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Onderwerp: Economische missie naar
de Verenigde Staten (Los Angeles,
San Francisco / Silicon Valley):
van 2 tot 9 juni 2013
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Indrukwekkende handelsdelegatie
naar de Verenigde Staten
Op zondag 2 juni vertrok ZKH Prins Filip op economische zending naar Los Angeles aan het hoofd
van een indrukwekkende delegatie zakenlieden. 399 deelnemers, waaronder niet minder dan
325 ondernemers en 4 ministers, schreven zich in voor deze missie.
Voor de federale regering wisselden Minister Didier Reynders (2-5 juni) en Minister Pieter De
Crem (5-9 juni) elkaar af, terwijl de regio’s werden vertegenwoordigd door Minister Jean-Claude
Marcourt en Minister Céline Fremault.
Californië, dat 13% van het BNP van de Verenigde Staten vertegenwoordigt, trok voornamelijk
bedrijven uit de ICT-sector aan. Van de 217 deelnemende ondernemingen zijn 86 bedrijven
actief in deze sector. Zij voelden zich vooral aangesproken door het intensieve programma in
Silicon Valley. Niet verwonderlijk dat ook de audiovisuele sector sterk aanwezig was om de
troeven van de Belgische filmindustrie in de kijker te plaatsen. Met een bezoek aan de Walt
Disney Company en de organisatie van een seminarie: “This must be Belgium”, waarop alle grote
spelers uit Hollywood present tekenden, leek dit opzet geslaagd.
De exportcijfers van Belgische voedingsmiddelen klokte in 2012 af op 345 miljoen €. Bijgevolg
kon onze gastronomie evenmin ontbreken tijdens deze handelsmissie. Met de lancering van de
campagne “food.be” tijdens de officiële receptie, wenste de Federatie van de voedingsindustrie
(FEVIA) een extra boost te geven aan de export in deze sector. Maar wat de aanwezigen zeker
zullen onthouden van deze avond, is de toespraak van ZKH Prins Filip dat met veel enthousiasme
werd onthaald door de Belgische en Amerikaanse genodigden.
Naast de officiële receptie hebben de Belgische deelnemers de gelegenheid gekregen te
netwerken op een lunch georganiseerd in samenwerking met de Pacific Council, de organisatie
bij uitstek die de belangrijkste bedrijfsleiders in LA groepeert. Ook op een diner aangeboden
door de burgemeester van Los Angeles werden interessante personen rond één tafel samen
gebracht.
De farmaceutische sector en life sciences kwamen dan weer aan bod tijdens een bezoek aan
AMGEN die een samenwerking heeft met UCB; de activiteiten in San Diego die werden
georganiseerd door Janssen Pharmaceutica en Essenscia, en het life sciences seminarie in San
Francisco.
Meer dan een derde van de deelnemende bedrijven konden dan weer interessante contacten
aanknopen in Silicon Valley met bezoeken aan NEA, Google, HP en Cisco.
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NEA, één van de belangrijkste bedrijven in durfkapitaal in “the Valley”, heeft zelfs na een
uitgebreide briefing aan een 50-tal delegatieleden, de kans gegeven aan een aantal Belgische
bedrijven te pitchen om eventuele investeringen aan te trekken.
De bezoeken aan HP, Google en Cisco bleken echte hoogtepunten. Meg Whitman, CEO van HP
nam uitgebreid de tijd om de Belgische delegatie te verwelkomen. Van de sfeer op de Google
Campus met vrij te gebruiken fietsen en parasols in de typische Google kleuren werd volop
genoten. Demonstraties van de allernieuwste technologieën konden niet uitblijven en de
delegatie werd getrakteerd op “Google Glass” bij Google en “Telepresence” bij Cisco.
De handelsmissie sloot af in een gemoedelijke sfeer met een bezoek aan Stanford Universiteit
waar een uiteenzetting werd gegeven over het leven en de rol van Herbert Hoover tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Onder een stralende zon ontmoetten tot slot de officiëlen alsook de
vertegenwoordigers van de Belgische universiteiten, Belgische studenten en professoren
werkend op Stanford.
Met tien ondertekende contracten, grote en positieve persaandacht en vooral tevreden
ondernemers, was deze handelsmissie een reëel succes.
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VERDERE INFORMATIE
Deelnemersbrochure Verenigde Staten (Engels)
Landenstudie Verenigde Staten
Reglementeringsstudie Verenigde Staten
Bilaterale nota Verenigde Staten
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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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