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Een toenemende interesse in Thailand
Terwijl aan de vorige economische zending naar Thailand in 2001 nog 54 zakenmensen
deelnamen, reisde ZKH Prins Filip in maart 2013 naar Bangkok aan het hoofd van een delegatie
van 238 deelnemers, waaronder 169 ondernemers. De verdrievoudiging van het aantal
ondernemers wijst op de toenemende zakenopportuniteiten en het vertrouwen die dit land in
het voorbije decennium heeft waargemaakt.
Aan de zijde van ZKH Prins Filip en HKH Prinses Mathilde namen ook de bevoegde federale en
regionale ministers deel: Minister Didier Reynders, Minister-president Kris Peeters, Minister
Jean-Claude Marcourt en Minister Céline Fremault, voor wie het een eerste kennismaking met
een gezamenlijke economische missie was.
In een koninkrijk als Thailand zet de aanwezigheid van een Kroonprins de deuren wagenwijd
open om contacten aan te knopen op het hoogste niveau. ZM Koning Bhumibol Adulyadej
verleende een audiëntie aan het Belgische Prinsenpaar in het Siriraj ziekenhuis waar de Koning
en Koningin sinds geruime tijd verblijven.
Daarnaast ontmoetten niet minder dan negen Thaise ministers de Belgische officials en
bedrijfsleiders. FIT, AWEX en BIE organiseerden tijdens deze handelsmissie verschillende
thematische sessies waar de respectievelijke bevoegde ministers present tekenden:
-

-

-

Tijdens “Thailand at a glance” werden de macro-economische achtergrond en de
investeringsmogelijkheden geschetst in aanwezigheid van de heer Boonsong
Teriyapirom, Minister van Handel.
De voorstelling van de samenwerking tussen AGEAS en Muang Thai Life Assurance werd
bijgewoond door de heer Kittiratt Na-Ranong, Vice-premier en Minister van Financiën.
De delegatie kon deze minister een tweede maal ontmoeten tijdens de sessie: “Thailand
as a regional hub”.
De heer Yukol Limlamthong, Minister van Landbouw, nam deel aan de infossessie “Agrofood possibilities in Thailand”.
Tijdens de sessie over Infrastructuur en logistiek was de heer Chadchart Sittipunt,
Minister van Transport aanwezig.
De informatiesessie “Healthcare & Pharmaceuticals” werd bijgewoond door de heer
Pradit Sintavanarong, Minister van Volksgezondheid.
Tot slot nam de heer Pongsak Ruktapongpisal, Minister van Energie deel aan de
infosessie “Clean technology & Renewable energy”.
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Naast deze ontmoetingen stonden ook een ontmoeting met de heer Prasert Boonchaisuk,
Minister van Industrie en een bilateraal onderhoud tussen Minister Reynders en zijn Thaise
tegenhanger, de heer Surapong Tovijakchaikul, op het programma.
Het majestueuze “government house” werd opgeluisterd met honderden Belgische vlaggen en
kreeg zo een Belgisch tintje om de hele delegatie te ontvangen voor een officiële receptie. Deze
werd voorafgegaan door een onderhoud met mevrouw Yingluck Shinawatra, Premier van
Thailand. Ook een exclusief galabal en een concert van Jef Neve in het “Bangkok Art and Culture
Centre” brachten Belgen en Thai samen om verder te netwerken.
Het programma bevatte eveneens twee bezoeken buiten de hoofdstad. Een eerste bezoek werd
gebracht aan de Industriële zone van Map Ta Phut waar enkele Belgische investeringen officieel
werden uitgebreid in aanwezigheid van ZKH Prins Filip. Verwelkomd door de heer Veerapong
Chaiperm, gouverneur van de Industrial Estate Authority van Thailand (IEAT), en de heer Vichit
Chadpaisid, gouverneur van de provincie Rayong werd de IEAT bezocht, een agentschap
verantwoordelijk voor het beheer van de verschillende industriële zones in Thailand. Het
programma ging verder met bezoeken aan Glow, Katoennatie en Solvay Vinythai.
Op de laatste dag van de missie reisden een dertigtal Belgen naar de provincie Petchaburi waar
een bezoek werd gebracht aan de “sea farming learning centre” onder begeleiding van de
gouverneur van de provincie. De delegatie leerde onder meer het belang van aquacultuur
kennen voor de Thaise economie. Dit initiatief van HM Sirikit heeft als objectief de
levensomstandigheden van de vissersgemeenschappen te verbeteren.
In 1868 tekenden Thailand en België het eerste Vriendschaps- en handelsverdrag. In de voorbije
145 jaar hebben intensieve diplomatieke en economische uitwisselingen plaatsgevonden. Deze
laatste handelsmissie heeft zeker die banden en de handelsstroom nog verder geïntensifieerd:
negen ondertekende contracten tussen Thaise en Belgische bedrijven, het ondertekenen van de
“Joint Plan of Action between the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Belgium” en de
verhoging van het aantal vluchten tussen Bangkok en Brussel door Thai Airways kunnen deze
doelstelling alleen maar bevestigen.
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Landenstudie Thailand
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Bilaterale nota Thailand
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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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