
Geachte mevrouw, Geachte heer, 
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Initiatiefgroep Solvay van de VUB, 
beter bekend als INISOL, een handelszending waarbij de laatstejaarsstudenten 
Handelsingenieur de tijdens hun studies opgedane theoretische kennis in 
veldwerk omzetten. Voor het derde jaar op rij breidt het project uit en zullen 
ook studenten van Toegepaste Economische Wetenschappen, 
Communicatiewetenschappen, Bewegingswetenschappen, Bio-
ingenieurswetenschappen, Fotonica en Rechten op missie gaan.  
 
Dit jaar wordt het concept over een andere boeg gegooid: voor het eerst zal er niet naar twee maar 
naar drie landen een delegatie afzakken. De gastlanden van dit jaar zijn Rusland (Moskou), 
Griekenland (Athene) en Hongarije (Boedapest). Drie landen die sterk inspelen op innovatie en 
met hun centrale ligging een interessante markt vormen voor Vlaamse bedrijven in velerlei 
sectoren. In maart en april 2022 zullen de verschillende missies plaatsvinden. 
 
Flanders Investment & Trade (FIT) heeft de toekomstperspectieven van deze jongeren steeds 
actief ondersteund, hetzij direct via het aanleveren van informatie en contacten, hetzij indirect via 
subsidiëring van de opdrachtgevende KMO's. De voorbije jaren werd bv. de hulp ingeroepen van 
de provinciale kantoren en het buitenlands netwerk van FIT voor de INISOL-missies naar Zuid-
Afrika, China, Vietnam, Indonesië, Turkije, Colombia, Kenia, China (Chengdu), Indonesië (Jakarta), 
Kenia (Nairobi), Colombia (Bogota), Marokko (Casablanca), Vietnam (Hanoi), Polen (Warschau) 
en Roemenië (Bucharest) en nu respectievelijk Rusland (Moskou), Griekenland (Athene) en 
Hongarije (Boedapest). 
 
RUSLAND 
 
In 2020 is de Belgische jaaruitvoer naar Rusland teruggevallen tot ongeveer 3,9 miljard euro, 
5,50% minder dan het jaar ervoor. Daarmee scoorde het uitvoerverloop erheen beter dan dat van 
de globale Belgische uitvoer wereldwijd (-7,91%). Rusland haalde hiermee vlot de top 20 van onze 
exportmarkten: het werd 15de, goed voor 1,06% van het Belgische exporttotaal (iets na India, 
maar vóór Oostenrijk). 
 
Naar Rusland exporteert ons land vooral farmaceutica, machines en mechanica, kunststoffen, 
vervoermaterieel en organische chemicaliën.  
Tijdens de eerste vier maanden van 2021 had ons land al voor 1,5 miljard euro aan export naar 
Rusland genoteerd, wat voorlopig 7,2% meer was dan een jaar eerder in dezelfde periode. In de 
rangschikking met Belgische exportbestemmingen staat Rusland tussentijds op de 18e plaats. 
 
Met 5,8 miljard euro aan invoer uit Rusland, werd het in 2020 onze 13e leverancier — na Zweden 
en vóór Polen — en zorgde daarmee voor 1,68% van de totale Belgische jaarinvoer. Aan België 
verkocht Rusland in 2020 vooral minerale brandstoffen, edelstenen/diamant  en ijzer/staal. 
 
GRIEKENLAND 
 
In 2020 is de Belgische jaaruitvoer naar Griekenland afgenomen tot ongeveer 1,64 miljard euro, 
2,89% minder dan het jaar ervoor. Daarmee scoorde het uitvoerverloop erheen een pak beter dan 
dat van de globale Belgische uitvoer wereldwijd (-7,91%). Griekenland stond hiermee op de 33e 
plaats in de ranking van onze exportmarkten: goed voor 0,45% van het Belgische exporttotaal 
(net na Saudi-Arabië, maar vóór Nigeria). 
 
Naar Griekenland exporteert ons land vooral farmaceutica, kunststoffen, auto’s en onderdelen, en 
machines & mechanica.  



Tijdens de eerste vier maanden van 2021 had ons land al voor 677 miljoen euro aan export naar 
Griekenland genoteerd, wat voorlopig 20% meer was dan in dezelfde periode van 2020. In de 
rangschikking met Belgische exportbestemmingen staat Griekenland tussentijds op de 31e plaats. 
 
Met 337 miljoen euro aan invoer uit Griekenland, werd het in 2020 onze 59e leverancier — na 
Qatar en vóór Chili — en zorgde daarmee voor 0,10% van de totale Belgische jaarinvoer. Aan 
België verkocht Griekenland in 2020 vooral tabak, toepassingen van kunststof, bereidingen van 
groenten/vruchten en anorganische chemische producten. 
 
HONGARIJE 
 
In 2020 is de Belgische jaaruitvoer naar Hongarije afgenomen tot ongeveer 2,9 miljard euro, 
4,63% minder dan het jaar ervoor. Daarmee scoorde het uitvoerverloop erheen beter dan dat van 
de globale Belgische uitvoer wereldwijd (-7,91%). Hongarije haalde hiermee de top 25 van onze 
exportmarkten: het werd 21e, goed voor 0,79% van het Belgische exporttotaal (net na 
Denemarken, maar vóór Ierland). 
 
Naar Hongarije exporteert ons land vooral farmaceutica, auto’s en onderdelen, kunststoffen en 
machines & mechanica.  
Tijdens de eerste vier maanden van 2021 had ons land al voor 1,04 miljard euro aan export naar 
Hongarije genoteerd, wat voorlopig 0,44% meer was dan in dezelfde periode van 2020. In de 
rangschikking met Belgische exportbestemmingen staat Hongarije tussentijds op de 23e plaats. 
 
Met 2,5 miljard euro aan invoer uit Hongarije, werd het in 2020 onze 23e leverancier — na Zuid-
Afrika en vóór Noorwegen — en zorgde daarmee voor 0,72% van de totale Belgische jaarinvoer. 
Aan België verkocht Hongarije in 2020 vooral auto’s en onderdelen, elektrische toestellen, 
machines en automatische regelaars. 
 
Interesse? Gelieve dan contact op te nemen via: 
Initiatiefgroep Solvay - VUB 
Secretariaat ESP 
Pleinlaan 2 
1050 Brussel 
Tel: 02/629 38 58 
mail: handelsmissie@inisol.com 
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