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Turkije, een land met veel mogelijkheden
Op 15 oktober reisden ZKH Prins Filip en HKH Prinses Mathilde, met een zakendelegatie van 350
deelnemers, af naar Istanbul voor de derde economische missie van 2012. Op 18 oktober
vonden verschillende politieke contacten op hoog niveau plaats in Ankara.
Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken,
Didier Reynders vertegenwoordigde de Federale Overheid. Voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest was minister Cerexhe aanwezig in Istanbul en Vlaams minister-president Peeters
vervoegde de zending in Ankara op donderdag 18 oktober.
OFFICIELE CONTACTEN
ZKH Prins Filip was officieel te gast in Turkije op uitnodiging van minister van Economie, ZE Zafer
Çağlayan. De minister ondersteunde en organiseerde verschillende activiteiten als gastheer. Op
woensdag 17/10 was er eerst de officiële ontmoeting tussen ZKH Prins Filip, de Belgische
ministers en minister Çağlayan. Daarna openden de Prins en minister Çağlayan het Turks–
Belgisch Business Forum en werd er een CEO luncheon aangeboden door de minister. Hieraan
namen 30 Belgische top CEO’s en hooggeplaatste officiëlen deel.
Op donderdagnamiddag gaf minister Çağlayan een speech op het bouwseminarie in
samenwerking met de grootste Turkse aannemersorganisatie INTES in Ankara.
In Istanbul brachten HHKKHH de Prinsen ook een beleefdheidsbezoek aan burgemeester van
Istanbul Kadir Topbaş en gouverneur Hüseyin Avni Mutlu.
Het officiële luik in Ankara ving aan op donderdag 18 oktober met een kranslegging bij het
Mausoleum van Atatürk. Nadien hadden Prins Filip en minister Reynders een ontmoeting met
minister van Binnenlandse Zaken İdris Naim Şahin.
De officiële ontmoeting met President Abdullah Gül, ZKH Prins Filip, vicepremier en minister van
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, Didier Reynders en ministerpresident van de Vlaamse Regering Kris Peeters werd gevolgd door een werklunch aangeboden
door President Gül. Hieraan namen vertegenwoordigers van de gewesten en van de
zakenwereld deel.
Daarop volgde een onderhoud tussen Premier Recep Tayyip Erdoğan, de Prins, minister
Reynders en minister-president Peeters.
De missie werd afgesloten met een werkdiner aangeboden door vicepremier Ali Babacan aan
een 40-tal officiëlen en zakenmensen.
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DEELNEMERS
Het aantal deelnemers is meer dan verdubbeld in vergelijking met de economische missie naar
Turkije in mei 2004 toen er slechts 150 personen deelnamen.
Dit jaar telde de missie 294 bedrijfsleiders die 182 bedrijven en professionele organisaties
vertegenwoordigden en daarnaast ook 15 journalisten en 42 verantwoordelijken uit de
openbare sector.
Hoewel Turkije heel veel handelsdelegaties op bezoek krijgt, heeft de omvang van de Belgische
delegatie indruk gemaakt op de Turkse gesprekspartners.
STEDEN & SLEUTELSEC TOREN
Tijdens de zending werd gefocust op het economische hart van Turkije, met name Istanbul en
werden op donderdag belangrijke politieke contacten gelegd in Ankara.
Aan de volgende sleutelsectoren werd bijzondere aandacht geschonken: ICT (voornamelijk voor
banken en financiële instellingen met de Agoria Banking Club), transport en logistiek (met
bijzondere aandacht voor de maritieme sector en een havenseminarie in Istanbul),
conventionele, hernieuwbare energie & milieutechnologie (met een bezoek aan de combined
power plant van Tractebel Engineering en verschillende activiteiten met de Energy track van
Agoria) en tenslotte bouw en infrastructuur (met een seminarie in het kader van het TurksBelgisch Business Forum in Istanbul, een werkvergadering met burgemeester Topbaş en
verschillende departementshoofden van de Istanbul Metropolitan Municipality en een
seminarie in Ankara in samenwerking met INTES).
ACTIVITEITEN
Maandag 15 oktober
o Na aankomst in Istanbul ging de missie officieel van start met een algemene
infosessie voor alle deelnemers aan de zending. Ambassadeur De Witte
verwelkomde de delegatie en de handelsattachés van de drie gewesten gaven een
reeks praktische tips mee.
Dinsdag 16 oktober
o

De eerste werkdag van de missie werd aangevat met het traditioneel werkontbijt,
georganiseerd door het VBO, ditmaal in samenwerking met Tüsiad. Gedelegeerd
bestuurder van het VBO Pieter Timmermans en TÜSIAD-voorzitster Ümit Boyner
leidden in. De macro-economische situatie van Turkije werd toegelicht door Dhr.
Murat Ücer, Consultant Global Source Partners & Koç University.
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o

Na een kort bezoek aan het paleis van Topkapı, woonde de Prins een uiteenzetting
bij over de aanwezigheid van AGEAS in Turkije en de samenwerking van deze
Belgische verzekeraar met de Sabancı Group en AKSigorta.

o

De zakendelegatie bracht een bezoek aan het residentieel complex van Extensa en
Içtas.

o

’s Middags bracht de Prins een bezoek aan de tentoonstelling van Johan Tahon op
het Consulaat Generaal waar daarna ook de power luncheon, georganiseerd door
de Agoria Banking Technology Club, plaatsvond. Hieraan namen de ex-voorzitter
van de Turkse Vereniging der Banken Ersin Özince en de top 13 van de Turkse
banken deel.

o

Vervolgens vonden de beleefdheidsbezoeken bij de gouverneur en burgemeester
van Istanbul plaats. De zakendelegatie had een aparte werkvergadering met de
departementshoofden van de communale bedrijven die werken in opdracht van het
stadsbestuur van Groot Istanbul. Burgemeester Topbaş was na de officiële
vergadering met de Prins ook persoonlijk aanwezig op deze werkvergadering en
onderstreepte de interesse in de Belgische knowhow voor de uitdagingen
waartegen de metropool Istanbul aankijkt.

o

In de vooravond ontvingen mevrouw Pınar Eczacıbaşı, voorzitster van de Belgian–
Turkish Business Council van DEIK, en de heren Murat Yalçıntaş, voorzitter van de
Kamer van Koophandel van Istanbul, Ünal Aysal, CEO van de Unit Group en Nezih
Öztüre, ereconsul van België in Izmir, de onderscheiding van Commandeur in de
Orde van Leopold II uit de handen van Prins Filip.

o

Nadien vond de ondertekening plaats van 9 contracten tussen Belgische en Turkse
bedrijven/partners. Tot slot gaf CMI een presentatie over haar activiteiten en
projecten in Turkije om haar recente investeringen te onderstrepen.

o

’s Avonds werd een diner aangeboden door Güler Sabancı, voorzitster van de
gelijknamige groep.

Woensdag 17 oktober
o

‘s Morgens vond een investeringsseminarie plaats met als titel “Belgium: A unique
location for developing your business across Europe”. Minister Reynders gaf er de
openingsspeech in aanwezigheid van ZKH Prins Filip.

o

Hierna vond een werkvergadering plaats tussen Prins Filip, de ministers Didier
Reynders en Benoît Cerexhe en de Turkse minister van Economie Zafer Çağlayan.

o

Tijdens de openingszitting van het Turks-Belgisch Business forum, i.s.m. TOBB en
DEİK, namen o.m. ZKH Prins Filip, TOBB-ondervoorzitter Harun Karacan, VBOSecretaris-Generaal Pieter Timmermans en minister van Economie Zafer Çağlayan
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het woord. Voor de zakendelegatie werden sectorale presentaties georganiseerd
rond logistiek en constructie.
o

Na de CEO business lunch, aangeboden door minister Çağlayan, bezocht Prins Filip
en de ministers Reynders en Cerexhe een bouwwerf van een combined cycle power
plant in Gebze (50 km ten oosten van Istanbul). Bouwheer van deze 865 MWe
centrale is Unit Investment i.s.m. Tractebel Engineering. De totale investeringskost
bedraagt 1 miljard USD.

o

Ondertussen vond het havenseminarie plaats met als titel “the Belgian Ports and
Logistics Seminar”. Het seminarie werd gevolgd door B2B contacten. De Turkse
haveninfrastructuur is in volle expansie en het seminarie was uiterst geschikt om de
Belgische kennis en expertise op dat vlak te delen met de Turkse partners.

o

‘s Avonds vond een concert plaats door het Belgisch barokensemble La Cetra
d’Orfeo, gevolgd door de officiële receptie.

Donderdag 18 oktober
o

De dag in Ankara stond voornamelijk in het teken van officiële contacten.

o

De Prins ontmoette heel kort de deelnemers aan het seminarie over Belgische egovernment expertise. Het seminarie, georganiseerd door FedICT, zette de kennis
van de Belgische bedrijven en overheidsinstanties op vlak van e-ID, e-voting, … in de
verf. In de namiddag werd ook een werkvergadering gehouden tussen de Belgische
bedrijven uit de sector en de Turkse topambtenaren van het ministerie van
Binnenlandse Zaken.

o

’s Middags vonden 2 werklunches plaats. De eerste lunch bracht de Belgische
zakenmensen rond de tafel met de top van de Turkse projectontwikkelaars,
research centra en administraties in het domein van hernieuwbare en
conventionele energie. Op de andere werklunch werden de verantwoordelijken van
TOKI – “Republic of Turkey, Prime Ministry, Housing Development Administration”
uitgenodigd en werden de Belgische bedrijven in de sector voorgesteld.

o

Daarnaast woonden Prins Filip en minister-president Kris Peeters ook de
openingszitting bij van het bouwseminar met belangrijke Turkse aannemers bij,
georganiseerd door INTES, de Turkse vereniging van aannemers.

o

De Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel in Turkije bood een Networking
Cocktail aan. Bij het begin van deze cocktail ontvingen vicepremier Ali Babacan,
minister van Cultuur en Toerisme Ertuğrul Günay en oud-minister van Buitenlandse
Zaken Yaşar Yakış een Grootkruis in de Orde van Leopold II uit de handen van ZKH
Prins Filip.
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Tijdens de missie werden elke dag B2Bs georganiseerd door de handelsattachés. Zij zijn erin
geslaagd om zo’n 1700 à 2000 contacten, veelal op CEO niveau, te organiseren voor onze
Belgische ondernemers. Deze waren dan ook uitermate tevreden over de nieuwe
zakenrelaties die hieruit voorgekomen zijn.
GETEKENDE CONTACTEN
Hierbij volgt de lijst van ondertekende contracten:
1. MoU voor de oprichting van de Joint Economic and Trade Commission (JETCO)
ondertekend door minister Çağlayan en minister Reynders
2. AMOS – Akdeniz University of Turkey
3. BECI – Müsiad (MOU)
4. Protocol of collaboration between the Bar of Brussels and the Istanbul Bar Association
5. Energy World Distribution - Enaks Enerji Ltd. Sti.
6. GOVI NV – Patroyag Ve Kimyasallar San, ve Tic. A.Ş.
7. IM ASSOCIATES bvba – OTC Consultancy
8. Logistics in Wallonia – LODER Logistics Association (MOU)
9. Septentrio – MD Savunma
10. Tractebel Engineering – AKFEN Holding
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VOOR VERDERE INFORMATIE
De deelnemersbrochure Turkije (Engels)
De deelnemersbrochure Turkije (Turks)
De landenstudie Turkije
De reglementeringsstudie Turkije
De bilaterale nota Turkije
DIENST COMMUNICATIE
Christelle Charlier – Adjunct Directeur Studies, Statistieken en Communicatie – +32 2 206 35 78 Christelle.Charlier@abh-ace.be
Kathleen Deridder – Communicatie – +32 2 206 35 75 –
Kathleen.Deridder@abh-ace.be
DIENST HANDELSMISSIES
Rosemary Donck – Press officer – +32 2 206 35 45 –
Rosemary.Donck@abh-ace.be
Nele Demeulemeester – Coördinator economische zendingen – +32 2 206 35 74 –
Nele.Demeulemeester@abh-ace.be
Patrick Gillard – Coördinator economische zendingen – +32 2 206 35 05 –
Patrick.Gillard@abh-ace.be
Céline Vandermeersch – Coördinator economische zendingen – +32 2 206 35 06 –
Celine.Vandermeersch@abh-ace.be
WEBSITE
www.abh-ace.be
ABH PROFIEL
België bestaat uit drie autonome gewesten die zelf instaan voor de ondersteuning van hun
internationale economische ontwikkeling. Het “Agence wallonne à l'Exportation & aux
Investissements étrangers” (AWEX) vervult die rol voor Wallonië, “Flanders Investment & Trade”
(FIT) voor Vlaanderen en “Brussel Invest & Export” (BIE) voor ons Hoofdstedelijk Gewest.
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel stelt zich ten dienste van deze drie gewestelijke
exportbevorderende instellingen en werkt samen met de Federale Overheidsdienst
Buitenlandse Zaken.
Dit gebeurt via twee grote pijlers: enerzijds door het mee organiseren van de gezamenlijke
economische zendingen, anderzijds als informatiecentrum voor uiteenlopende aspecten van
buitenlandse handel. Van het creëren en verspreiden van een up-to-date exporteursbestand,
over het verwerken van handelsstatistieken, het publiceren van studies en het geven van advies
over internationale handelsreglementering en -wetgeving.
Zo biedt het Agentschap een forum aan waarin de federale bevoegdheid inzake internationale
betrekkingen en de gewestelijke bevoegdheid inzake internationale handel verenigd worden.
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