
 

Economische missie naar Toronto en 
Calgary, Canada 

Van 13 t/m 17 mei 2013 vindt een economische missie naar Canada plaats.  
Doel is het bevorderen van de wederzijdse handel tussen Nederland en Canada en 
het profileren van Nederland als gunstige vestigingsplaats. 
 
De missie bestaat uit een ambtelijke delegatie en een bedrijvenmissie. Simon 
Smits, directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken leidt de ambtelijke delegatie. 

 
De bedrijvenmissie richt zich met name op de volgende sectoren: 
 

 creatieve industrie/ ICT; 

 sport/ infrastructuur; 

 milieu: water/ bodem/ afval. 
 

 
 
 

Programma informatie:  

Voor de ambtelijke delegatie begint de missie op 13 mei met een bezoek aan Ottawa. 

Vervolgens reist de delegatie door naar Toronto voor een tweedaags programma, op 14 
en 15 mei. Op 16 en 17 mei wordt het programma vervolgd in Calgary. 
 
De bedrijvenmissie start op 13 mei in Toronto en wordt voortgezet in Calgary. Bedrijven 

kunnen kiezen of ze beide plaatsen bezoeken of slechts één. Bedrijven die kiezen voor 
één locatie kunnen daar naar wens langer verblijven. 

Voor de bedrijvenmissie wordt de nadruk gelegd op het inventariseren van de kansen op 
de Canadese markt, het vinden van goede Canadese zakenpartners en het openen van 
deuren bij relevante (overheids)organisaties. 
 
 
Deelname:  

Deelname aan de missie staat open voor alle Nederlandse bedrijven die in de genoemde 
sectoren actief zijn en interesse hebben in het zakendoen met Canada. Valt uw 
onderneming niet direct in een van de genoemde sectoren maar heeft u wel interesse 
om aan te sluiten bij deze missie, dan kijken we graag samen met u of deelname aan de 
missie zinvol kan zijn.  
 
 
Verwachte kosten: 

De kosten van deelname bedragen 950 euro, exclusief BTW.  
De deelnemers zijn daarnaast verantwoordelijk voor de eigen reis- en verblijfkosten en 
andere, individuele kosten. 
Een reisbureau stelt een groepsarrangement samen voor reis en verblijf. 
 
 
Organisatie:  

De bedrijvenmissie wordt georganiseerd door Agentschap NL, in samenwerking met de 
volgende partijen: 
 

 het directoraat-generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen 

 de Nederlandse ambassade in Ottawa 

 de consulaten-generaal in Toronto, Vancouver en de honorair Consul in Calgary 

 het Netherlands Trade Office in Edmonton 

 de Canadese ambassade in Den Haag 

 Nederlandse sectororganisaties 

 Handelsroute.nl 
 

 
Meer informatie:  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met handelsroute.nl, via telefoonnummer 
020-775 4411 of per mail: info@handelsroute.nl  
Meer informatie is ook te vinden op de website www.agentschapnl.nl/missies/Canada   
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