PERSBERICHT
Brussel, 17 februari 2017

Belgische bedrijven verkennen nieuwe mogelijkheden in de Verenigde Arabische Emiraten
Op 12 februari landde Pieter De Crem, staatssecretaris voor buitenlandse handel ,met een 20-tal
bedrijven in Dubai voor een week van intensieve commerciële contacten. Onder de deelnemers
aan deze missie waren klinkende namen als Besix and Tractebel. Dankzij hen staat België in de
Golfregio stevig op de kaart en staan de deuren open voor andere bedrijven. De Arabisch-Belgische
Kamer van Koophandel nam daarom het initiatief tot deze handelszending, daarbij ondersteund
door FIT. Voor het eerst beperkte een Belgische missie zich niet tot de klassiekers Dubai en Abu
Dhabi maar werden ook minder bekende emiraten zoals Sharjah, Ras Al-Khaima en Fujairah
aangedaan. Ook deze emiraten binden immers een reëel potentieel voor Belgische bedrijven, zoals
kon worden vastgesteld tijdens de presentaties en contacten met de lokale kamers van
koophandel.
Voor sommige bedrijven zoals Derbigum, producent van bouwmaterialen, of House & Garden,
fabrikant van buitenmeubilair, was deze missie een kans om nieuwe contacten te leggen buiten de
grote commerciële centra. Voor andere bedrijven, zoals het Brusselse IT-bedrijf Ad Infinitim BI was
het een eerste kennismaking met de regio.
De Verenigde Arabische Emiraten zijn de eerste handelspartner van België in het Midden-Oosten en
met 3500 landgenoten telt het land de belangrijkste Belgische gemeenschap in de regio.

“Voor ons was de missie een uitgelezen
gelegenheid om de markt voor de
eerste keer te verkennen. In een korte
tijd vergaarden we heel wat kennis en
konden we ter plaats goede contacten
leggen. Maar belangrijk is ook dat de
missie ons de kans bood om sterke contacten uit te bouwen met de andere deelnemers van de
delegatie en van hun kennis en ervaringen te profiteren. De aanwezigheid van staatssecretaris De
Crem, in combinatie met het uitgebreide netwerk van de Arabisch-Belgische Kamer van Koophandel,
was een echte troef omdat het ons als nieuwkomer meer geloofwaardigheid bood en onverwachte
deuren opende.”
“Deze handelsmissie geeft ons de kans om onze
contacten verder uit te breiden, om nieuwe ideeën en
opportuniteiten te ontdekken en om de bestaande
banden te versterken,” aldus staatssecretaris De Crem.
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De Federatie van Belgische Kamers van Koophandel overkoepelt de 14 kamers van koophandel in
België en vertegenwoordigt 26.000 ondernemingen. EUROCHAMBRES is de Europese vereniging van
Kamers van Koophandel. Zij vertolkt de belangen van meer dan 20 miljoen ondernemingen uit 45
Europese landen doorheen een netwerk van 2000 lokale Kamers van Koophandel.

