh H. en Mever Hayet D.                                                                 De Heer Hedi D

Aya H Sarra H                                                          De Heer Mabrouk R

De Heer Adnane D en Mever Latifa M                                         Mr Hichem H                               Mohamed Amin G

OPÉRATIONS HANDICAPÉS 2015/2016 



Publikatie van statistische gegevens : Tunesië 
geclasseerd op de 14 de plaats van 125 landen
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RAPPEL :  Volgende werklunches : 2016
Volgende projekten gedurende het tweede trimester van 2016
•	 AFD - ERDB (thema’s en data vast te leggen).
•	 Ministerie van Landbouw, Hydraulische Bronnen en Visserij (thema en datum vast te stellen).- Ministerie van Transport 

(thema en datum vast te stellen).
•	 Ministerie van Ontwikkeling, Investeringen en Internationale Samenwerking (thema en datum vast te stellen).
•	 Ministerie van Sociale Zaken (thema en datum vast te stellen).
•	 Ministerie van Equipment, Woningbouw en Landinrichting (idem)
•	 Ministerie van Toerisme en Handwerknijverheid (thema en datum vast te stellen).
•	 Ministerie van Communicatietechnologieën en Numerieke Economie (thema en datum vast te stellen)

RAPPEL : Ad Hoc Commissie « Fiscaliteit »

Volgende vergadering vast te stellen met als thema :« Bepalingen in het werk te stellen in het kader van de LF 2016 » : 
Vragenlijst in te dienen bij de oprichters.

Naar aanleiding van de publikatie van de ODIN gegevens (Open Data Index), volgens 
een mededeling van het Ministerie van Investeringen en van Internationale 
Samenwerking, gepubliceerd op dinsdag 5 april  2016 komt naar voren dat Tunesië 
op de 14de plaats is geclasseerd van 125 landen, het 1ste Noord Afrikaanse land, 
het 1ste Arabische land en het 2de in de Afrikaanse classering..

II. ACTUALITEITEN

Elgazala Technopark et Tek UP heeft de 2de editie 
georganiseerd van het innovatiekampioenschap Nasa 
Space Apps Challenge
Dit kampioenschap heeft de innovatie en de creativiteit 
aangemoedigd door het samenbrengen van ontwikkelaars, 
experts, ingenieurs, studenten, leerlingen en ondernemers 
gedurende de 24 uur van het Hackathon.
Onze Kamer werd vertegenwoordigd door de Heer M. 
Goaied. 
Vruchtbare ontmoeting en talrijke nuttige kontakten.

De Nasa Space Apps Challenge, op 23 en 24 april
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De EU zal aan Tunesië een subsidie toekennen van 500 MD
III. SAMENWERKING

De Commissaris voor de Europese 
Politiek voor het Nabuurschap, 
Johans Hahn, heeft de bereidheid 
van de EU bevestigd voor de 
levering van meer financiële steun 
aan Tunesië met de precisering dat 

zij in de loop van het jaar een subsidie 
zal toekennen van ongeveer 500 MDT.
De samenwerking zal eveneens 
andere sektoren omvatten zoals met 
name het beroepsonderwijs.

De IDB kent een lening toe aan Tunesië van 56 MDT 

Een financieringsakkoord van ongeveer 56 MDT werd 
op dinsdag 5 april getekend in Manam tussen Tunesië 
en de Groep van het IDB. 
Het akkoord betreft de financiering van een 
geïntegreerd landbouwontwikkelingsprojekt in de 
delegaties van El Hancha, Menzel Chaker en Bir Ali 
Ben Khlifa (Sfax) en beoogt de levenscondities van 
de landbouwers te verbeteren en de jongeren aan te 
moedigen nieuwe bronnen van inkomsten te creëren.

40ste verjaardag van het eerste 
samenwerkingsakkoord tussen de EU en Tunesië

Bij deze gelegenheid 
hebben de Hoge 
Vertegenwoordigster van 
de EU voor Buitenlandse 
Zaken en de Politiek voor 
Beveiliging, Federica 
Mogherini en van de 
Commissaris Johannes 
Hahn verklaard dat de 
bilaterale relaties sinds 
1976 zijn geïntensiveerd, 

een weerspiegeling van de 
historische, economische, 
menselijke en culturele 
banden die de beide partijen 
verenigen.
De twee partijen hebben 
hun gemeenschappelijke 
wil bevestigd om dit 
bevoorrechte partnership de 
versterken.
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Tunesië kan meer olijfolie exporteren naar de EU

De autonome urgente commerciële 
maatregel, beslist door de EU ten 
behoeve van de export van olijfolie van 
Tunesië en de unilaterale aanbieding, 
gedurende twee jaar tot eind 2017 
van een tariefcontingent met nul 
rechten van 35000 ton per jaar, te 
weten in totaal 70.000 ton, en dit vanaf 
donderdag 19 april 2016. Dit is wat de 
EU heeft aangekondigd.

Tunesië onderhandelt over een nieuwe 
kredietlijn van 2,8 miljard dollar met de IMF

IV . ENKELE CIJFERS  

De Raadgever van het Hoofd van de Regering, belast met 
de grote economische hervormingen, Tunesië is aan het 
onderhandelen over een nieuwe kredietlijn van 2,8 miljard 
dollar met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
De Raadgever van het Hoofd van de Regering, belast met 
de grote economische hervormingen  heeft gepreciseerd 
dat de onderhandelingen in een « geavanceerd stadium 
zijn » voor de mobilisering van de noodzakelijke 
financieringen ten behoeve van de uitvoering van het 
ontwikkelingsplan 2016-2020.

Salon Carthage 2016 : 18  tot 22 mei 2016 in het 
Tentoonstellingspark van Kram

Aanvullende 
informatie en 
updates van deze 
manifestatie 
zijn regelmatig 

beschikbaar op onze website: www.
carthage-expobatiment.com.tn 
of op onze facebookpagina: www.
facebook.com/saloncarthage .

V. SALONS &  TENTOONSTELLINGEN
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Tunisia Trading
Nieuw innoverend projekt georganiseerd door de 
Kamer van Koophandel en Industrie van Tunis :
* Een plaats voor de virtuele Tunesische markt, 
gecreëerd in het kader van een samenwerking 
met de Amerikaanse Ambassade in Tunesië, met 
als belangrijkste doelstelling  de ondersteuning 
van Tunesische bedrijven bij hun ontwikkeling op 
internationaal gebied en dit door middel van een 
dienstenboeket met een hoge toegevoegde waarde: 
•	Een	plaats	voor	de	virtuele	markt	ter	ontwikkeling	
van uw zichtbaarheid online;

•	Een	ruimte	
voor zakelijke 
opportuniteiten en 
partnerships; 
•	Een	service	voorde	
economische uitkijk; 
•	Een	financiële	ruimte	;	
•	Een	ruimte	voor	beoogde	dokumentatie	;	
•	Een	grote	internationale	campagne	voor	de	
promotie van het platform. 
Alle dienstverleningen van het platform zijn gratis.

Gecreëerd in 1976, 
is de BIAT – Ban-
que Internationale 
Arabe de Tunisie 
– heden de eerste 
bank van het land 
rekening houdend 
met de belangri-
jkste indicatoren.  
Haar aandeel in de 
markt is 17 %, zow-
el voor wat betreft 
de aktiviteit als de 

financiële resultaten.

De BIAT, een universele bank, die alle bankak-
tiviteiten heeft ontwikkeld van de detail bank 
tot de financiering- en investeringsbank. 
De BIAT groep, een referentie in Tunesië en 
in Noord-Afrika, omvat een werkelijke bank-
groep met haar filialen op het gebied van 
de verzekeringen, het beheer van portefeu-
illes, kapitaal investeringen of de beursbe-
middeling. De volledigheid van haar aktivi-
teiten stelt de Groep in staat een complete 
aanbieding aan haar klanten aan te bieden: 
particulieren, waaronder de Tunesiërs in 
het buitenland, professionelen, MKB, grote 
bedrijven en instellingen. 

De BIAT, die haar ontwikkeling bepaalt door 
de nabijheid en de inzet voor de maatschap-
pij, stelt haar expertise en haar soliditeit bes-
chikbaar aan haar klanten en de Tunesische 
economie.

De bank is gevestigd in het gehele land met 
eind 2015 200 kantoren en een opmerkelijke 
aanwezigheid in de belangrijkste economis-
che centra van het land.
In november 2015 heeft de BIAT zich geves-
tigd in Frankrijk via haar filiaal « BIAT France 
» die haar eerste kantoor heeft geopend in 
Parijs. De opening van dit eerste kantoor 
vormt een internationale vertaling van de wil 
van de BIAT om haar klanten te begeleiden 
bij al hun behoeftes en problemen en deel te 
nemen aan de intensivering van de financiële 
stromen naar Tunesië.

Meer dan een bank is de BIAT een onomkeer-
bare speler in het Tunesische economische 
landschap en verankert op daadkrachtige 
wijze haar ontwikkeling in een perspectief 
van sociale verantwoordelijkheid. De opricht-
ing van de stichting BIAT voor de Tunesische 
jeugd in het voorjaar van 2014 is een weer-
spiegeling van haar inzet voor de burgers op 
een duurzame wijze.

BIAT

VI. BEDRIJVEN VAN DE MAAND

De Heer Mohamed 
AGREBI, DG BIAT
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VII. . LIDMAATSCHAP
Voor meer informatie bieden wij aan onze nieuwe leden deze ruimte aan voor de presentatie van 
hun aktiviteiten : 4 Nieuwe leden :

1. TUNISIE TÉLÉCOM
•	 Activiteit  : Telecommunicatie
•	 Tel : 71 139 700 , Fax :  71 960 777
•	 Email : SecretariatDG@tunisietelecom.tn
•	 Site : www.tunisietelecom.tn 
•	 Naam van de bedrijfsleide : De Heer  Nizar 

Bouguila
•	 (begeleid door de Heer M. Goaied)
•	
2. POUFFY DESIGN COMPAGANY
•	 Activiteit : Handwerknijverheid : produktie 

van poefs 
•	 Tel : 31 40 19 44 / Fax: 32 40 19 44  
•	 Email : contact@pouffy.tn
•	 Site : www.pouffy.tn
•	 Naam van de bedrijfsleide : De Heer   Kaies 

Challouah  
•	 (begeleid door de Heer M. Goaied)

3. HCC 
•	 Activiteit : Consulting en Opleiding 
•	 Tel : 28 83 43 25
•	 Email : ihallab@hcc-mena.com
•	 Site : www.hcc-mena.com
•	 Naam van de bedrijfsleide: Ines Hallab  
•	 (begeleid door de Heer M. Goaied)
•	
4. ELEC RECYCLAGE TUNISIE 
•	 Activiteit : Verwerking van industrieel afval
•	 Tél : 50 502 103 
•	 Email :  jmilot@elec-recyclage.com     
•	 Site : www.elec-recyclage.com
•	 Naam van de bedrijfsleide: De Heer  John 

Milot 
•	 (begeleid door de Heer M. Goaied)

VIII.  AGENDA VAN DE TENTOONSTELLINGEN EN SALONS

IN NEDERLAND
NOM DU SALON PÉRIODICITÉ VILLE / LIEU PROCH. DATE
EW - ELECTRONIC WARFARE EUROPE
Congrès de l’électronique militaire nc Rotterdam 10.05 - 12.05 2016

ISSA INTERCLEAN EUROPE
Salon industriel du nettoyage industriel, de la main-
tenance et des services au bâtiment

ts les deux ans
Amsterdam 

> RAI International Exhibition and 
Congress Centre

10.05 - 13.05 2016

STOFFEN SPEKTAKEL GOUDA
Exposition de tissus et textiles annuel Gouda 11.05 - 11.05 2016

STOFFEN SPEKTAKEL RIJSWIJK
Exposition de tissus et textiles annuel Rijswijk 

> Beurshal Haaglanden 16.05 - 16.05 2016

STOFFEN SPEKTAKEL VEENENDAAL
Exposition de textiles et tissus annuel Veenendaal 18.05 - 18.05 2016

EUROPEAN FOOD MANUFACTURING & SAFETY 
SUMMIT
Sommet européen de l’agro-alimentaire et de la 
sécurité alimentaire

annuel  Noordwijk 
> Grand Hotel Huis Ter Duin 18.05 - 19.05 2016

FITEXPO
Exposition dédiée à la remise en forme, au bodysha-
ping, à la musculation, aux arts martiaux

nc Rotterdam 21.05 - 22.05 2016

PLMA INTERNATIONAL
Salon et conférence internationale des marques de 
distributeurs

annuel
Amsterdam 

> RAI International Exhibition and 
Congress Centre

24.05 - 25.05 2016

CLASSICAL:NEXT
Salon et festival de la musique classique annuel Rotterdam 25.05 - 28.05 2016

THE SOLAR FUTURE NETHERLANDS
Conférence internationale réunissant les industriels 
de l’énergie solaire

annuel Amsterdam 
> Beurs van Berlage 26.05 - 26.05 2016
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IN TUNESIË
NOM DU SALON PÉRIODICITÉ VILLE / LIEU PROCH. DATE
SMA MEDFOOD
Salon méditerranéen de l’agriculture et des indus-
tries alimentaires

ts les deux ans Sfax 11.05 - 15.05 2016

SALON PROFESSIONNEL DE LA CONSTRUCTION ET 
DU BÂTIMENT « CARTHAGE »
Salon international du bâtiment

ts les deux ans Tunis 
> Parc des expositions du Kram 18.05 - 22.05 2016

PAMED
Salon méditerranéen de la production animale et des 
produits agricoles à l’export

annuel Hammamet 24.05 - 26.05 2016

Mongi Goaied 
Secretaris Generaal 

30/04/2016

BIBLIOTHEEK VAN DE CTNCI
Tot uw beschikking staan weekbladen, maandbladen, uitgegeven in Tunesië:

•	 Bulletin	économique	N°	68	Oct	2015	CCIS
•	 Réalités	:	N°	-1580-1581
•	 Jeune	Afrique:	N°873	-1874-1875
•	 AM	Afrique	Magazine	:	N°349




