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Hoofdstuk 5 
Internationalisering van de Vlaamse 
economie stimuleren 
Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen beheert het 
merendeel van de middelen voor de begeleiding, de ondersteuning en de stimulering van Vlaamse 
ondernemers bij hun internationaliseringsprojecten. Tevens wil het ook buitenlandse ondernemers 
overtuigen om te investeren in Vlaanderen. De financiering van internationaliseringsprojecten kan via PMV 
gebeuren. Het Enterprise Europe Network (EEN) is een initiatief van de Europese Commissie om kmo’s te 
informeren en adviseren. 

1. Beleidskredieten Flanders Investment & Trade (FIT) 

FIT beheert vier generieke types van financiële steun aan kmo’s die willen internationaliseren en een subsidie 
voor een internationaal maatwerkproject. Daarnaast ondersteunt FIT ook collectieve projecten van 
ondernemersorganisaties en gemengde kamers van koophandel. Bij de begrotingsopmaak 2020 werd een 
totaalbudget van 12,3 miljoen euro voorzien voor subsidies. 

1.1.1. Subsidies ter bevordering van internationaal ondernemen 

In 2019 werden voor dit subsidie-instrument 2.729 dossiers goedgekeurd voor een totaalbedrag van 
8.404.743,08 euro. Het budget voor de bevordering van internationaal ondernemen voor 2020 bedraagt 
7.905.000 euro. De volgende types van projecten zijn mogelijk: 

- prospectiereizen buiten de EER 
- deelname aan buitenlandse beurzen of niche-evenementen 
- de ontwikkeling en vertaling van digitale commerciële bedrijfscommunicatie 
- de oprichting van een buitenlands prospectiekantoor. 
- internationale maatwerkprojecten 

Naast bedrijven kunnen ook (gemengde) kamers van koophandel, ondernemersorganisaties en 
samenwerkingsverbanden van dit systeem kunnen gebruik maken.  

1.1.2. Uitvoer van uitrustingsgoederen 

Ook voor een subsidie bij de uitvoer van uitrustingsgoederen kunnen Vlaamse bedrijven bij FIT aankloppen. 
De eindklant in een ontwikkelingsland (volgens de OESO consensus) geniet zo een rechtstreekse korting op 
de aankoop van uitrustingsgoederen en Vlaamse leveranciers blijven concurrentieel. In 2019 werden er voor 
dit instrument 8 projecten goedgekeurd voor een totaalbedrag van 1.865.062 euro. Voor 2020 bedraagt het 
budget voor de export van Vlaamse uitrustingsgoederen 3.348.000 euro.  
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Figuur 27 Overzicht beleidskredieten FIT 2008 – 2019 (miljoen euro) 
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1.1.3. Ondernemersorganisaties, gemengde Kamers van Koophandel en 
samenwerkingsverbanden  

Op 3 oktober 2017 ondertekende Flanders Investment & Trade samenwerkingsakkoorden met 17 partners 
(ondernemersorganisaties, gemengde kamers van koophandel en samenwerkingsverbanden). De 
partnerschappen lopen van 2017 tot en met 2021. FIT gaat zo een lange termijnrelatie aan met partners en 
versterkt de samenwerking. Inspanningen om Vlaamse bedrijven te ondersteunen op buitenlandse markten, 
en om investeerders naar Vlaanderen te halen en hier te houden, renderen beter als ze gezamenlijk gebeuren. 
Als we de internationalisering van de Vlaamse economie willen versnellen, moeten we gaan voor een 
duurzame impact. Daarom engageert FIT zich samen met de partners om via deze partnerschappen de 
internationaliseringsstrategie Vlaanderen Versnelt! uit te voeren. De cofinanciering van de partnerschappen 
is gelijk verdeeld tussen de partners en FIT. De selectie van de partners gebeurde na een oproep voor 
structurele partners eind 2016. Het budget voor 2020 bedraagt voor dit instrument 1 miljoen euro. 
Ondernemersorganisaties, gemengde kamers van koophandel en samenwerkingsverbanden die niet onder 
de structurele financiering vallen, kunnen gebruik maken van het subsidiesysteem ter bevordering van het 
internationaal ondernemen. 

FIT werkt daarnaast ook met de speerpuntclusters en strategische onderzoekscentra als strategische 
partners samen om de doelstellingen van Vlaanderen Versnelt! en de internationale valorisatie van innovatie 
nog beter te realiseren. 

 

Bron: Visie, ambitie & suggesties voor de internationalisering van de economie, Flanders and Trade 

2. Werkingsmiddelen FIT voor het binnen- en buitenlands FIT-netwerk 

Verder kunnen zowel bedrijven die internationaal actief (willen) zijn als buitenlandse investeerders ook 
rechtstreeks een beroep doen op dienstverlening van FIT. Voor deze dienstverlening en voor prospectie in 
binnen- en buitenland is een budget van 44,9 miljoen euro aan werkingsmiddelen ter beschikking bij 
begrotingsopmaak 2020. Dit bedrag bevat de budgetten voor personeel en huisvesting van 66 kantoren in 
het buitenland, personeel en kantoren in het binnenland én de werkingsmiddelen voor de organisatie van 
groepsacties, marketing en lokale acties. 
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2.1.1. Aantrekken van buitenlandse directe investeringen naar Vlaanderen 

Er wordt zeer gericht gezocht naar potentiële investeerders in het buitenland, zowel in de klassieke landen 
van herkomst van buitenlandse investeerders, als in nieuwe groeilanden. De prospectie naar investeerders 
is gericht op bedrijven die met hun activiteit het Vlaamse economische weefsel kunnen versterken. FIT 
begeleidt nieuwe buitenlandse investeerders en geeft in samenwerking met het VLAIO advies op maat over 
alle aspecten van een nieuwe of uitbreidingsinvestering. 

2.1.2. Stimuleren van internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen 

Een uitgebalanceerd programma van acties en prospectieactiviteiten is erop gericht om enerzijds 
marktaandeel te veroveren in groeilanden en anderzijds marktaandeel te consolideren in mature 
exportmarkten. Er wordt doelgericht en proactief gewerkt op een aantal focuslanden en -sectoren.  

Ondersteuning van bedrijven uit Vlaanderen in niet-focusmarkten is ook een opdracht van FIT die gebeurt 
op basis van specifieke vragen vanwege de bedrijven uit Vlaanderen. FIT geeft Vlaamse ondernemers 
informatie en advies over internationale markten, en begeleidt hen in de zoektocht naar goede partners. 
Het agentschap versterkt Vlaamse kmo’s in hun internationale groei met aandacht voor de 
exportvaardigheid van het bedrijf. Om deze opdracht te realiseren, beschikt het agentschap over een reeks 
instrumenten. 

2.1.3. Een netwerk in het buitenland 

FIT is op ongeveer 100 plaatsen in de wereld actief, via eigen kantoren of antennes, of via de kantoren van 
Wallonië of Brussel met wie een samenwerkingsakkoord bestaat. FIT heeft 173 eigen personeelsleden in het 
buitenland die proactief opportuniteiten voor Vlaamse ondernemers signaleren, buitenlandse potentiële 
investeerders opsporen en informatie en advies verstrekken aan Vlaamse bedrijven. Binnen dat buitenlandse 
netwerk zijn vier technologie-attachés aan de slag in een aantal hoogtechnologische sectoren: New York 
(bio- en nanotech), Tokyo (bio- en nanotech), San Francisco (ICT en mechatronica) en Singapore (ICT en 
milieu). Dit netwerk wordt in 2020 in navolging van het Vlaams Regeerakkoord verder uitgebreid.
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Figuur 28 Wereldwijde netwerk van FIT 
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2.1.4. Een netwerk in het binnenland 

FIT beschikt in Vlaanderen over een netwerk van vijf kantoren in de verschillende provincies en 14 adviseurs 
Internationaal Ondernemen, die bedrijven uit hun regio ondersteunen bij de opmaak van hun strategische 
plannen, hun prospectievragen en hen de weg wijzen naar informatie die voor het bedrijf relevant is. Er 
staan ook twee adviseurs Exportvaardigheden ter beschikking van de bedrijven om hen bij het ontwikkelen 
van hun exportrijpheid te begeleiden. 

2.1.5. Advies en begeleiding op maat van Vlaamse bedrijven 

Beide netwerken werken samen om individuele bedrijven antwoord te bieden op vele vragen en hen met de 
juiste partners in contact te brengen. Jaarlijks worden duizenden individuele dossiers behandeld en B2B-
afspraken opgezet in het buitenland. 

2.1.6. Een actieprogramma voor Vlaamse bedrijven 

Een programma van groepsacties verlaagt (organisatorische en financiële) drempels voor Vlaamse bedrijven 
die stappen willen zetten op internationale markten. Bedrijven kunnen deelnemen aan groepszakenreizen, 
internationale beurzen en conferenties, seminaries met buitenlandse sprekers, contactdagen met aankopers 
en decision makers, contactdagen in Vlaanderen met de buitenlandse vertegenwoordigers van FIT, enz. 

2.1.7. Kennisdatabase buitenlandse markten 

Via de website en de nieuwsbrieven van FIT krijgen bedrijven toegang tot marktinformatie over landen, 
sectoren, reglementering, zakelijke opportuniteiten, financiering van projecten door internationale financiële 
instellingen, enz. Deze informatie wordt hoofdzakelijk aangeleverd door de buitenlandse kantoren. Bedrijven 
kunnen informatie op maat krijgen via een MijnFIT-/MyFIT-profiel. 

2.1.8. Ondernemingswedstrijden ‘Leeuw van de Export’ en Foreign Investment Trophy 

Met de Leeuw van de Export bekroont Flanders Investment & Trade jaarlijks de exportsuccessen van Vlaamse 
bedrijven, om zo het belang van export voor onze Vlaamse economie te onderstrepen. Er worden twee 
Leeuwen uitgereikt. Eén in de categorie bedrijven die maximaal 49 medewerkers tewerkstellen en één in de 
categorie bedrijven met 50 of meer medewerkers. De Foreign Investment Trophy kent sinds 2013 prijzen toe 
aan buitenlandse investeerders in Vlaanderen en onderstreept het belang van buitenlandse investeerders 
voor Vlaanderen. In 2020 werden vier prijzen uitgereikt: de foreign investment of the year, de newcomer of 
the year, de lifetime achievement en de exceptional investment trophy. 

2.1.9. Eén internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse economie 

Vanaf oktober 2015 bracht Flanders Investment & Trade honderden Vlaamse bedrijven, middenveldpartners, 
kennisinstellingen en overheidsactoren samen, om na te denken over deze cruciale vragen:  

• Hoe willen we Vlaanderen internationaal beter in de markt plaatsen? 
• Wat hebben de bedrijven het meest nodig? 
• Hoe kunnen actoren in Vlaanderen nog beter samenwerken? 
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Het resultaat van dit co-creatieproces is de internationaliseringsstrategie 'Vlaanderen versnelt!' (2017-2021), 
die bepaalt welke inspanningen alle actoren samen moeten leveren om de internationalisering van de 
Vlaamse economie te versnellen, aanvullend op de basiswerking van FIT. De strategie werd op 25 november 
2016 door de Vlaamse Regering aangenomen.  

Om 'Vlaanderen versnelt!' succesvol te implementeren kwam het EFRO-fonds met 800.020 euro en het 
Hermesfonds met 900.022 euro over de brug in de periode 2017-2019. Een nieuw EFRO-project ging van start 
in februari 2020. Het EFRO-fonds komt met gelijkaardige bedragen over de brug voor de periode 2020-2022. 

2.2. Doelstellingen 

Minder belemmeringen 

De strategie pakt de belemmeringen en hindernissen aan die Vlaamse bedrijven ondervinden bij het 
internationaal ondernemen. We bekijken intern onze klantengroepen en analyseren de customer journeys 
dat deze klantengroepen moeten afleggen, met het oog op een verbetering van de klantenervaring. 
Daarnaast voeren we een studieproject uit rond digitale handel, dat internationaal ondernemend 
Vlaanderen moet voorbereiden op de toenemende impact van digitalisering op onze handel. 

Meer bedrijven doen internationaliseren, meer bedrijven hier doen verankeren 

'Vlaanderen Versnelt!' heeft tot doel meer Vlaamse bedrijven te laten internationaliseren en meer 
internationale bedrijven in Vlaanderen te verankeren. 

FIT bekijkt daarom hoe het startups efficiënter  kan begeleiden in hun internationaliseringsplannen en hoe 
het op een innovatieve manier internationale bedrijven naar Vlaanderen kan halen.  

Vlaanderens internationale positie versterken in 5 domeinen 
We brengen het potentieel van Vlaanderen in onderstaande 5 domeinen sterker naar buiten: 

• Life Sciences & Health; 
• Food; 
• Solution Driven Engineering & Technology; 
• Smart Logistics; 
• Sustainable resources en Materials & Chemistry. 

FIT bekijkt samen met VLAIO hoe het een methodiek kan ontwikkelen die clusters en ecosystemen helpt bij 
hun internationalisering. 

2.3. Realisatie: verover de wereld 

Op www.veroverdewereld.be, web platform van Flanders Investment & Trade gelanceerd in april 2019 in 
samenwerking met veel organisaties, kunnen Vlaamse bedrijven wereldwijd terecht voor het deelnemen aan 
of organiseren van events rond internationaal ondernemen in Vlaanderen.  

Handig voor Vlaamse bedrijven  

Ondernemers die denken aan internationaliseren of exporteren naar het buitenland kunnen terecht op dit 
online platform voor het meest uitgebreide overzicht van groepszakenreizen, events en exportmogelijkheden 
naar het buitenland.  
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Perfect voor organisatoren  

Organisatoren van internationale events of groepszakenreizen naar het buitenland vinden op het 
missieplatform de meest uitgebreide opsomming van Vlaamse initiatieven naar het buitenland en kunnen 
hun event toevoegen om zo de gepaste hulp en ondersteuning te krijgen.  

2.4. Realisatie: branding toolkit 

Samen met stakeholders, partners en bedrijven co-creëerde FIT een branding toolkit rond 5 economische 
domeinen: Life Sciences & Health; Food; Solution Driven Engineering & Technology; Smart Logistics and 
Sustainable resources and Materials & Chemistry. 

De toolkit biedt foto’s, video’s, handige teksten en facts & figures die Vlaanderen ‘herkenbaar’ maken in het 
buitenland, onze oplossingsgerichte aanpak benadrukken en ondernemers helpen bij het uitbreiden van hun 
internationale activiteiten. 

3. Overige initiatieven 

3.1. Agentschap voor Buitenlandse Handel 

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) werd opgericht via het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 
2002 tussen de federale overheid en de gewesten. Het ABH stelt zich ten dienste van de drie gewestelijke 
export bevorderende instellingen en de federale overheid. De werking van het ABH omvat twee grote pijlers. 
Een eerste pijler betreft het organiseren van twee economische zendingen per jaar die vooral focussen op 
buitenlandse economische groeiregio’s en –landen. De organisatie hier van gebeurt samen met het Agence 
wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX), Brussels Invest & Export by Hub.brussels  
en Flanders Investment & Trade (FIT).  

3.2. Buitenlandse economische missies 

Jaarlijks worden onder leiding van de minister-president meerdere buitenlandse economische missies 
georganiseerd voor de ondersteuning en de verdediging van de belangen van Vlaanderen en de Vlaamse 
economie in het buitenland. De organisatie van het economische en B2B-luik van de missie, incl. de 
bekostiging, zijn in de regel voor rekening van FIT. 

3.3. Enterprise Europe Network (EEN) 

Het Enterprise Europe Network (EEN) is een initiatief van de Europese Commissie (DG GROW) dat de Europese 
kmo’s wil ondersteunen en adviseren. De netwerkpartners zijn stevig verankerd in de diverse Europese 
regio's en goed geplaatst voor het verlenen van informatie omtrent Europese regelgeving en financiering, 
voor het faciliteren van bedrijvencontacten en het helpen opstarten van transnationale innovatieve 
projecten. In Vlaanderen zijn VLAIO en FIT de partners die het Enterprise Europe Netwerk Vlaanderen vormen 
en die elk vanuit hun expertise kmo's wegwijs maken bij het ondernemen in Europa en de andere 
partnerlanden van het programma. 

Enterprise Europe Network Vlaanderen behoort tot een netwerk van meer dan 600 partnerorganisaties in 
de EU, met 4.000 ervaren medewerkers. Dankzij dit netwerk kan men snel betrouwbare informatie leveren 
over de Europese wetgeving en de regelgeving in andere lidstaten. Daarnaast kan men via dit netwerk 
contacten leggen met bedrijven uit andere landen die op zoek zijn naar samenwerking op economisch of 
technologisch vlak. Het netwerk heeft bovendien ook heel wat partners buiten Europa die als Business 
Cooperation Centers ten dienste van de bedrijven in Vlaanderen staan. 
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