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De Raad van Bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel 
heeft een nieuwe Voorzitter: Didier Malherbe 

 

 
 

Op 14 december 2021 heeft de Raad van Bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel de 
Heer Didier Malherbe verkozen tot voorzitter, op voorstel van H.E. Mevrouw Sophie Wilmès, Vice-
eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de 
Federale Culturele Instellingen. Hij zal het Voorzitterschap op zich nemen met ingang van 1 januari 
2022. 

De Raad van Bestuur bestaat uit zestien leden, benoemd door de Gewestregeringen en de Federale 
overheid, die zowel uit de private als de openbare sector afkomstig zijn. De Erevoorzitter is Zijne 
Majesteit de Koning. 

Didier Malherbe is sinds 2013 lid van de Raad van Bestuur van het Agentschap, als vertegenwoordiger 
van de privésector. Hij was gedurende 15 jaar Gedelegeerd Bestuurder van UCB Belgium en daarvoor 
was hij Directeur bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (1996-2006). Hij is de oprichter van 
de European Business Summit (2000) en het Salon de l'Etudiant (1988). Momenteel blijft hij als 
Voorzitter van BCI-Pharma en Gedelegeerd Bestuurder van de EU Biotech Campus meewerken aan de 
versterking van de Belgische biofarmaceutische sector.  
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Hij volgt Mevrouw Annemie Neyts, Minister van Staat, op, die het Agentschap heeft voorgezeten sinds 
de oprichting ervan in 2003. 

Didier Malherbe benadrukt "Als deelnemer aan talrijke economische missies en Staatsbezoeken heb ik 
de grote toegevoegde waarde van het Agentschap kunnen waarderen. Aan de andere kant heb ik 
tijdens mijn 8 jaar in de Raad van Bestuur de belangrijke rol van de voorzitster, Annemie Neyts, leren 
waarderen. Ik dank de Vice-eersteminister, Sophie Wilmès, voor haar vertrouwen en ik kijk ernaar uit 
bij te dragen tot de ontwikkeling van het Agentschap ten dienste van zijn partners: de drie gewestelijke 
instellingen belast met buitenlandse handel en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken”. 

De Raad van Bestuur heeft ook Mevrouw Claire Tillekaerts tot Ondervoorzitster verkozen, ter 
vervanging van de Heer Pierre Rion. 

2022 belooft een druk jaar te worden voor het Agentschap voor Buitenlandse Handel, met de 
organisatie van twee Staatsbezoeken aan Griekenland en Litouwen, en drie economische missies naar 
het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan. 
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