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Kris Peeters neemt samen met 23 Belgische bedrijven deel
aan China International Import Exposition
Vice-eersteminister en minister van Economie Kris Peeters is tot 6 november in Shanghai voor de
China International Import Exposition (CIIE), een economische conferentie waar 130 landen aan
deelnemen. De bilaterale handel tussen China en België bedroeg in 2017 22.8 miljard euro, met
een export van 8 miljard. “België moet tot een meer evenwichtige handelsverhouding met China
kunnen komen”, verduidelijkt minister Peeters het doel van de missie.
Minister Peeters: “China blijft een belangrijke handelspartner voor België. Indien de markttoegang
voor Belgische bedrijven verbetert, biedt dat enorme kansen. Het samenwerkingsakkoord tussen
Antwerp World Diamond Centre (AWDC) en Alibaba om een online handelsplatform voor
Antwerpse diamanten op te richten, is daar een mooi voorbeeld van. Naast het afsluiten van
samenwerkings- en investeringsakkoorden, verwachten wij dat China onze bedrijven dezelfde
markttoegang aanbiedt als diegene die wij aanbieden aan Chinese bedrijven.”
Voornaamste programmapunten:
Deelname aan opening van CIIE met president Xi Jinping
Belgische visie over ‘investment and trade’ in kader van CIIE. Bezoek aan de Belgische stands
op de expo, waaronder ‘, Haven van Antwerpen, Haven van Zeebrugge, AWDC, Guylian, de
campagne ‘Belgium, uniquely phenomenal’
Ondertekenen van twee samenwerkingsakkoorden:
o

AWDC en Alibaba starten een online platform voor handel in diamanten uit
Antwerpen. Een HRD label zal de kwaliteit van de stenen waarborgen. Er komt
bovendien een ‘Belgium Diamond Pavillion’ waarbij consumenten de oorsprong van
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o

diamanten kunnen achterhalen door een gelaserde code die met
blokchaintechnologie wordt gelezen.
De haven van Antwerpen en Shanghai Maritime University verlengen hun
onderzoeks- en trainingssamenwerking. Ook de Maritime awards voor studenten
met de beste thesis over haven gerelateerde onderwerpen, wordt verder gezet.

Ontmoeting met de CEO van de Alibaba Group.
Ceremonie met de viceburgemeester van Shanghai om de investering van de Lingang Group
in Zeebrugge te bezegelen. Met de investering van 85 miljoen wordt een distributiepark van
30 hectaren aangelegd in de haven van Zeebrugge.
Keynote speech bij E-commerce forum dat georganiseerd wordt door de United Nations
Conference on Trade and Development (UNCTAD).
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