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De heer Vincent Van Quickenborne, federaal minister voor Economie, vergezelde Z.K.H. Prins Filip
tijdens deze missie. Ministers van de Gewesten waren niet vertegenwoordigd. Honderdvijftien
zakenmensen, die in totaal 87 bedrijven vertegenwoordigden, namen deel.
De keuze voor Indonesië & Singapore
In Indonesië stegen de directe buitenlandse investeringen in 2007 met 73 %. Binnen de context
van een economische relance lieten ook de Belgische bedrijven zich niet onbetuigd:
> Delhaize heeft supermarkten in de meeste Indonesische grootsteden;
> staaldraadgigant Bekaert en matrastijkproducent DesleeClama breiden uit;
> Sioen maakt voor steeds meer gereputeerde wereldmerken bescherm- en sportkleding;
> Eternit profiteert van de bouwkoorts;
> de kwartsmeelfabriek van Sibelco draait op kruissnelheid en Pauwels is al jaren actief op de
Indonesische markt.
De keuze voor Singapore valt logisch te noemen:
> het betreft een markt die de meeste Belgische ondernemingen goed kennen;
> de bilaterale handelsrelaties situeren zich op een hoog peil. Een honderdtal Belgische bedrijven
hebben er immers een vestiging. Deze vestiging fungeert in vele gevallen als een uitvalsbasis
voor de gehele Zuidoost-Aziatische regio.
Officiële contacten
In beide landen hadden officiële contacten op het hoogste niveau plaats, zo was er in Indonesië
een ontmoeting met vicepresident Muhammed Jusuf Kalla. Paskah Suzetta, minister voor National
Development Planning, was eveneens aanwezig. Verder waren er werkvergaderingen met de
ministers van Financiën en Verkeer en met de gouverneurs van Jakarta en West-Java. Voor
Singapore organiseerde het Agentschap een ontmoeting met president Nathan. Ook waren er
werkvergaderingen met professor Jayakumar, Acting Prime Minister, met Teo ser Luck, Senior
Parliamentary Secretary en met Ser Miang, voorzitter van het Organisatorisch Comité voor de
organisatie van de eerste Olympische Jeugdspelen die in Singapore plaatsvinden.
Activiteiten
Zowel in Indonesië als in Singapore werd een waaier aan activiteiten georganiseerd om tegemoet
te komen aan de vragen van alle deelnemers. Voor Indonesië was er:
> Een werkbezoek aan de Universiteit IBT in Bandung;
> een officiële inhuldiging door Z.K.H. Pins Filip van bijkomende investeringen bij Bekaert &
DesleeClama;
> een seminarie ‘Water and Waste Management: Belgian Hi-Tech Solutions’
> en een lunchcauserie rond het thema ‘Flanders, your gateway to Europe’.

Voor Singapore waren er:
> werkbezoeken aan PSA en de Keppel Corporation;
> seminaries waarin de thema’s ‘Investing in Belgium’, ‘How to use Singapore for your AsiaPacific Business’ en ‘Antwerp Diamond Day’ werden uitgediept.

