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Belgische economische
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Van 17 november 2019 tot 22 november 2019 wordt een Belgische economische missie
naar de Volksrepubliek China georganiseerd, onder leiding van HKH Prinses Astrid.
Voor het Vlaamse Gewest wordt de missie voorbereid door Flanders Investment & Trade
(FIT) waarbij zal worden ingezet op de sectoren cleantech, life sciences en sports &
entertainment technology. Ook de sectoren agrovoeding, smart economy, artificiële
intelligentie (AI), robotica, ruimtevaart, transport en logistiek, e-commerce, architectuur
en duurzaamheid en toerisme komen aan bod.
1.

Hoe en door wie zal de Vlaamse Regering worden vertegenwoordigd tijdens deze
missie ?

2.

Welke contacten (economische en/of politieke) zal de Vlaamse Regering tijdens de
missie hebben en met welk doel ?

3.

Op welke wijze zal tijdens deze missie concrete invulling worden gegeven aan diverse
doelstellingen opgesomd in het regeerakkoord?

JAN JAMBON
MINISTER-PRESIDENT BEVOEGD VOOR BUITENLANDS BELEID, ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, CULTUUR,
ICT EN FACILITAIR MANAGEMENT

ANTWOORD

op vraag nr. 7 van 11 oktober 2019
van BART TOMMELEIN

1. Ik vertegenwoordig de Vlaamse Regering tijdens deze handelsmissie naar China in mijn
hoedanigheid als Vlaams minister-president en Vlaams minister bevoegd voor
Buitenlandse Zaken met inbegrip van Buitenlandse Handel.
2. Het politiek programma situeert zich vooral in Peking op maandag 18 november. Dan
heb ik samen met de andere leden van de officiële delegatie ontmoetingen met :
-HE YU Jianhua, Vice Minister of Commerce,
-HE HU Chunhua, Vice Premier
-HE HAN Chanfu, Minister of Agriculture and Rural Affairs
-HE MA Xiaowei, Minister in charge of National Health Commission
-HE LI Ganjie, Minister of Ecology and Environment
Wat de economische contacten betreft, open ik verschillende seminaries van
bedrijfsgroeperingen en sectorfederaties en leg ik gerichte bedrijfsbezoeken af. Ik
vermeld hierbij graag specifiek het seminarie ‘Innovations in Cleantech: Belgium-China
cooperation’ op 18 november in Peking en het seminarie ‘EU-China: Life Sciences &
Healthcare’ op 20 november in Shanghai.
Samen met FIT afdeling Investeren heb ik ook privé ontmoetingen met potentiële
investeerders, waarbij Vlaanderen als ideale investeringslocatie zal worden toegelicht.
3. De deelname aan deze handelsmissie kadert volledig binnen de doelstelling ‘een
doorgedreven internationalisering van de Vlaamse economie’.
Eén van de centrale elementen in het nieuw regeerakkoord is de specifieke nadruk op
innovatie en het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling (O&O).
Vooreerst is er de nadrukkelijke keuze voor bovenvermelde seminaries in Cleantech en
Life Sciences & Healtcare, sectoren waar Vlaanderen er een sterke traditie op na houdt
qua innovatie en O&O.
Daarnaast werd er ook gekozen om tijdens een officiële investeringslunch in Shanghai
de voornaamste troeven van Vlaanderen op het vlak van innovatie in de kijker te
plaatsen. De klemtoon wordt gelegd op ons sterk ecosysteem, onze kennisclusters en
topuniversiteiten. Een getuigenis van een Chinees bedrijf dat O&O activiteiten in
Vlaanderen ontwikkelt, werd ook opgenomen in het programma.
Tijdens deze missies krijgen Vlaamse bedrijven van Flanders Investment & Trade ook
een aangepast en gepersonaliseerd programma van B-2-B contacten. Dit is volledig in
lijn met de steeds toenemende nood aan informatie, begeleiding en advies op maat
van elk bedrijf waar FIT tijdens deze regeerperiode nog meer de nadruk zal op leggen.

