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Inleiding

2015 was geen jaar als de andere: belangrijke evenementen, een 
geografische benadering, een toename van het aantal promotieacties 
en van het aantal buitenlandse investeerders in Brussel hielden de 
equipes van Brussel Invest & Export druk bezig.

Ons meest prestigieuze evenement, dat we om de twee jaar organiseren, 
“Brussels Best Exporters”, bracht in december 430 mensen uit de 
ondernemerswereld bijeen in Bozar. Met 35 kandidaat-ondernemingen 
voor de exportprijs loste dit alle verwachtingen in.

Het eerste BEST – Brussels Exporter STarters Program – leidde 16 
kandidaten op voor de export, waarvan het merendeel vandaag zijn 
producten uittest op de naburige markten. 

Brussel Invest & Export organiseerde 82 gezamenlijke promotieacties 
voor de export tegenover 71 in 2014. Ze brachten 1674 deelnemers 
bijeen. 
Een markante vaststelling bij een nieuwe strategie: het uitnodigen 
naar Brussel van Congolese aankopers uit de financiële sector, de 
verzekeringswereld en de ICT-sector bracht 46 leveranciers in contact 
met een vijftigtal Congolese aankopers. Gewend aan het inzetten op 
de export van goederen naar de Democratische Republiek Congo, zette 
Brussel Invest & Export zo zijn eerste stap in de ontwikkeling van de 
export van diensten naar het Afrikaanse continent.
Nog een succes: we begeleidden de vestiging van 21 buitenlandse 
ondernemingen in Brussel tegenover 13 in 2014. Frankrijk en Italië 
zijn de belangrijkste projectbezorgers met respectievelijk vijf en drie 
vestigingen. Een andere opmerkelijke tendens is de toegenomen 
diversificatie van de herkomstlanden van de investeerders. Voor het 
eerst kwamen twee investeringsprojecten uit Libanon en een uit 
Oekraïne.

Ons actieviteitenrapport voor 2015 wordt gemakreerd door enkele 
wijzigingen of innovatiies en ik nodig u dan ook uit om deze te ontdekken.

Bénédicte Wilders
Chief Executive Director
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Organisatie
van Brussel Invest & Export
Brussel Invest & Export is een openbare dienstverlener 
aan ondernemingen en heeft twee opdrachten: 
buitenlandse investeringen naar Brussel aantrekken 
en Brusselse ondernemingen helpen bij de export van 
hun goederen en diensten. Daartoe beschikt Brussel 
Invest & Export over een actieplan zowel in Brussel 
als in het buitenland en heeft het een netwerk van 
economische en handelsattachés in de hele wereld.

1.1  Eén dienst, twee directies

Brussel Invest & Export is een onderdeel van Brussel 
Economie en Werkgelegenheid, een bestuur van de 
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Het telt 118 
personeelsleden, van wie 76 in het buitenland en 42 
in Brussel. In Brussel is de dienst opgedeeld in twee 
directies: “Ondersteuning van de internationalisering” 
en “Internationale acties en netwerkstrategie”.   

Activiteiten van de directie 
Ondersteuning van de internationalisering  

 f Opvolging van de financiën, het budget en de 
logistiek.

 f Informatie en communicatie.
 f Beheer van de gegevensbank van de Brusselse 

exporteurs.
 f Economisch monitoring en statistieken.
 f Onthaal van buitenlandse delegaties.
 f Organisatie van opleidingsprogramma’s voor 

werkzoekenden: “Brussels Young Exporters 
Program” (BYEP) en “Import Export Assistent” 
(AIE).

 f Administratieve en logistieke opvolging van de 
34 Brusselse economische en handelsattachés 
in het buitenland.

Activiteiten van de directie 
Internationale acties en netwerkstrategie

 f Promotieacties voor de Brusselse export en de 
economische activiteitssectoren.

 f Begeleiding van de buitenlandse investeerders 
en Brusselse exportbedrijven.

 f Prospectie en aantrekken van buitenlandse 
investeringen en netwerkstrategie.

 f Operationele en strategische leiding van het 
netwerk van economische en handelsattachés 
in het buitenland.

 f Leiding en promotie van diverse starterscentra 
voor buitenlandse investeerders, onder meer 
via het “Brussels Welcome Package”.

 f Organisatie van contactdagen voor de bedrijven 
met de economische en handelsattachés 
(“Contact Days”).

1.2   Het netwerk van economische 
          en handelsattachés (EHA’s) 

Brussel Invest & Export beheert 34 kantoren van 
economische en handelsattachés (EHA’s) in het 
buitenland. Hun opdracht: Brusselse ondernemingen 
begeleiden op de buitenlandse markten en nieuwe 
buitenlandse investeerders aantrekken voor Brussel. 

De inplanting van het netwerk van deze EHA’s 
werd opnieuw bekeken. Het doel: onderzoeken 
op welke plaats deze kantoren het meest nuttig 
zijn, rekening houdende met de wijzigingen die 
Vlaanderen en Wallonië in hun eigen netwerk 
plannen. De drie gewesten van het land hebben een 
samenwerkingsakkoord afgesloten, wat bedrijven 
toelaat om een beroep te doen op een EHA van de 
andere gewesten in de landen waar  het BHG geen 
EHA op post post heeft. Zo kunnen de Brusselse 
ondernemingen zich laten ondersteunen door 93 
EHA’s in 140 landen verspreid over de vijf continenten.

De kantoren van de EHA’s zijn vaak ondergebracht 
in de diplomatieke kanselarijen, wat tot gevolg 
heeft dat er voortdurend onderhandelingen worden 
gevoerd met de FOD Buitenlandse Zaken om hen 
te herbergen. Naar aanleiding van de sluiting door 
de FOD Buitenlandse Zaken van de kanselarijen 
in Keulen en Rijsel, werd het kantoor van Keulen 
ondergebracht op een nieuwe locatie, terwijl het 
kantoor van Rijsel begin 2016 zal verhuizen. Door 
de beslissing van de FOD Buitenlandse Zaken om de 
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vertegenwoordigingen in New York te hergroeperen, 
verhuisde het kantoor van Brussel Invest & Export 
samen met het consulaat.

De pensionering van Sabih Akay had tot gevolg dat 
ons kantoor in Istanbul werd overgenomen door Ann-
Véronique Mortier; haar kantoor in Belgrado wordt 
sindsdien beheerd door Marijana Milosevic.

Er werden diverse oproepen tot mobiliteit 
uitgeschreven om de komende pensioneringen 
op te vangen en een nieuw EHA zal aangeworven 
worden om Bernd Schneider te vervangen bij de 
Brusselse vertegenwoordiging bij de EU, waar hij zal 
belast worden met de contacten met de Europese in 
internationale instellingen in Brussel. 

Gedurende één week kwamen in december de 
Brusselse EHA’s in Brussel bijeen tijdens een 
vormingsseminarie, gekoppeld aan een ontmoetings-
dag met ondernemingen en de uitreiking van de 
exportprijs “Brussels Best Exporters”.

De lijst van ons internationaal netwerk van 
economische en handelsattachés wordt up-to-date 
gehouden op onze website (www.brusselinvestexport.
be).

Onze economische en handelsattachés
bij hun terugkeer naar Brussel
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Directie 
Internationale acties en netwerk

2.1   Collectieve acties ter 
         bevordering van de export

Het actieplan groepeert de collectieve acties ter 
bevordering van de export die Brussel Invest & 
Export organiseert. Om de inspanningen te bundelen 
werken we voor veel acties samen met onze partners. 
Op nationaal vlak bundelen we onze krachten met 
de beroepsorganisaties, de Kamers van Koophandel, 
het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH), 
het Agence Wallonne à l’Exportation et aux 
Investissements Étrangers (Waals Agentschap voor 
Export en Buitenlandse Investeringen - AWEX) en 
Flanders Investment & Trade (FIT), en op gewestelijk 
niveau met de Brusselse publieke en private spelers. 

In 2015 organiseerde Brussel Invest & Export 
82 gezamenlijke promotieacties voor de export 
tegenover 71 in 2014. Ze brachten 1674 deelnemers 
bijeen tegenover 1617 in 2014.

Nagestreefde doelstellingen

Brussel Invest & Export gebruikt verschillende 
kanalen om de bedrijven aan te zetten hun activiteiten 
internationaal te ontwikkelen op groeimarkten en 
om ze in contact te brengen met de economische 
beslissers van buitenlandse markten. De zes soorten 
acties houden zowel rekening met de beschikbaarheid 
van de ondernemers als met de voortgang van hun 
exportprojecten. Het gaat van kortdurende acties 
in Brussel of in België (meestal gewijd aan een 
specifieke sector) tot verkennende missies buiten de 
Europese Unie.

 f promotieacties;
 f sectorale contactdagen in het buitenland;
 f seminaries en B2B-ontmoetingen in Brussel 

verbonden aan uitnodigingen van aankopers 
en beslissers;

 f collectieve standen op internationale beurzen;
 f economische missies (waaronder twee 

prinselijke missies);
 f staatsbezoeken.

Type gerealiseerde acties

Aantal gerealiseerde acties per type

Collectieve standen op beurzen (27% van het totaal 
aantal acties) zijn in de meerderheid. Daarna volgen 
de thematische seminaries (26%), vervolgens de 
economische missies (20%), en de rest wordt gevormd 
door de uitnodigingen van aankopers naar aanleiding 
van promotieacties en contactdagen. 
 

Aantal deelnemers per type actie

Wat deelnemersaantal betreft, halen de seminaries 
nagenoeg 40% van het totaal aantal inschrijvingen 
terwijl de uitnodigingen van aankopers, de 
economische missies, de collectieve stands en de 
promotieacties telkens ongeveer 15% deelnemers 
bijeenbrengen.
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Bij de economische missies horen ook de prinselijke 
missies. Ten gevolge van een afspraak tussen de drie 
gewesten werd het aantal missies onder leiding van 
Prinses Astrid herleid tot twee in 2015 ten opzichte 
van drie in 2014 en vier in 2013. Deze prinselijke 
missies werden georganiseerd door het Agentschap 
voor Buitenlandse Handel in nauwe samenwerking 
met de drie gewestelijke agentschappen die 
buitenlandse handel promoten. De economische en 
handelsattachés organiseren tijdens deze missies 
de  B2B ontmoetingen tussen Brusselse bedrijven en 
lokale potentiële kopers .

 f Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten 
(Doha, Abou Dhabi, Dubai) van 21 tot 26 maart: 
55 deelnemers.

 f Canada (Vancouver, Calgary) van 24 tot 28 
oktober: 34 deelnemers. 

Een specifiek Brussels luik, toegespitst op 
de eco-constructie, werd georganiseerd in 
de marge van de missie naar Seattle in de 
Verenigde Staten voor 16 deelnemers. 

Brussel Invest & Export nam ook deel aan de 
organisatie van de economische luiken van 
staatsbezoeken door Koning Filip. Naast het 
officiële en protocollaire aspect kunnen deze 
bezoeken de Belgische ondernemingen die grote 
projecten in hun portefeuille hebben politieke en 
economische beslissers van eerste rang ontmoeten 
en hun economische aanwezigheid in het gastland 
in de verf zetten.

In 2015 werden twee staatsbezoeken 
georganiseerd.

 f China (Wuhan, Peking, Shanghai, Suzhou, 
Shenzhen) van 20 tot 27 juni: 24 deelnemers. 

 f Polen (Warschau) van 13 tot 15 oktober: 14 
deelnemers.
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Sectorale verdeling van de acties

  Aantal acties per sector

34 multisectorale acties vertegenwoordigen 41% 
van de genomen initiatieven. Daaronder tellen we 
veertien handelsmissies waarvan twee prinselijke en 
twee staatsbezoeken en ook dertien seminaries. De 
promotieacties vormen het saldo van de multisectorale 
acties. 

De creatieve industrieën, en met name de audiovisuele 
sectoren, de podiumkunsten, het uitgeverswezen, 
design, mode en architectuur, vertegenwoordigen 
negentien acties. Vervolgens komen de voeding, de 
ICT en andere sectoren.

Aantal deelnemers per sector

De multisectorale acties, die een groot aandeel 
vertegenwoordigen van de missies en seminaries, 
lokten 36% van de deelnemers. Vervolgens komen de 
creatieve sectoren, de ICT en de voeding.

Geografische verdeling van de acties

Verdeling van het aantal acties 
per geografische zone

De helft van de acties (41 op een totaal van 82) 
worden georganiseerd in Europa, voornamelijk in 
de buurlanden van België, de meest voor de hand 
liggende buitenlandse markten voor Belgische 
ondernemingen. Hoewel Europa goed is voor meer 
dan 90% van de Brusselse export, waren 50% van 
de acties gericht op dit continent en 50% van het 
totaal aantal deelnemers richten zich op acties in dit 
continent. 
Het aandeel van de Europese acties in het geheel van 
de acties van Brussel Invest & Export moet evenwel 
genuanceerd worden, want tal van gezamenlijke 
acties die voor grote beuren als CEBIT, MEDICA, 
Mobile World Congres en ISM georganiseerd worden, 
hebben een klantenbereik dat de Europese context 
ver overschrijdt.
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  Verdeling van het aantal deelnemers 
aan de acties per geografische zone

 
Het is geen verrassing dat de Europese acties 
met meer dan 800 deelnemers het meeste succes 
oogsten. Ze zijn talrijker omdat ook de seminaries en 
de uitnodigingen van aankopers in Brussel hiertoe 
behoren. 

Noord-Amerika, Azië, het Midden-Oosten en Afrika 
kennen elk ongeveer eenzelfde succes met +/- 150 
deelnemers per zone. 

Opvallend is de bijzondere belangstelling van 
onze technologische bedrijven voor de Noord-
Amerikaanse markt die, niettegenstaande een 
beperkt aantal acties, 170 deelnemers op de been 
bracht. Daarentegen brengt Zuid-Amerika maar 
weinig ondernemingen in beweging: de afstand, de 
groeivertraging van de plaatselijke economie en het 
geringe aantal acties verklaren deze tendens

Markante feiten van het actieplan 2015

De lancering van het “Brussels Exporter STarters 
program” (BEST)

Brussel Invest & Export startte een praktische en 
versnelde coaching voor bedrijven zonder ervaring 
inzake export of voor startende ondernemingen. 
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Twee edities van BEST, een Nederlandstalige en een 
Franstalige, brachten zestien bedrijven bijeen. 

BEST bestaat uit vijf avondsessies in groep die 2,5 
uur duren.

 f Module 1: definitie van een internationale 
                    offerte.

 f Module 2: internationale marketing van de 
                    offerte

 f Module 3: de export in de praktijk, interne 
                    organisatie, logistieke aspecten en  
                    detachering van personeel.

 f Module 4: de export op legaal en fiscaal vlak.
 f Module 5: financiering, garanties en inter- 

                    nationale betaalmiddelen. 

Elke deelnemer bereidt de sessie individueel voor. Hij 
ontvangt van Brussel Invest & Export en zijn coach 
een gepersonaliseerde evaluatie van zijn parcours 
en van de mate waarin zijn internationale verhaal is 
voorbereid.

Na de coaching worden de deelnemers die dit wensen 
door economische en handelsattachés begeleid bij 
hun internationale prospectie.

De export van diensten op de Afrikaanse markten

Tot op heden werden de Afrikaanse markten vooral 
benaderd in het kader van de verkoop van materialen 
en uitrustingen, of infrastructuur- en bouwprojecten. 

In 2015 nodigden we Congolese aankopers uit de 
financiële sector, het verzekeringswezen en de ICT-
sector uit naar Brussel. Zo hebben 46 leveranciers 
een vijftigtal Congolese aankopers ontmoet. Het 
is een eerste stap in de uitbouw van onze export 
van diensten op een continent waar de overheden 
trachten hun economieën in het bancaire systeem 
in te passen en waar mobiele technologieën reeds 
sterk ingeburgerd zijn. In 2016 zullen missies die 
op dezelfde sectoren gericht zijn de Democratische 

Republiek Congo en Ivoorkust als doelgroep hebben.

Nieuwe uitdagingen en onzekerheden

De verbetering van de relaties tussen de Verenigde 
Staten en Cuba en het vooruitzicht op de opheffing 
van de sancties tegen de Iraanse markt behoren tot 
het goede nieuws van 2015.

Waar we sinds 2007 geen collectieve acties meer 
gevoerd hadden in Cuba, hebben we in 2015 op de 
internationale beurs van Havana een collectieve 
stand geïnstalleerd voor zes ondernemingen. De 
Iraanse markt krijgt in 2016 een bijzondere aandacht 
door een missie van de drie gewesten.

Als bedreigingen noteren we de groeivertraging van 
de Chinese economie, de spanningen in de handel 
met Rusland en de conflicten in het Midden-Oosten.

Niettegenstaande de woelige geopolitieke context 
hebben de markten van het Midden-Oosten de 
interesse gewekt van onze ondernemingen. De 
prinselijke missie Qatar/Verenigde Arabische 
Emiraten bracht vijftig deelnemers bijeen en de 
missie naar Libanon/Jordanië dertien. Wat de salons 
betreft, hebben we zoals in 2014 elf ondernemingen 
overtuigd om hun producten tentoon te stellen op Arab 
Health en zeven ondernemingen om hun diensten te 
verkopen op GITEX (tegenover tien in 2014). 

Geografische organisatie

De Brusselse ondernemingen rekenen op Brussel 
Invest & Export om hen te helpen hun internationale 
afzetmarkten te diversifiëren, waardoor ze hun 
handelsrisico’s kunnen beperken. 

In dit licht reorganiseerde Brussel Invest & 
Export zijn equipe die zich bezighoudt met de 
exportacties, waarbij van een benadering gebaseerd 
op sectorale verantwoordelijkheden in alle landen, 
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werd overgestapt op verantwoordelijkheden 
voor geografische gebieden. Een dergelijke 
organisatiestructuur komt overeen met deze die reeds 
van kracht zijn bij onze Waalse en Vlaamse collega’s, 
alsook bij de FOD Buitenlandse Zaken..

Vroegere competenties:
 f Voeding & Horeca
 f Audiovisuele sector & Podiumkunsten
 f Bouwsector & Architectuur
 f Creatieve industrieën
 f Life-sciences (gezondheidszorg, 

biotechnologie, farmacie)
 f Informatie- en communicatietechnologie
 f Diensten 

Huidige competenties:
 f Europa
 f Azië
 f Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) 
 f Afrika ten zuiden van de Sahara
 f Noord-Amerika 
 f Latijns-Amerika, Portugal, Spanje, Italië en 

Griekenland 

Deze nieuwe werkwijze zou de synergiën en 
scharnierpunten tussen Brussel Invest & Export, 
de andere gewesten, de sectorale organismen, de 
beroepsfederaties, de Kamers van Koophandel en het 
netwerk van economische en handelsattachés nog 
meer moeten versterken.
 Het jaar 2015 was dus een overgangsjaar naar een 
nieuwe structuur van diensten die steunt op zes 
zoneverantwoordelijken.

2.2  Zakelijke afspraken met de
        Brusselse bedrijven  

« Contact Days »

Onze economische en handelsattachés komen elk 
jaar terug naar Brussel voor ontmoetingen met de 
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Brusselse ondernemingen. In 2015 ontvingen ze 
1437 deelnemers.

Geografische ontmoetingen 

In de geografische ontmoetingen kunnen bedrijven 
alle economische en handelsattachés van eenzelfde 
zone ontmoeten tijdens een thematisch seminarie. 
Negen ontmoetingen brachten 247 deelnemers op de 
been.

2.3  Aantrekken van 
        buitenlandse investeringen

De cel Invest ontwikkelde synergieën met de 
cel Export, maar versterkte ook de prospectie in 
de retailsector in samenwerking met Atrium en 
de prospectie van internationale associaties in 
samenwerking met Visit Brussels.

De bevoorrechte zones zijn Europa met nabijgelegen 
landen als Spanje en Italië. Buiten Europa richt de cel 
Invest zich op de B(R)IC-landen, de USA, Canada, 
Turkije, Japan en Zuid-Korea.
De cel zette haar inspanningen verder om de specifieke 
positie van Brussel te bevestigen via een accent op de 
dienstensector en dit door de  de toegevoegde waarde 
van de diensten aan investeerders te versterken via 
pertinente informatieverstrekking

2.3.1 Collectieve promotieacties  

Brussel Invest & Export deed 32 acties waarvan 20 
seminaries Invest, 5 events (pr-acties of stand) en 7 
matchmakings die samen 1385 deelnemers bijeen-
brachten, goed voor een stijging van 5% in vergeli-
jking met 2014. De bedoeling van deze acties was 
ondernemingen op te sporen die geïnteresseerd zijn 
om zich te vestigen en een diepgaandere prospectie 
aan te vatten.

Acties    Stad
"Belgienseminar IHK" Stuttgart
"Public Affairs in Brussels" Hamburg
"Belgienseminar IHK" Krefeld
Economisch forum Monheim
Seminar "Invest in Brussels" Tokio
Seminar "Invest in Brussels" Nagoya
"Lobbying in Brussels (TTIP)" Brussel
Seminar "Digital Privacy" Brussel
"Brussels IT Public Procure-
ment Opportunities" in de NAVO

Brussel

Ontvangst van een delegatie uit 
Seattle

Brussel

"Realty Brussels" Brussel
“Doing business in Belgium” Manchester
"Roadshow Invest"  San Francisco
"Invest in Brussels" (Software in 
Belgium)

Potsdam

"Invest in Brussels" Peking
"Invest in Brussels" Rio
"Roadshow Invest" Montreal
Seminar "Invest in Brussels" Tokio
Seminar "Invest in Brussels" Tokio
Business breakfast  "Invest in 
Brussels"

Istanbul

Lunch "Invest in Brussels" - 
Expo Milano

Milaan

Economisch forum Krynica
"Invest in Brussels" (enegie-
beleid)

Berlijn

"Invest in Brussels" Berlijn
"Lobbying in Brussels" Den Haag
"Roadshow Invest" Vancouver
Seminar "Invest in Brussels" -  
Prinselijke missie

Vancouver

"Canada-EU Trade deal - The 
impact on your business" - 
Prinselijke missie

Vancouver

Business breakfast  "Invest in 
Brussels"

Istanbul

“The importance of Brussels for 
International Associations”

Londen

“Brussels, a unique location to 
develop your business across 
Europe"

Beiroet

Seminar "Smart City" Barcelona
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Datum Type Deelnemers
Februari Seminar 10

April Seminar 10
Mei Seminar 25
Mei Event 15
Mei Matchmaking 15

Mei Matchmaking 15

Mei Séminaire 35
Mei Event 35

Mei Seminar 35

Mei Seminar 100

Mei Event 40
Juni Seminar 25
Juni Seminar 18
Juni Seminar 10

Juni Seminar 200
Juli Seminar 50
Juli Seminar 10
Augustus Matchmaking 12
Augustus Matchmaking 12
September Matchmaking 10

September Seminar 40

September Event 30
September Seminar 130

September Seminar 80
Oktober Seminar 60
Oktober Seminar 10
Oktober Matchmaking 60

Oktober Seminar 220

Oktober Matchmaking 10

November Seminar 13

November Seminar 50

November Event 35
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2.3.2  Rechtstreekse prospectie van 
            potentiële investeerders

De prospectie gebeurt via het netwerk van 
economische en handelsattachés en, in bepaalde 
strategische landen, met behulp van gespecialiseerde 
consultants die in dienst genomen worden voor 
periodes van zes maanden tot een jaar. In 2015 deed 
de cel een beroep op consultants voor de volgende 
landen: India, Frankrijk, Duitsland, Zuid-Korea, Japan 
en Turkije.

Brussel Invest & Export  mikt op buitenlandse 
bedrijven die overwegen zich in Brussel te vestigen, 
maar nog geen beslissing genomen hebben. 
Voorkomend  levert de cel Invest het bedrijf de 
juiste argumenten om deze ervan te overtuigen 
dat het Brusselse aanbod overeenstemt met hun 
verwachtingen. Buitenlandse bedrijven die het meest 
ontvankelijk zijn voor de troeven van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest willen één enkele vestiging 
om zich over heel Europa te vertakken.

Brussel Invest & Export richt zich ook tot bedrijven 
die al beslist hebben zich in Brussel te vestigen, maar 
begeleiding nodig hebben bij het vestigingsproces. 
In dat geval is het haar rol om hen op de hoogte te 
brengen van de te volgen procedures en van de 
Belgische juridische en fiscale context, een locatie te 
zoeken in Brussel en hen in contact te brengen met 
plaatselijke partners. 

Een toenemend aantal “leads” is ook afkomstig van 
de website Investinbrussels.com waarvan de update 
voorzien is in 2016.

2.3.3  Begeleiding van buitenlandse 
            investeerders

Naast haar deelname aan de prospectiemissies en 
promotieseminars van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest biedt de cel het “Brussels Welcome Package” 
aan. Dit  laat potentiële investeerders toe om de 
mogelijkheid van een vestiging in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest te evalueren. Drie maanden 
lang mogen ze gebruikmaken van een uitgeruste 
werkruimte en krijgen ze advies en informatie over 
fiscale materies, de locatie van sites, overheidssteun 
of de stedenbouwkundige en milieuwetgeving.

Naar aanleiding van de verhuis van Impulse in 2015, 
werden de drie lokalen van de incubator op Thurn 
& Taxis overgebracht naar de Louizalaan 500 waar 
Brussel Invest & Export vijf lokalen heeft. 

Tien ondernemingen hebben in 2015 dit “Brussels 
Welcome Package” gebruikt en hebben zich nadien in 
Brussel gevestigd. 

2.3.4  Resultaten

Brussel Invest & Export begeleidde de vestiging 
van 21 buitenlandse ondernemingen in Brussel 
tegenover 13 in 2014. Frankrijk en Italië zijn de 
belangrijkste projectbezorgers met respectievelijk 
vijf en drie vestigingen. Andere opmerkelijke tendens: 
de toegenomen diversificatie van de herkomstlanden 
van de investeerders. Voor het eerst kwamen twee 
projecten uit Libanon en een uit Oekraïne. 

Ook het aantal geopende dossiers is toegenomen, 
van 397 in 2014 naar 479 in 2015 (+21%). Slechts 
een deel daarvan zal zich vertalen in een vestiging in 
Brussel, maar het is niettemin een gunstige indicator 
voor de evolutie van een toekomstige stroom aan 
investeringen.

Om het totale aantal buitenlandse vestigingen te 
evalueren baseert Brussel Invest & Export zich op 
de jaarlijkse gegevens van Ernst & Young die in mei 
worden bekendgemaakt.
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3.1  Budget  

Het budget van Brussel Invest & Export bedraagt in 
2015 € 12.389.000

Daarin zitten de werkingskosten vervat van de 
34 kantoren van Brussel Invest & Export in het 
buitenland. Het is onderverdeeld in zes posten. De 
onkosten voor 2015 zijn hieronder weergegeven:

 f Juridische uitgaven: 0 euro.
 f De werking van het netwerk van economische 

en handelsattachés (exclusief vergoedingen 
van het expatpersoneel waarvan de kostprijs 
geboekt wordt op een andere basisallocatie 
van de begroting van de Gewestelijke 
overheidsdienst Brussel): 5.105.000 euro.

 f Initiatieven voor de bevordering van de 
buitenlandse handel (acties en missies, 
subsidies aan privé-instanties, dotatie aan het 
Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH), 
opleidingsprogramma’s voor werkzoekenden): 
2.468.000 euro. 

 f Financiële steunmaatregelen (financiële 
stimuli voor kmo’s en ondersteuning van de 
Belgische Kamers van Koophandel in het 
buitenland): 2.703.000 euro.

 f Informatie over de markten en sensibilisering 
over internationalisering (informatie en 
communicatie): 242.000 euro.

 f Acties voor de prospectie, aantrekking 
en begeleiding van buitenlandse 
investeerders: 450.000 euro.  

 Niet inbegrepen zijn de salarissen en het functioneren 
van het personeel in Brussel die onder een ander 
gedeelte van het budget van de Gewestelijke 
overheidsdienst Brussel vallen.

3.2  Communicatie 

Mediacampagnes

Van de zomer tot in december focuste Brussel Invest 
& Export zijn mediacampagne op de exportprijzen 
“Brussels Best Exporters” die op 10 december 
2015 werden uitgereikt en dit via een mix van 
diverse communicatiedragers: geschreven pers, 
elektronische mailings, radio, internet, sociale media 
en televisie. Samenwerkingen met media weekten 
kandidaturen los van bedrijven voor deze prijzen:  een 
samenwerking met de RTBF ( 63 spots via de kanalen 
Classic 21 en La première), een andere met Trends 
en Trends-Tendances gekoppeld aan Kanaal Z (een 
insertie van 1 pagina in het Nederlands evenals in 
het Frans en een videoloop op Kanaal Z). Daarnaast 
verschenen ook 3 advertenties in Le Soir dankzij een 
bestaande overeenkomst met deze krant.

De bekendmaking van de laureaten van de “Brussels 
Best Exporters” kreeg een mooie persweerklank (Le 
Soir, Trends, Trends Tendances, La Libre, La Capitale, 
Sudpresse), wat de naamsbekendheid versterkt van 
Brussel Invest & Export.

De uitgave in december van de brochure De Export 
Agenda 2016 werd aangekondigd met inserties in 
Le Soir, Trends-Tendances en in Brussel Métropole 
(magazine van BECI) dat ook een interview 
publiceerde met de directrice Bénédicte met de 
directrice publiceerde.

De samenwerking van BECI met Brussel Invest & 
Export leidde tot drie andere artikels in Bruxelles 
Métropole (Libanon & Jordanië, Turkije, het onthaal 
binnen ondernemingen van stagiairs van het BYEP) 
en tot vier advertenties over de dienstverlening van 
Brussel Invest & Export.
Belgian Research in Europe presenteerde de 

Directie 
Ondersteuning van de internationalisering
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prioriteiten van Brussel Invest & Export en La Libre 
had het in zijn bijlage over de hulp die werd toegekend 
aan de Brusselse kmo’s.

Een publireportage over de exportdiensten en de 
financiële ondersteuning verscheen in Export 
Services, een gids over de verschillende aspecten 
van de internationale handel: documentair krediet, 
risicoverzekering, financiële stimuli... Er werd ook een 
advertentie geplaatst in B-inspired, het magazine van 
Brussels Airlines.

De jaarverslagen en publicaties van de Kamers van 
Koophandel werden ook dit jaar gebruikt om de 
diensten van Brussel Invest & Export te promoten. 
Publicitaire inserties en gratis of betalende 
redactionele pagina’s werden opgenomen in de 
newsletter van de Belgium - Japan Association (print 
en online), in de newsletter van de Belgisch-Chinese 
Kamer van Koophandel (print) naar aanleiding van het 
bezoek van het Belgische vorstenpaar aan China en in 
de communicaties van de Amerikaanse en Belgisch-
Japanse Kamers van Koophandel. 

Brussel Invest & Export behield zijn redactionele en 
promotionele aanwezigheid in Made in Belgium (MIB) 
- dat in het Engels België en zijn gewesten voorstelt, 
de sleutelsectoren beschrijft en informatie geeft voor 
expats - alsook in de nieuwe editie van MIB die gewijd 
is aan Rusland en in de heruitgaven gewijd aan de 
Turkse en Braziliaanse markten (Engels en Portugees) 
en het Midden-Oosten (Engels en Arabisch). 

Specifiek voor het luik “invest” werd een publicitaire 
en/of redactionele gecreëerd op diverse dragers: EPAD 
(European Union and Public Affairs Directory), een gids 
met nuttige informatie en contactgegevens omtrent 
de Europese instellingen; Dünya, de belangrijkste 
Turkse zakenkrant waarvan een speciaal nummer over 
België interviews bevatte over de drie gewesten en 
begeleidende informatieve artikels gekoppeld aan een 
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gezamenlijke advertentie voor België; Moneda Unica, 
een Spaans economisch magazine met een interview 
met de economische en handelsattaché ondersteund 
door een advertentie. 

Nog twee andere publicaties hebben de impact van 
Brussel bij potentiële investeerders versterkt: de ene 
werd verdeeld op het Economisch Forum van Krynica 
in Polen, de andere op het Luxemburgse salon Greater 
Region Business Days. De Chinese markt werd 
tweemaal bespeeld in het Belgian Economic Journal. 

Om onze gegevens en opdrachten vlot te ontsluiten 
voor exporteurs en investeerders, manifesteerde 
Brussel Invest & Export zich op het internet via 
drietalige profielen (Nederlands, Frans, Engels): 
INFOBEL, Gouden Gids, Trends Top en Kompass.

Publicaties

Een brochure “be welcome - be.brussels” over de 
troeven van Brussel, gerealiseerd in samenwerking 
met Visit Brussels en Brussels International, werd 
uitgegeven in het Italiaans en dit in het kader van de 
Brussels Days op de wereldtentoonstelling in Milaan 
en ook in het Frans en het Engels. 

De Pocket guide “Investeren in Brussel”, die in 2014 
reeds uitkwam in het Engels en het Frans, is nu ook 
uitgegeven in het Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, 
Chinees en Japans.

De flyers en affiches met betrekking tot de 
opleidingsprogramma’s “Brussels Young Exporters 
Program” en “Import Export Assistent” werden 
inhoudelijk en redactioneel herwerkt met behoud van 
de bestaande lay-out.

Het Activiteitenverslag 2014 werd hoofdzakelijk 
verspreid via de website van Brussel Invest & Export.
De Export Agenda 2016, voorheen Actieplan 

genoemd, werd in november gepubliceerd. Dit bevat 
de dienstverlening van Brussel Invest & Export, de 
gezamenlijke acties die voor de ondernemingen 
worden georganiseerd en de “contact days” in Brussel 
van de economische en handelsattachés. 

Er werd gestart met de herwerking van het “Vademecum 
voor de internationalisering van diensten” (verschijnt 
in 2016).

Verder werd de huisstijl voor de documenten van de 
economische en handelsattachés gestroomlijnd.
  
Website  www.invest-export.brussels

De drietalige website werd verder verrijkt: 22 
artikels verschenen in de rubriek News, 120 acties 
en initiatieven van derden werden online geplaatst, 
er werden specifieke pagina’s uitgewerkt voor de 
prijs “Brussels Best Exporters 2015” en voor het 
coachingprogramma “Brussels Exporter STarters 
Program” (BEST).

97.000 bezoekers, waarvan 63.400 unieke bezoekers, 
raadpleegden de website, goed voor een stijging met 
ongeveer 6% in vergelijking met 2014.

Websites van de economische en handelsattachés

Momenteel zijn 25 plaatselijke websites online 
die onderhouden worden door onze buitenlandse 
kantoren. In het Engels of in de plaatselijke taal stellen 
die websites onze diensten in het buitenland voor en 
promoten ze Brussel - een strategisch gelegen gebied 
inzake investeringen - en zijn exportbedrijven. 

Website  www.investinbrussels.com

Deze website voor buitenlandse investeerders trok 
14.000 unieke bezoekers (tegen 14.400 en 2014). Er 
werd 43 artikels gepubliceerd in de rubriek News. Een 
volledige remake van de site is voorzien voor 2016.
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Digitale nieuwsbrieven 

 f e-Agenda et e-Perspectives 

De newsletter e-Agenda wordt 46 keer per jaar 
verstuurd naar 6200 contacten. Deze wekelijkse 
newsletter informeert de Brusselse ondernemingen 
over de collectieve exportacties (handelsmissies, 
stands op internationale beurzen, enz.). 

De maandelijkse newsletter e-Perspectives wordt 
tienmaal per jaar verstuurd naar 6500 contacten en 
hernieuwde zijn focus op de activiteiten van Brussel 
Invest & Export en de succesverhalen. De lay-out van 
deze newsletter werd vereenvoudigd. Hij is aangepast 
voor mobiele apparaten en laat toe om artikels te 
delen op sociale media.

 f BIE Flash

De interne nieuwsbrief, die in april 2012 het daglicht 
zag, verschijnt elke woensdag en wordt per e-mail 
verstuurd naar alle personeelsleden, zowel in Brussel 
als in het buitenland. In 2015 werden 46 interne 
nieuwsbrieven verstuurd

Communicatie via de sociale media 

Brussel Invest & Export zet in op sociale netwerken 
om zijn activiteiten te promoten en nieuwe 
ondernemingen te bereiken. De accounts op Twitter, 
Facebook, Linkedin en YouTube worden regelmatig 
geupdate.  
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Brusselse prijs voor de export “Brussels Best 
Exporters 2015”

De derde editie van de Brusselse prijs voor de export 
vond plaats in december. Het opzet: Brusselse kmo’s 
belonen die bijzonder goed scoren op buitenlandse 
markten in de categorieën goederen en diensten.

De oproep tot kandidaatstelling werd in de zomer 
gelanceerd en sloot in november met 35 kandidaat-
ondernemingen waarvan 14 in de categorie goederen 
en 21 in de categorie diensten. De jury, een panel 
van professionals uit de economische wereld, 
nomineerde in elke categorie drie ondernemingen. De 
twee laureaten ontvingen op 10 december hun prijs 
tijdens een prijsuitreikingsceremonie in Bozar met 
walking dinner in aanwezigheid van 430 personen. 
De laureaten waren de Laboratoires Sterop (categorie 
goederen) en Mobilexpense (categorie diensten).

3.3  Opleidingsprogramma’s over 
        internationale handel: 
        BYEP en AIE

Brussel Invest & Export verzamelde 41 stagiairs voor 
de elfde editie van het “Brussels Young Exporters 
Program” (BYEP) en de tiende editie van het “Import/
Export-assistent-programma” (AIE).
Met twee sessies richtte het BYEP zich tot 
Nederlandstaligen en Franstaligen, wwaar het AIE 
uitsluitend Franstaligen bevatte. 

Opzet is om de stagiairs vertrouwd te maken met alle 
radertjes van de internationale handel zodat ze een 
job kunnen vinden in deze niche.

“Brussels Young Exporters Program” leidt jonge 
werkzoekende universitairen op om in het buitenland 
aan marktprospectie te doen voor Brusselse kmo’s 
(commercieel profiel), terwijl het programma 
“Import Export Assistent” zich toespitst op de 

backofficeactiviteiten die de ondernemingen moeten 
ontlasten van de administratieve stappen. 

Die opleiding bestaat uit diverse luiken: theorielessen 
gedurende twee en een halve maand, en een stage 
van zes weken in een onderneming, die bij het BYEP 
wordt gevolgd door een marktprospectie in het 
buitenland ten voordele van die gastonderneming.

We benadrukken het belang van de betrokkenheid 
van de Brusselse bedrijfswereld voor het succes 
van deze programma’s. Het matchen van het profiel 
van de stagiairs met de noden van de exporterende 
ondernemingen is immers een cruciaal element voor 
de drie betrokken partners (Brussel Invest & Export, 
Bruxelles Formation en Cefora - Cevora) die deze 
opleidingen samen organiseren. 

Na elke module van het opleidingsprogramma 
worden op een opvolgingsvergadering de lessen, 
bedrijfsstages en buitenlandse stages geëvalueerd. 
De opmerkingen van de stagiairs en bedrijven 
dienen als basis om de toekomstige programma’s te 
verbeteren.

Een van de doelstellingen van Brussel Invest & 
Export is de ontwikkeling van een vademecum ten 
behoeve van de economische en handelsattachés om 
de stagiairs van het BYEP die zij ontvangen beter te 
omkaderen.  Anderzijds zouden de administratieve 
procedures van deze programma’s nog moeten 
vereenvoudigd worden.

Opmerkelijk feit voor 2015: 11 van de 13 stagiairs 
AIE-stagiairs vond snel werk.

Om stagiairs te werven komt er een mond-aan-mond 
reclame op gang terwijl ook de samenwerking met 
Actiris wordt verdergezet. De stand van Brussel 
Invest & Export bij “job events” - Salon Ondernemen, 
International job fair of ULB job fair - is het meest 
efficiënte wervingsmiddel. De kandidaten krijgen er 
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concrete informatie. 
Uithangbord van het programma is “de dag van de 
ondernemingen” waarop alle stagiairs samenkomen, 
met een bezoek aan het Europees Centrum voor 
Fruit en Groenten, aan de Haven van Brussel en aan 
Brasserie Cantillon. Orgelpunt van elke editie blijft 
uiteraard de officiële uitreiking van de certificaten na 
afloop van de opleiding of ook, in 2015, het ontbijt 
met de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel.

Achteraan dit activiteitenverslag leest u in bijlage 
3 de getuigenis van een stagiaire en van een 
gastonderneming.

3.4  Financiële steunmaatregelen 
        voor de export

Sinds januari 2012 staat de directie Steun aan 
Ondernemingen, onderdeel van Brussel Economie en 
Werkgelegenheid, in voor het administratieve beheer 
van de financiële steunmaatregelen voor de export. 
Vijf financiële steunmaatregelen worden aan de kmo’s 
uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend    

Type dossiers Aantal inge-
diende dossiers 

Totaal aantal 
beslissingen

Gunstige 
beslissingen

Ongunstige 
beslissingen

Bedrag van de 
premies in €

Vervaardiging van 
informatiedragers ter 
bevordering van de 
export

303 325 272 53 880.231

Marktprospectie buiten 
de Europese Unie

319 348 256 92 621.464

Deelname aan 
internationale beurzen  
in het buitenland 

580 573 527 46 1.690.757

Deelname aan-
bestedingen voor op-
drachten buiten de EU

10 11 10 1 46.542

Openen van vertegen-
woordigingskantoor 
buiten de EU

6 6 4 2 234.450

TOTAL 1.218 1.263 1.069 194 3.473.445
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Wettelijke basis

 f Ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de 
promotie van de Buitenlandse handel van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Audiovisuele 
sector & Podiumkunsten

 f Besluit van 5 juli 2012 van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering houdende de 
uitvoering van voornoemde ordonnantie.

Opsplitsing van de premies volgens de grootte van 
de onderneming

Verdeling van de premies volgens NACEBEL codes

3.5  Toekenning van subsidies aan 
        de partners

Veertien publieke en privépartners ontvingen 
facultatieve subsidies voor projecten ter bevordering 
van de export in specifieke sectoren. 

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel ontving 
116.892 euro,  het betreft een jaarlijkse werkingsdotatie 
conform de samenwerkingsovereenkomst van 24 mei 
2002 tussen de federale staat en de gewesten. 

En 38 gemengde Kamers van Koophandel in het 
buitenland verdeelden 29.347,50 euro. 
Het betreft een gedeeltelijke financiering van 86 
projecten ter promotie van de Belgische export in het 
kader van een systeem van cofinanciering tussen de 
federale staat en de drie gewesten

3.6  Economisch monitoring en 
        statistieken

De cel verzamelt en verspreidt economische 
informatie over de wereldmarkten en over Brussel 
als investeringsplaats. Die informatie wordt intern ter 
beschikking gesteld via de CRM en gepubliceerd op 
de website van Brussel Invest & Export.

Er werd in 2015 een contract afgesloten met de 
firma “Business Monitor International” om alle 
medewerkers economische informatie per land en per 
sector te bezorgen.

Inzake statistieken over de export heeft de Nationale 
Bank van België een nieuwe versie gepubliceerd van 
een studie die in samenwerking met de statistische 
instellingen van de drie gewesten werd uitgevoerd. Ze 
is gebaseerd op een recente berekeningswijze voor 
de gewestelijke export van goederen en diensten 
voor de periode 1995-2012. 
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De Brusselse export van goederen en diensten 
vertegenwoordigt samen 14% van de totale Belgische 
export, wat goed is voor een bedrag van 45 miljard euro 
(2012). 26% van de Belgische export van diensten 
vertrekt vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ter 
vergelijking: de diensten vertegenwoordigen slechts 
een kwart van de Belgische export, terwijl bijna de 
helft hiervan uit Brussel vertrekt.

Een nieuwe overeenkomst tussen de NBB en 
de gewesten zou voor een nog betrouwbaarder 
methode moeten zorgen en voor een regelmatige 
gegevensverzameling. In afwachting stelt Brussel 
Invest & Export nog steeds statistische rapporten 
op over de export van goederen, met uitsluiting van 
diensten.
Volgens de oude methode vertegenwoordigt in 2015 
de Brusselse export van goederen 2,68% van de 
Belgische export aan goederen (2,55% in 2014), goed 
voor een totaal van 6.365 miljard euro (6.374 in 2014). 
De import van goederen verminderde in 2015 met 
7,95% en vertegenwoordigt 10.718 miljard euro. De 
handelsbalans vertoont voor 2015 dus een tekort van 
4.353 miljard euro, maar er wordt vooruitgang geboekt. 

Brussel exporteert 83,3% van de goederen naar 
landen van de Europese Unie (in 2014 was dit 86,3%). 
De belangrijkste landen waarnaar werd uitgevoerd, 
zijn Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd 
Koninkrijk, het Groothertogdom Luxemburg, Italië, 
Spanje en Zwitserland. De belangrijkste exportmarkten 
buiten Europa zijn de Verenigde Staten en China.
De cel “economische monitoring en statistieken” 
stelt elk jaar een strategische tabel op met daarin alle 
beschikbare cijfergegevens over onze exportlanden. 
Dit stelt de Brussel Invest & Export in staat om 
strategische keuzes te maken op basis van objectieve 
macro-economische gegevens
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newsletter “e-perspectives”.
We moderniseerden onze software voor deze 
gegevensbank om een meer gebruiksvriendelijke 
versie aan te bieden en een koppeling te realiseren 
met de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De CRM - tool voor managementstaken en 
werkverdeling

Onze CRM-software (Customer Relationship 
Management - Management van Klantrelaties) 
staat in voor het geïnformatiseerd beheer en het 
delen van alle gecreëerde toegevoegde waarde ten 
bate van (potentiële) Brusselse exportbedrijven of 
prospecterende buitenlandse investeerders. Deze 
software maakt het mogelijk om de verschillende 
acties van Brussel Invest & Export in Brussel en in 
ons buitenlands netwerk op te volgen. Het biedt 
ons ook de mogelijkheid tabellen met efficiëntie-
indicatoren te produceren om de dienstverlening aan 
ondernemingen te verbeteren.

3.9  Onthaal van stagiairs    
 
Negentien studenten voerden niet-bezoldigde stages 
uit. om de cellen logistiek, communicatie en acties te 
versterken.

3.7  Onthaal van buitenlandse
        delegaties

De cel was in 2015 gastheer voor twee buitenlandse 
delegaties: een delegatie uit Haïti en een delegatie 
uit Cyprus..

Ze organiseerde ook een Ambassadors’ Discovery 
Day waar 60 diplomatieke vertegenwoordigers in 
Brussel, waarvan 25 ambassadeurs, deel namen 
aan de ontdekking van de ontwikkelingsprojecten in 
het gewest en verschillende van haar economische 
juweeltjes zoals de vervaardiging van luxe artikelen, 
de creatieve industrie en de media.

3.8  Gegevensbank en tool voor 
        geïnformatiseerd beheer

Gegevensbank van de Brusselse exporteurs

De gegevensbank van de Brusselse exporteurs werd 
in 2015 aangevuld met 380 nieuwe ondernemingen. 
Op 31 december telde ze 4081 bedrijven die 
internationaal actief zijn of die geïnteresseerd zijn in 
export. Aan dat cijfer moeten nog 250 partners worden 
toegevoegd (beroepsverenigingen, Kamers van 
Koophandel, gewestelijke en nationale organisaties, 
universiteiten, ...) die ook onze newsletters ontvangen.

De drietalige (Nederlands, Frans en Engels) 
website www.brussels-exporters.be stelt surfers 
niet-vertrouwelijke informatie ter beschikking over 
Brusselse exportbedrijven.

De gegevensbank stelt ons in staat specifieke 
selecties uit te voeren op basis van de informatie 
over producten, diensten en exportmarkten van 
de bedrijven. Zo kunnen we gerichte matchings 
uitvoeren en kunnen we de adressenlijst selecteren 
voor onze wekelijkse newsletter “e-agenda” alsook 
voor onze maandelijkse algemene informatieve 
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Voornaamste activiteiten 2015 in cijfers 

Acties ter bevordering van de export

Totaal aantal deelnemende bedrijven 1674
Totaal aantal collectieve acties 82
• Promotieacties 9
• Sectoriële contactdagen 2
• Economische missies (waaronder twee prinselijke 

missies in samenwerking met Awex, Flanders 
Investmet Trade en het Agenstschap voor 
buitenlandse handel. 

 15

• Seminars en uitnodiging van aankopers 29
• Collectieve stands 20
• Staatsbezoeken 2

Acties ter bevordering van investeringen

Totaal aantal collectieve acties 32
• Investseminars 20
• Events 5
• Matchmaking 7
• Deelnemers 1385

Contact days

Totaal aantal individuele gesprekken 1437
• Thematische en geografische ontmoetingen 7

Exportdossiers

Totaal aantal exportdossiers 4311 
Totaal aantal begeleide bedrijven  3721 

Investdossiers

Behandelde individuele begeleidingsdossiers 479
• Vestigingen 21
• Brussels Welcome Package (BWP) 10
• Bedrijven die zich naar aanleiding van het BWP 

hier gevestigd hebben
10
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3
Onthaal van buitenlandse delegaties

• Onthaalde buitenlandse delegaties 2

Opleidingsprogramma’s

Stagiairs Import-Export-assistent 13
Stagiairs Brussels Young Exporters Program (BYEP) 28
• Franstaligen BYEP 15
• NederlandstaligenBYEP 13

Aantal betrokken bedrijven 38 

Financiële steunmaatregelen voor de export
Totaal aantal ingediende aanvragen 1218
Totaal antal aanvragen die in aanmerking kwamen 1069
• Deelname aan internationale beurzen 527
• Produceren van informatiedragers 272
• Prospectie va, markten buiten de EU 330
• Deelname aan offerteoproepen 10
• Opening van vertegenwoordigingskantoren buiten 

de EU
4

Databank www.brussels-exporters.be

Totaal aantal geregistreerde bedrijven 4081
• Nieuw opgerichte bedrijven in 2015 380
• Partners (federaties, kamers van koophandel, 

instllingen)
250





4Bijlagen
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Bijlage 2
Opleidingsprogramma’s BYEP en AIE  

Getuigenissen

Getuigenis van Malayika, BYEP-stagiaire  

Goedendag of tajagha zoals we hier zeggen! Ik ben 
Malayika en had het geluk deel te mogen uitmaken van 
de geselecteerden voor BYEP 2015. 

Met een diploma vertalen en communicatie op zak 
wilde ik me na mijn studies professioneel oriënteren. 
Ik vond immers dat wat ik aan de universiteit leerde, 
onvoldoende was om me in het beroepsleven te 
storten, hoewel ik een belangrijke troef had, mijn 
kennis namelijk van het Mandarijn. 

Het BYEP was dus de ultieme troef die ik nog nodig 
had om mijn profiel van jonge werkkracht aan te 
scherpen en mijn aanleg voor talen en Chinese 
cultuur te benutten. De theorie en de praktijk van deze 
opleiding waren zeer zinvol voor het einddoel dat ik 
voor ogen had: internationale handel drijven met het 
‘Rijk van het Midden’ en een essentiële speler worden 
op de arbeidsmarkt. Dat verlangen om handelsrelaties 
aan te knopen met China werd sterk gedeeld door 
de kleine Brusselse onderneming waar ik stage liep: 
een uitgeverij gespecialiseerd in kunstboeken voor 
kinderen en gezinnen die de markt en musea van 
Beijing wou verkennen na de verkoop van 27 titels aan 
een Chinese uitgever. 

Tijdens mijn stage in Beijing werd ik ontvangen 
in het kantoor van de economische attaché in een 
periode die samenviel met het staatsbezoek dat in juni 
was gepland.  Het was razend druk op de Belgische 
ambassade! Ik hielp het team van de attaché een 
handje en nam deel aan een seminar. Tijdens de 
receptie die werd vereerd met de aanwezigheid van 
Koning Filip en Koningin Mathilde, kwam ik in contact 
met een delegatie van een honderdtal zakenmannen 
en -vrouwen. Een hoogtepunt van mijn stage dat ik 
nooit meer zal vergeten. 

Dankzij het BYEP heb ik mijn handelsprofiel verrijkt 
en kon ik belangrijke actoren op het vlak van 
jeugduitgeverijen in China ontmoeten. Die waren 
geboeid door de ludieke kunstcatalogi die door 
Chinese uitgevers sterk gewaardeerd worden. Wat ik 
niet wist, was dat het BYEP me zou helpen om mijn 
toekomstige job te vinden. Na drie verblijven in China 
deed men mij een jobaanbod en op 1 september kon 
ik aan de slag in de consulaire dienst van België in 
Beijing, als assistente van de consul. Ik wil iedereen 
bedanken die dit avontuur heeft mogelijk gemaakt: 
Jan, Michelle, Mevrouw Minga en mijn zeer dierbare 
collega-studenten die ik het allerbeste wens. Zij 
hebben er voor gezorgd dat de lessen en activiteiten 
van het BYEP echt aangenaam waren.

Vele kussen uit Beijing en tot binnenkort. 

Getuigenis van Telelingua, kmo-stageplek

Al van bij zijn oprichting dertig jaar geleden beschouwt 
Telelingua International export als een middel om 
te groeien. Met een tiental medewerkers  in Brussel 
en bijhuizen in zeven landen  (België, Engeland, 
Frankrijk, Zwitserland, Verenigde Staten, China 
en Nederland) die samen 200 medewerkers tellen, 
leveren wij vertalingen over de meest uiteenlopende 
onderwerpen aan binnen- en buitenlandse bedrijven 
en overheidsinstellingen. We behandelen opdrachten 
in vele talen en domeinen.   
 
De groei van onze export is te verklaren door het 
openen van filialen in het buitenland en de actieve 
zoektocht naar klanten in andere landen. Met een 
ervaren team van Belgische consultants  gingen we op 
zoek naar bedrijven die nood zouden kunnen hebben 
aan vertalingen.

In 2014 kregen we een erkenning door de exportprijs 
te winnen van Brussel Invest & Export. 
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In 2012 hadden we een positieve ervaring met een 
deelnemer van het programma BYEP. We hadden een 
event georganiseerd in Zweden om  ons bedrijf voor 
te stellen. Het kende een enorm succes! We werken 
overigens nog steeds voor klanten die we in Zweden 
wisten te winnen. In 2016 doen we die ervaring nog eens 
over met een andere deelnemer van BYEP, ditmaal om 
meer bekendheid te krijgen op de Nederlandse markt. 
Na een testperiode nodigen we potentiële klanten uit 
op een vergadering om onze vertaaldiensten voor te 
stellen.

De volledige organisatie van dit event zal worden 
toevertrouwd aan onze medewerker van BYEP. Met een 
regelmatige opvolging zullen wij hem leren om er een 
succes van te maken.

De ervaring en kennis die deze medewerker van BYEP 
reeds heeft verworven zullen zeker bijdragen tot het 
succes van deze opdracht.
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