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Betreft: INISOL Handelsmissies 2022

Geachte heer, 

Als centraal gelegen regio, in het hart van het koopkrachtige en productieve 
West-Europa, is Vlaanderen een centrum van internationale handel. Vlaanderen is 
een van de meest open en geglobaliseerde economieën ter wereld en staat al 
jaren steevast in de top 15 van de grootste exporteurs wereldwijd. 

Het belang van de buitenlandse handel voor Vlaanderen kan dan ook moeilijk 
overschat worden. Buitenlandse handel is dé levensader van de Vlaamse 
economie.

De voorbije jaren hebben Brexit en COVID-19 een voelbaar effect gehad op de 
Vlaamse export. Gezien het belang van export voor de relance van de Vlaamse 
economie na deze crisissen steun ik met volle overtuiging initiatieven die onze 
Vlaamse export opnieuw kunnen stimuleren.

Met dit schrijven druk ik dan ook zeer graag mijn steun uit voor de 
handelsmissies naar Rusland (Moskou), Griekenland (Athene) en Hongarije 
(Boedapest) die INISOL in 2022 organiseert. 

De gastlanden van dit jaar zijn belangrijke exportmarkten voor de Vlaamse 
uitvoer van onder andere farmaceutica, machines en mechanica, kunststoffen en 
auto’s en onderdelen. Net zoals Vlaanderen spelen deze drie landen sterk in op 
innovatie. Met hun centrale ligging vormen ze een interessante markt voor 
Vlaamse bedrijven in verschillende sectoren. 
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INISOL (Initatiefgroep Solvay) van de VUB biedt studenten van de opleidingen Handelsingenieur, 
Toegepaste Economische Wetenschappen, Communicatiewetenschappen, Bewegingswetenschappen, Bio-
ingenieurswetenschappen, Fotonica en Rechten waardevolle praktijkervaring aan en stelt tegelijkertijd 
bedrijven in staat om verder te internationaliseren. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat de studenten van INISOL de Vlaamse exporteconomie goed zullen 
vertegenwoordigen. Ik wens hen en de deelnemende bedrijven succesvolle handelsmissies toe.  

Met vriendelijke groeten,

Jan Jambon
Minister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management 
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