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Tijdens de eerste economische zending van het jaar werd Z.K.H. Prins Filip vergezeld door minister
van Staat François-Xavier de Donnea, door mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van
Economie, Ondernemen, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en de heer Jean-Claude
Marcourt, Waals minister van Economie, Werkgelegenheid, Buitenlandse Handel en Patrimonium.
Minister Marcourt reisde alleen mee naar Seattle. Aan deze missie namen in totaal 179 personen
deel. Vijfentachtig bedrijven werden vertegenwoordigd door 113 zakenmensen.
De keuze voor Seattle en Vancouver
Voor Seattle willen we vooreerst de uitstekende handelsrelaties tussen de Verenigde Staten en
België als een troef aanstippen, in 2006 waren de Verenigde Staten de vijfde klant en de zesde
leverancier van België. Daarenboven geldt Seattle als een centrum voor technologie: de
omgeving herbergt namelijk industriële leiders voor wat ruimtevaart, computersoftware,
biotechnologie en telecommunicatie betreft. Verder promootte de missie België als een
uitstekende locatie om Europese hoofdkwartieren voor multinationals te vestigen. Tot slot is
Seattle een van de meest internationale regio’s van de Verenigde Staten. Eén op drie jobs in
Washington State hangt af van de internationale handel. In 2000 exporteerde deze staat
overigens meer dan het dubbele van het nationale gemiddelde naar het buitenland. Ook voor
Vancouver onderstrepen we de excellente handelsrelaties tussen België en Canada. In 2006
betekende Canada voor België de 21ste exporteursmarkt, de Belgische uitvoer naar Canada liep
op tot € 2,15 miljard. Ons land voert voornamelijk brandstof en minerale olieën, motorvoertuigen,
farmaceutische producten en machines uit naar Canada. Tijdens datzelfde jaar voerde Canada
voor € 1,28 miljard uit naar België, het betreft voornamelijk ruwe diamanten, machines, nikkel,
lijnzaadolie en zink. Daarnaast viel de missie naar Vancouver op het juiste moment om voordeel
te puren uit de economische expansie van Brits Columbia. De meeste industrieën uit deze
provincie presteren sterk en vooral de bouwsector ligt aan de basis van de economische groei.
Officiële contacten
In Canada werd een officieel contact gelegd met de vertegenwoordiger van de Koningin: Steven
Point, Luitenant-Gouverneur van Brits-Columbia. Hij benadrukte het belang van de First Nations in
de geschiedenis van het land. Voor wat de politieke wereld betreft, was er een ontmoeting met
Gary Lunn, federaal minister van Natuurlijke Rijkdommen. Tijdens dit onderhoud kwam het
ontginnen van teerzand in Alberta en de mogelijkheid nucleaire energie te gebruiken bij het
genereren van energie aan bod. Verder heeft de Eerste Minister van de provincie Brits-Columbia,
Gordon Campbell, een voordracht gegeven over het provinciale actieplan inzake milieu. De
minister voor Economische Ontwikkeling van Brits-Columbia, Colin Hansen, had het vooral over de
toegangspoort die de provincie vormt tot de Aziatische markt.
Sleutelsectoren
De zending focuste op drie sleutelsectoren: luchtvaart, ICT en milieu waren zowel in Seattle als in
Vancouver prominent aanwezig. Het merendeel van de deelnemende bedrijven maakte deel uit
van één van deze sectoren. In termen van het doelgericht aantrekken van de bedrijven, kan men
stellen dat de zending een succes was.

Activiteiten
Het bezoek aan informaticareus Microsoft was minutieus voorbereid, zowel wat de commerciële
contacten als het ‘gezamenlijk bezoek’ van de officiëlen en de zakenmensen betreft. De
Belgische delegatie was bijzonder omvangrijk: 52 zakenmensen, 40 officiëlen en een 30-tal
journalisten. CEO Steve Ballmer verwelkomde de delegatie. Het privé-onderhoud dat daarop
volgde met de Prins, de ministers, de voorzitter van het Directiecomité van FEDICT en enkele
Belgische CEO’s was van zeer hoog niveau. Steve Ballmer is één maand later, op 24 april, naar
België vertrokken om de tijdens de missie gelegde contacten op te volgen. Tijdens het verblijf in
Seattle bood Microsoft de zakenmensen van de delegatie nog een networking dinner aan.
Achtenveertig zakenmensen hebben een bezoek aan Boeing gebracht. Daarnaast telde de
officiële delegatie een 40-tal deelnemers. Ook ter gelegenheid van dit bezoek werd de Belgische
delegatie verwelkomd op het allerhoogste niveau door Scott Carson, CEO van Boeing Commercial
Airplanes en vice-president van Boeing. Opnieuw heeft een privé-onderhoud met een beperkte
groep de kans geboden om de Belgische know-how op het gebied van luchtvaart te etaleren. Ter
gelegenheid van dit bezoek werd ook een contract getekend tussen Thales Communications
Belgium en Boeing. Het betreft de uitbreiding van het contract voor de retrofit van bepaalde
onderdelen van het communicatiesysteem in de AWACS-vliegtuigen van de NATO. Verscheidene
akkoorden of contracten tussen Belgische en Amerikaanse bedrijven in Seattle werden
ondertekend in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Filip, namelijk tussen:
> Electronic Apparatus (EA) en Rudolph Technologies;
> BMT Aerospace-EURAIR en MOOG INC;
> De Kringwinkel Zuiderkempen en SVDP Eugene Oregon.
Ook vonden twee werkontbijten plaats in Seattle. Het ontbijt op maandag 10 maart vormde een
uiteenzetting over de economische mogelijkheden voor Belgische ondernemers in de regio van
Seattle in samenwerking met de Trade Development Alliance of Greater Seattle. Het ontbijt dat
plaatsvond op dinsdag 11 maart, georganiseerd in samenwerking met het VBO, had als doel de
economische troeven van België voor te stellen aan een publiek van voorname zakenmensen uit
Seattle. Een Belgische groepsstand werd georganiseerd op de beurs en conferentie ‘Globe’ te
Vancouver, een belangrijk evenement voor de milieusector. Twaalf Belgische ondernemingen
maakten deel uit van het Belgische paviljoen dat werd ingehuldigd door Z.K.H. Prins Filip op 12
maart. De Prins, eregast op Globe, heeft als gastspreker deelgenomen aan de officiële
openingsceremonie aan de zijde van de Eerste Minister van British Columbia, Gordon Campbell.
Wat betreft de bedrijfsbezoeken heeft Z.K.H. Prins Filip in Seattle een bezoek gebracht aan
Starbucks Corporation, CEO Howard Schultz ontving hem. Bedoeling was om Starbucks te
inspireren tot investeringen in België. Omdat het aanbod van Belgische chocolade en koekjes veel
interesse opwekte, gaf het VBO een presentatie van de belangrijkste Belgische chocolade- en
koekjesproducenten voor Starbucks. Z.K.H. Prins Filip heeft bovendien samen met enkele
officiëlen en bedrijfsleiders het filiaal van ASCO in Vancouver bezocht, een bedrijf uit de
luchtvaartsector met Belgisch kapitaal. ASCO maakte van het bezoek gebruik om een nieuwe
uitbreiding van het bedrijf officieel in te huldigen en een contract met Boeing te ondertekenen.
Verder werd een bezoek gebracht aan de onderneming Electronic Arts, wereldleider in de gaming
industrie, en aan VANOC (organisator van de Olympische Winterspelen in 2010).

