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China is voor veel kmo’s een 
onbekend en uitdagend terrein: het 
I²PCC-project komt hieraan tegemoet. 
Zo ontvingen de organiserende 
provincies al verschillende Chinese 
delegaties en organiseerde het 
project onder andere workshops en 
matchmakingevents. Als hoogtepunt 
vond in november 2019 een 
cleantechmissie met bedrijven en 
kennisinstellingen naar China plaats.

Het I²PCC-project inventariseert de 
cleantechnoden van de Chinese regio’s 
en stelt ook Vlaamse cleantechkmo’s 
met internationalisering sambities 
voor aan Chinese organisaties en 
bedrijven. De verzamelde ervaringen 
en verworven kennis lees je in deze 
brochure. Samen met de tips van 
insiders zetten we zo jouw bedrijf 
of start-up mee op weg naar een 
succesvolle samenwerking in China.

Internationaliseringsproject als ultieme  
voorbereiding op de Chinese markt

China focust vastberaden op toekomstgerichte en doeltreffende oplossingen 

om zijn steden en industrie duurzamer te maken. Met 1,4 miljard inwoners 

biedt China enorme kansen voor Vlaamse bedrijven, zeker dankzij de 

toenemende bewustwording rond duurzaamheid. Om het actieterrein van 

de Vlaamse cleantech-kmo’s te helpen uitbreiden naar China, startten de 

Vlaamse provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 

in september 2018 het Interprovinciaal Internationaliseringsproject China 

Cleantech (I²PCC) op. Met de steun van Cleantech Flanders en Flanders 

Investment & Trade was het I²PCC-project geboren. Bovendien ondersteunt 

het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) dit project met een 

financiële bijdrage van 193.198 euro.

Vlaamse cleantech  
scoort in China

“De vertrouwensband 
tussen België en China 
heeft al een stevig 
fundament dankzij de  
vele handelsreizen die 
vanuit de provincies 
ontstonden.”

Liang Sun –  
oprichter Generate

Dankzij een nieuw samenwerkings-
akkoord steunen de Vlaamse 
provincies hun kmo’s nog krachtiger. 
Via gerichte acties worden de 
Vlaamse kmo’s optimaal ingelicht 
en voorbereid op mogelijke 
samenwerkingen met Chinese 
partners. 

Volg het nieuws  
rond onze nieuwe  
initiatieven  
en acties.

De provincies Antwerpen, 
Limburg, Oost-Vlaanderen en 
Vlaams-Brabant zijn reeds jaren 
verzusterd met de Chinese 
regio’s of steden Shaanxi, 
Chongqing, Guangdong, Hebei 
en Chengdu en hebben er een 
uitgebreid netwerk van zowel 
lokale overheden en bedrijven als 
kennisinstellingen opgebouwd. 

Dit waardevolle netwerk stellen 
ze graag open voor de Vlaamse 
cleantechbedrijven.
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China’s duurzame koers

China heeft naast zijn status als wereldmacht ook het imago 

van wereldvervuiler. Als het aan de Chinese overheid ligt, zal 

dat laatste helemaal verleden tijd zijn tegen 2035. Met stevige 

ambities omtrent afvalverwerking, vermindering van de 

vervuiling en een hervorming van de energiemarkt trekt China 

eindelijk de duurzame kaart.
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“De bodem-
verontreiniging is 
enorm in China: 
overal ligt de weg 
open voor Europese 
cleantechbedrijven”

Jeroen Vandenbruwane –  
CEO Injectis

In stroomversnelling naar  
een constructief milieubeleid
China heeft een triest verleden rond leefmilieu en vervuiling, maar 
schakelde de laatste jaren dan toch om naar een duurzamer beleid. 

ANGLE-RIGHT In 2007 werd China de grootste vervuiler ter wereld na de Verenigde 
Staten. 

ANGLE-RIGHT Na aanhoudende protesten tegen het vervuilde leefmilieu kwamen 
er in 2008 toch strengere milieuwetten.

ANGLE-RIGHT In 2010 gaf de Chinese overheid toe dat het leefmilieu er slechter 
aan toe was dan voorzien. 

ANGLE-RIGHT De prominente smogwolk boven Beijing en het noorden van China 
was het iconische beeld van de winter van 2013.

ANGLE-RIGHT In 2016 keurde China alsnog het Klimaatakkoord van Parijs goed en 
plande het de Sustainable Development Goals van de VN in. 

ANGLE-RIGHT In 2019 werd afval sorteren verplicht, maar de uitrol ervan loopt 
moeizaam. 

Hoge ambities
Om de omschakeling naar een 
duurzamer beleid meer momentum 
te geven, wil China tegen 2035 de 
wereldleider zijn in technologie en 
innovatie. In 2049, op de honderdste 
verjaardag van de Volksrepubliek, moet 
China volgens president Xi Jinping dan 
ook “de leider van de wereld zijn”. Om 
deze welvarende staat na te streven, 
tekende de Chinese regering enkele 
belangrijke strategieën uit, zoals de 
Nieuwe Zijderoute en Made In China 
2025 (MIC25). Bovendien staan het 
dertiende en veertiende vijfjarenplan 
helemaal in het teken van de realisatie 
van deze sterke klimaatambities.

Met deze nieuwe strategieën bouwt 
het land verder op de gigantische 
economische groei van 1980 tot 
2015 en wil het samenwerken met 

Afrikaanse en Europese landen. De 
laatste vijf jaar verschoof de focus: 
China schakelde van een zuivere 
productie- of maakeconomie om naar 
een moderne diensteneconomie. De 
nadruk ligt dus niet meer op high-
speed growth: high-quality growth op 
technologisch vlak is nu de prioriteit.
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Inhaalbeweging
China zet alles in om de westerse 
technologievoorsprong bij te benen: 
honderden miljoenen euro’s gaan 
zo naar overheidssubsidies en 
staatsbedrijven. Daarnaast investeert 
het land ook een grote som in 
intellectuele eigendomswerving 
via de industriële MIC25-strategie. 
Het resultaat? China werd koploper 
in zowel artificiële intelligentie (AI) 
als de productie van elektrische 
voertuigen en de daarvoor gebruikte 
batterijen.

Schoolspurt
Om de technologische spurt op 
gang te krijgen, haalde China sinds 
2000 honderden miljoenen mensen 
uit de armoede, waardoor op tien 
jaar tijd bijna dertig procent van de 
inwoners tot de middenklasse zijn 
toegetreden. De reden hiervoor is het 
onderwijs: het werd een kweekvijver 
en springplank voor hoogopgeleide 
technologiestudenten. Met 4,7 
miljoen afgestudeerden in STEM-
richtingen (science, technology, 
engineering & mathematics) zorgt 
deze groeiende middenklasse 
voor een enorme injectie aan 
economische opportuniteiten.

“China deed een grote 
inhaalbeweging en 
bouwde de laatste jaren 
tal van innovatiecentra 
en incubatoren.  
De jonge generatie 
wordt zo volop 
gestimuleerd om rond 
innovatie verder te 
studeren.” 

Kevin de Moortel –
Business Development Advisor  
Vrije Universiteit Brussel

‘Made in China’ wordt 
steeds vaker ‘Designed 
in China’ dankzij 
een inhaalbeweging 
rond R&D-uitgaven, 
patentaanvragen en 
bescherming van de 
intellectuele eigendom.

China Europese Unie

Hoofdstad Peking Brussel

Bevolking 1,4 miljard 513 miljoen

Oppervlakte 9.596.961 km2 4.476.000 km2

BNP 22.776 miljard EUR 18.968 miljard EUR

BNP per capita 16.266 EUR 37.056 EUR

Handelsbalans: 
export in 2018

395 miljard euro  
naar EU

210 miljard euro  
naar China

International Monetary Fund (2019)



Dankzij verhoogde investeringen door 
de overheid, zal de totale waarde van 
de economische activiteiten van de 
Chinese cleantechindustrie in 2020 
meer dan 257 miljard euro bedragen.

Het momentum om de markt 
te betreden is er: de Chinese 
investeringen zijn de hoogste ter 
wereld en China is tevens de grootste 
producent en consument van 
cleantech.

Nichesector 
Aantal  
bedrijven

Omzet  
(100 mln)

Winst  
(100 mln)

Waterzuivering 3.111 734,4 61,5

Luchtzuivering 1.095 257 11,1

Afvalverwerking & recycling 1.235 536 53,9

Bodemsanering 148 56,4 2

Leefmilieumonitoring 3.197 103,8 12

Geluids- en trillingscontrole 53 9,5 0,32

Overige 446 37,5 2,3

De Chinese duurzaamheidspijlers 
Het dertiende vijfjarenplan (2016-2020) van de 
Chinese overheid houdt naast technologische groei 
ook rekening met duurzame ontwikkelingen. Het 
zet onder meer dankzij verhoogde subsidies voor 
milieubescherming in op:

ANGLE-RIGHT verminderd gebruik van fossiele brandstoffen

ANGLE-RIGHT hervorming van de elektriciteitsmarkt

ANGLE-RIGHT verbetering van de lucht-, water- en 
bodemkwaliteit

ANGLE-RIGHT circulair gebruik van grondstoffen

ANGLE-RIGHT meer aandacht voor landgebruik en milieu  
in de verstedelijkte gebieden

ANGLE-RIGHT doorgedreven plattelands- en 
landbouwontwikkeling

Om de slechte toestand van het milieu te counteren, 
past de Chinese overheid een bevoordelend beleid 
toe op vier categorieën van de cleantechsector:

ANGLE-RIGHT preventie van luchtvervuiling

ANGLE-RIGHT preventie van watervervuiling

ANGLE-RIGHT behandeling van afval en recuperatie van 
grondstoffen

ANGLE-RIGHT monitoring van het leefmilieu

Momentum voor  
Belgische bedrijven 
Door de talrijke investeringen in de bescherming 
van het leefmilieu, scheert de cleantechsector 
in China hoge toppen: er is een opmerkelijke 
toename aan samenwerkingen tussen bedrijven 
die inclusieve oplossingen bieden. Bovendien 
trekt het financieringsmodel van publiek-private 
partnerschapsprojecten (PPP) meer privaat 
geld aan. Wat de groei van gespecialiseerde 
dienstverleningsbedrijven stimuleert. Het 
momentum om als Vlaams cleantechbedrijf  
mee op de kar te springen, is er meer dan ooit.

Chinese cleantech in cijfers (2018)

China’s Environmental Protection Industry Development 

Report 2019 (CAEPI)

11
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Chinese prioriteit? 
Vlaamse opportuniteit!

De duurzaamheidsambities van China stimuleren 

zijn cleantechindustrie, waardoor het land maar al 

te graag in zee gaat met buitenlandse bedrijven die 

zowel kostenefficiënte oplossingen als een duidelijke 

technologische meerwaarde bieden.
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“China smeekt  
om het vervuilende 
verleden op te 
kuisen met onze 
oplossingen rond 
cleantech.” 

Jos Peeters – oprichter en  
voorzitter Capricorn

Kansenwaaier
Tijdens de I²PCC-cleantechmissies, 
de bezoeken van de Chinese 
cleantechdelegaties en de 
rechtstreekse contacten met Chinese 
overheden en bedrijven bleek dat 
de volgende cleantechniches een 
hoge nood hebben aan buitenlandse 
technologie. Samen beslaan ze 
40 procent van het algemene 
marktaandeel van de Chinese 
cleantechsector.

Afvalbeheer 

China heeft nood aan schonere 
technologie om afval te verwerken 
en te verbranden: het mist de nodige 
ervaring in sorteren, recycleren, 
preventie en hergebruik van afval.  
De overheid zoekt ook naar 
oplossingen voor het vervuilde 
infiltratiewater op stortplaatsen.  
Verder wil China efficiënter slib 
kunnen ontwateren om zware 
metalen te stabiliseren en vervuilende 
elementen veilig te verwerken. 

Bodemsanering

Aanvullend op de vervuilde 
stortplaatsen is er enorme bodem-
verontreiniging door de zware 
industrie en de landbouw. China zoekt 
zowel naar technologie als expertise 
om de zware metalen en oliën te 
verwerken. 

Waterzuivering

Hier zoekt China naar buitenlandse 
technologie om het stedelijk 
en in dustrieel afvalwater zo 
grondig mogelijk te zuiveren en te 
hergebruiken. Daarnaast vraagt het 
naar oplossingen om het afvalwater 
van koolmijnen te behandelen en om 
het water te ontkalken en biofilm te 
vermijden.

Luchtzuivering

China zoekt naar zuiveringstechnieken 
die rookgassen ontzwavelen en fijn 
stof opvangen. Het land wil bovendien 
de luchtkwaliteit en concentraties van 
fijn stof in de steden beter monitoren.

Monitoring van het leefmilieu
Om de impact van de inspanningen 
voor het milieu op te volgen, 
lanceerde China in 2018 een satelliet 
die de luchtvervuiling monitort via 
infraroodgolven. Daarnaast zoekt 
China bedrijven die het bijstaat met 
industriële metingen, geavanceerde 
dataverwerking en innovaties in 
analyse en observatie.
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“Speel je product 
uit: de lokale 
overheden 
concurreren 
onderling enorm, 
wat in je voordeel 
werkt.”

Steven Couwels –  
CEO Real to Desk

Urgentie voor  
allround-innovaties
China is in alle grote energiemarkten 
thuis en heeft hernieuwbare 
wind- en zonne-energie al stevig 
uitgebouwd. Toch bestaat de Chinese 
cleantechsector voor meer dan 70 
procent uit kleinschalige bedrijven. 
Daarom blijft cleantech er prioritair: de 
vraag naar innoverende oplossingen 
uit het buitenland blijft dus groot. 

De hoogwaardige innovaties van de 
Vlaamse bedrijven zijn de beste tools 
voor de Chinese lokale overheden 
om conform te zijn met de strenge 
Chinese wetten en vereisten. 
Zelfs voor de zwaar vervuilende 
industriële sector stijgt de vraag naar 
allesomvattende en kostenefficiënte 
technologische oplossingen: er 
liggen tal van pistes open rond 
afvalverwerking, bodemsanering en 
water- en luchtverontreiniging. Ook in 
de kleinschalige landbouwregio’s en 
minder ontwikkelde gebieden liggen 
er heel wat opportuniteiten.

Vlaamse aanpak
De milieudoelstellingen en de 
bijbehorende investeringen en 
projecten worden sterk gedreven 
door de Chinese overheid en de snel 
veranderende en regio-afhankelijke 
regelgeving. De regio’s zijn onderling 
zeer competitief: hun lokale wetgeving 
is dus essentieel voor de Vlaamse 
bedrijven. 

Hebei

Shaanxi

Sichuan (met Smart City Chengdu)
Chongqing

Guangdong

omschakelen naar een duurzamere 
maatschappij. Dankzij de assistentie 
van Cleantech Flanders en de 
kantoren van Flanders Investment 
& Trade (FIT) in Beijing, Shanghai 
en Guangzhou kunnen de Vlaamse 
bedrijven rekenen op de beste 
begeleiding en zelfs introducties bij 
centrale en lokale overheden.   

De provincies Vlaams-Brabant, 
Antwerpen, Limburg en Oost-
Vlaanderen hebben door de 
diepgewortelde contacten bij de 
Chinese lokale overheden een sterke 
vertrouwensband opgebouwd. 
Hierdoor staan de Vlaamse 
bedrijven een hele stap dichter bij 
de implementatie van hun schone 
technologieën om China te helpen 

14

Shanghai

Guangzhou

Beijing
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Vlaams succesverhaal in China
Een wereldspeler dankzij de 
Chinese markt

Om energie te halen uit huisvuil en restafval, bouwt 

Keppel Seghers verwerkingsfabrieken in de vorm van 

afvalenergiecentrales. Sinds de eeuwwisseling is het bedrijf 

ook actief in China. In een land waar nu volop wordt ingezet 

op cleantech, bouwde Keppel Seghers ondertussen al een pak 

ervaring op.
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Waarom China?
Volgens Business Development 
Manager Nicolas Maertens was het 
een logische keuze om naar China te 
trekken. “De Chinese economie begon 
vorige eeuw onder invloed van Deng 
Xiaoping enorm te groeien, waardoor 
de nood aan afvalverwerking sterk 
toenam. Ons bedrijf zag rond het jaar 
2000 de kans om er de eerste Chinese 
afvalenergiecentrales op te zetten. 
De ongerepte Chinese markt zonder 
importtarieven leek ons de uitgelezen 

kans.” Tegen 2010 waren de Chinezen 
in staat om zelf kleinere installaties te 
ontwerpen. Keppel Seghers focuste 
vanaf dan op de technisch complexe 
en grotere installaties die de stijgende 
urbanisatiegraad vereiste. “Zo bleven 
we in feite pionier in de levering 
van kerntechnologie voor dergelijke 
centrales en ondertussen zijn er 75 van 
deze installaties in China gebouwd of 
nog in opbouw.”

Keppel Seghers NV

Focus:  afvalenergiecentrales (waste-to-energy)

Hoofdzetel:  Willebroek

Specialist:  Nicolas Maertens

Functie:  Business Development Manager

“De Chinese cultuur 
verschilt sterk van 
de Europese. Een 
vertrouwenspersoon die 
de lokale cultuur kent is 
de beste voorbereiding 
om de Chinese markt 
te betreden en zaken 
te doen met lokale 

bedrijven.”

Nicolas Maertens –  
Business Development Manager  
Keppel Seghers
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De gouden tips  
van Keppel Seghers?

ANGLE-RIGHT Concurreer niet met de lokale prijsniveaus: 
de Chinese kostenstructuur verschilt van de Europese. 
Bied dus een uniek product of uitzonderlijke dienst aan.

ANGLE-RIGHT Er heerst in China altijd die ‘we can do’-spirit. Alles 
is mogelijk op vlak van budget, timing en techniciteit, 
wanneer de overste dit eist. Hierdoor kan een proces 
plots snel vooruit gaan en ligt de nadruk eerder op 
de uitvoering van de werken dan op afspraken rond 
contracten.

ANGLE-RIGHT In Europa spenderen we veel tijd aan het begin van een 
project om tot een alomvattend contract te komen. 
In China start men op basis van intenties en bespreekt 
men alles tussendoor. Chinezen komen hun beloftes 
zeker na, maar heronderhandelen graag bij eventuele 
problemen. Steek zeker genoeg moeite in het contract 
om problemen proactief te vermijden en wees altijd 
voorbereid en flexibel om snel te handelen.

ANGLE-RIGHT Wees niet verrast door de andere verkoopscultuur: 
relaties en credibiliteit opbouwen is er belangrijker dan 
onze op argumenten gebaseerde verkoopscultuur.

ANGLE-RIGHT In Europa gaan we eerder voor marges en winst, in 
China gaan ze volop voor marktaandeel. Dit drukt de 
prijsniveaus sterk en maakt een hoge toegevoegde 
waarde in je product essentieel.

ANGLE-RIGHT In China betaalt men veel liever voor tastbare 
technologie of onderdelen, dan voor diensten  
of kennis. Probeer dus eerder onderdelen te verkopen 
dan een concept: dit kan ook het kopiëren verhinderen.

Verrassende elementen
“China benadert de cleantechsector 
heel strategisch: de voorkeur gaat 
naar eigen productie en exploitatie. 
Net daarom beperken we ons tot 
het leveren van de kernonderdelen, 
waarna een Chinees bedrijf de 
centrale lokaal opbouwt en uitbaat. 
Door de aanwezigheid van enkele 
staatsbedrijven in de cleantechsector 
en de communicatieve uitdagingen, 
besloten we om het vizier te richten 
op specifieke innovaties. Onze 
concepten en producten werden 
op korte tijd uitvoerig ontwikkeld 
om te reageren op de evoluerende 

omstandigheden en om ons imago 
van belangrijke speler te behouden.

Keppel Seghers behield dus haar 
hoge toegevoegde waarde, wat 
de uitgelezen manier was om haar 
technische en intellectuele eigendom 
te vrijwaren. Het gebruikt China nu als 
satellietland, om onderdelen te laten 
produceren die ze daarna gebruiken 
voor nieuwe centrales buiten China. 
Zo levert het bedrijf dankzij China 
competitieve, hoogtechnologische 
oplossingen op maat van de globale 
waste-to-energy-sector.”
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Alle Vlaamse provincies hebben een partnerschap met een 

zusterregio in China, waarbij de nadruk ligt op een langdurige 

economische samenwerking. Doordat I²PCC specifiek 

focust op de regio’s en contacten van deze bestaande 

samenwerkingsrelaties, stelt het een interessant netwerk ter 

beschikking aan de Vlaamse cleantechbedrijven. Deze regio’s, 

met name Chengdu, Chongqing, Guangdong, Hebei en Shaanxi, 

liggen geografisch verspreid en hebben daardoor zeer diverse 

economische en maatschappelijke leefwerelden. 

Hebei

Shaanxi

Sichuan (met Smart City Chengdu)

Chongqing

Guangdong

Vier Vlaamse provincies
De vier Vlaamse provincies in het 
I²PCC-project stellen via hun lokale 
Chinese partnerschappen een 
netwerk van overheidsorganisaties, 
milieugerichte sectorfederaties, 
kennisinstellingen en bedrijven 
ter beschikking van de Vlaamse 
cleantech  sector. Dit biedt onze 
bedrijven meteen unieke toegang tot 
gerichte contacten en nichemarkten 
in China. 

De goede overheidsrelaties zijn 
vanuit een Chinees perspectief zeer 
waardevol om bijkomend vertrouwen 
op te wekken bij de Chinese overheid 
en bij nieuwe zakelijke contacten. 
Het bestuursniveau van provincies is 
essentieel in China: deze provincies 
erkennen dan ook hun Vlaamse 
partner. Op deze manier kunnen de 
Vlaamse provincies sneller inspelen 
op opportuniteiten en uitdagingen en 
kunnen de I²PCC-provincies op hun 
beurt onze cleantech bedrijven snel 
raad geven op praktisch en cultureel 
niveau.

Jarenlange samenwerking
tussen Vlaamse provincies 
en China creëert waardevol 
netwerk



2322—
 Jare

n
lan

g
e

 sam
e

n
w

e
rkin

g

Introductie  
van de regio’s

22

ANGLE-RIGHT Strategisch gelegen rond de hoofdstad 

Beijing en de havenstad Tianjin. 

ANGLE-RIGHT Aanwezigheid van zware industrie met 

bijhorende milieu-uitdagingen.

ANGLE-RIGHT Belangrijke agrarische sector en 

voedsel verwerkende nijverheid. 

ANGLE-RIGHT ‘Xiong’an’ stadsgewest met opportuni-

teiten voor duurzame stadsontwikke-

ling (water & milieu).

ANGLE-RIGHT Co-host van de Olympische Winter-

spelen van 2022 (Zhangjiakou).

ANGLE-RIGHT Oude hoofdstad van China, startpunt van de  

historische Zijderoute. 

ANGLE-RIGHT Eerste Sino-Belgische provinciale samenwerking (1985) 

dankzij investering van Janssen Pharmaceutica.

ANGLE-RIGHT Grote reserve aan energie (steenkool, gas, petroleum, 

zon en wind), met bijhorende milieu-uitdagingen. 

ANGLE-RIGHT Belangrijke industriebasis, vooral verwerkende industrie 

en maakbedrijven (lucht- en ruimtevaart, elektronica, 

elektrische voertuigen, …). 

ANGLE-RIGHT Grootste concentratie van universiteiten en onder-

zoekscentra in het Chinese binnenland, met 127 

hogere onderwijsinstellingen en duizend onderzoeks-

instituten in wetenschap en technologie. 

ANGLE-RIGHT Yangling is de enige nationale ‘landbouwontwikkelings-

zone’ waarin het bedrijven, universiteiten en research-

faciliteiten samenbrengt.

Provincie Hebei
map-marker  Shijiazhuang  users  65 miljoen  Expand-Arrows  188.000 km²

Hebei is strategisch gelegen in het noordoosten van China, rond 
de hoofdstad Beijing en havenstad Tianjin. Historisch staat het 
bekend om het keizerlijk domein bij Chengde. Vandaag is Hebei 
de thuisbasis van het nieuwe Xiong’an stadsgewest en grenst 
het aan de grootste luchthaven ter wereld, Daxing. 

De provincie Oost-Vlaanderen werkt al bijna 30 jaar samen met 
de provincie Hebei op economisch en wetenschappelijk vlak. 
De provincie Hebei wordt gekenmerkt door een geschiedenis 
van zware industriële activiteiten, wat veel opportuniteiten 
biedt voor internationale cleantechspelers. Oost-Vlaanderen 
heeft samen met Universiteit Gent een permanente 
vertegenwoordiger ter plaatse. 

Provincie Shaanxi
map-marker  Xi’an  users  38 miljoen  Expand-Arrows  205.800 km²

De provincie Shaanxi, bekend van het 2000-jaar  
oude ‘Terracotta Leger’, ligt ongeveer in het midden 
van China aan het begin van de historische zijderoute. 
Deze provincie beschikt over de meest veelzijdige 
energievoorraad van China, met bijhorende 
uitdagingen op het vlak van vervuiling.

In 1985 ging de provincie Antwerpen een 
samenwerking aan met de provincie  Shaanxi, 
als eerste in België. De afgelopen 35 jaar 
bevorderden we kennis uitwisseling met 
elkaar met projecten rond educatie, 
cultuur en de ontwikkeling van onze 
economische speerpuntsectoren.
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Stadsprovincie Chongqing
map-marker  Chongqing  users  32 miljoen  Expand-Arrows  82.000 km2

Chongqing is met 32 miljoen inwoners de grootste stadsprovincie 
van China en is dankzij een economische groei van 9,3% in 
2017 een van de snelste groeiers. De stad ligt aan de Yangtze: 
de langste rivier van Azië en wereldwijd een van de drukste 
rivieren. De stroomafwaarts gelegen Three Gorges Dam dwingt 
Chongqing dankzij de verschillende afvalstromen tot een focus op 
waterzuivering. Zowel de veeteelt, de industrie met zware metalen 
en chemicaliën als de inwoners vormen een uitdaging rond 
grondvervuiling.

De stadsprovincie Chongqing is sinds 2011 verzusterd met de 
 provincie Antwerpen. Deze partnerrelatie wordt beheerd door 
POM Antwerpen, die sinds dat jaar een permanent kantoor ter 
plekke heeft.

24

ANGLE-RIGHT Strategische stad in het ‘Belt & Road’-initiatief.

ANGLE-RIGHT 76 R&D-platforms voor nationale innovatie.

ANGLE-RIGHT Sterk in medtech, biofarma, cleantech, aviation, fintech,  

new materials en automotive.

ANGLE-RIGHT Eén van de snelste groeiers in China met een economische groei van 

9,3 % in 2017. De verminderde groei in 018 en 2019 deed de focus 

verleggen naar green manufacturing en milieubescherming.

ANGLE-RIGHT Groeiende aandacht voor plattelandsgebieden rond de stadskern.

ANGLE-RIGHT Vaste vertegenwoordiging van POM Antwerpen sinds 2011.

ANGLE-RIGHT Belangrijke aanwezige sectoren: automobiel, 

ICT-productie, chemie en farma. 

ANGLE-RIGHT Ambitie om de Chinese IT hub en grootste  

smart city te worden.

Provincie Sichuan & smart city Chengdu
map-marker  Chengdu  users  81,1 miljoen  Expand-Arrows  485.000 km2

Sichuan betekent letterlijk “Vier Rivieren” en is als provincie gelegen 
in het midden van China, waar het bekend is om haar vruchtbare 
gronden. De provinciehoofdstad Chengdu is één van de groenste 
steden van China en beschikte als eerste stad in westelijk China over 
een eigen metrosysteem.

Sinds 2011 is de  provincie Vlaams-Brabant verzusterd met de 
innovatieve Chinese miljoenenstad Chengdu uit de Provincie 
Sichuan. Dit partnership biedt een bevoorrechte toegang tot China 
en leidt tot uitwisseling en samenwerking. De provincie werkt samen 
met smart city Chengdu op vijf thema’s: buitenlandse investeringen, 
de vijf clusters van Smart Hub Vlaams-Brabant (gezondheid, 
logistiek, voeding, cleantech en creativiteit), people-to-people 
uitwisseling, erfgoed en partnerships met lokale besturen. 
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Provincie Guangdong
map-marker  Guangzhou  users  111,69 miljoen  Expand-Arrows  177.900 km2

Guangdong grenst aan Hong Kong en Macau en zal naar 
verwachting tegen 2035 over de zesde grootste economie ter 
wereld beschikken. Zowel de provinciehoofdstad Guangzhou als 
de snel groeiende stad Shenzhen behoren tot China’s grootste 
steden. De regio focust zich op energiebesparing, emissieverlaging 
en de ontwikkeling van innovatieve technologieën als doelstelling 
voor haar 12de provinciale vijfjarenplan. Hiermee biedt het 
opportuniteiten voor de binnenlandse vraag en stimuleert het 
innovatie, arbeidsontwikkeling, regionale coördinatie, groene 
ontwikkeling en ‘harmonieus delen’. De provincie Guangdong is 
verbonden met de provincie Limburg sinds 2015.  

ANGLE-RIGHT Wordt verwacht te groeien tot de 6de grootste economie ter  

wereld in 2035.

ANGLE-RIGHT Vormt samen met Hong Kong en Macau de Greater Bay Area.

ANGLE-RIGHT Staat gekend als ‘Fabriek van de Wereld’: het centrum van de Chinese 

exportgerichte productie-industrie.

ANGLE-RIGHT Andere belangrijke industrieën: textiel, consumentenelektronica, meu-

bels, keramiek voor de bouwindustrie, voeding en elektrische wagens.

ANGLE-RIGHT Eerste op waterstof draaiende industriepark van China, met de groot-

ste productiecapaciteit van gekoppelde brandstofcellen ter wereld. 

Tegen 2030 wil de Chinese overheid 4500 waterstoftankstations in 

gebruik hebben.

26

“China is aan het 
leapfroggen: hun 
circulaire economie 
groeit immens, hun 
aanpak is instant en de 
data is transparant.”
Johnny Browaeys –  
China Business Developer Specialist

27
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I²PCC opent deuren
Vlaamse cleantechbedrijven  
op missie in China

De I²PCC-cleantechmissie naar China opent deuren voor ervaren 

bedrijfsleiders en ambitieuze ondernemers die een snelcursus 

in Chinese handelsrelaties willen. In november 2019 trokken 

enkele toonaangevende Vlaamse cleantechbedrijven mee met de 

provincies op cleantechmissie naar China en lieten zich vijf dagen 

lang onderdompelen in de Chinese gebruiken en handelscultuur. 

Drie bedrijven en de motivatie achter hun deelname.

Voorzichtigheid
Injectis is een jong Waregems 
bedrijf dat in 2015 begon met de 
ontwikkeling en toepassing van 
een revolutionaire technologie in 
bodemsanering. Deze gepatenteerde 
SPIN-injectietechnologie, die 
doeltreffende producten op een 
unieke manier in de bodem injecteert, 
rolt momenteel uit in België en de 
buurlanden. Via een partnership heeft 
Injectis de ambitie om zijn techniek 
in de Verenigde Staten op te starten 
en daarnaast mikt het bedrijf ook op 
de Chinese markt. De enorme milieu- 
en bodemverontreiniging in het land 
is een publiek geheim. Bovendien 
bestaat de Chinese ondergrond 
op vele plaatsen voornamelijk uit 
leembodems, zoals bijvoorbeeld 
ook in Brussel het geval is. De meer 
conventionele injectietechnieken 
zetten te veel druk op zo’n bodem, 
waardoor efficiënt saneren onmogelijk 
wordt. De markt ligt dus helemaal 
open voor het ambitieuze bedrijf.

“De geraffineerde manier 
van zakendoen viel 
meteen op. Wees dus 
voorzichtig met gevoelige 
informatie en intellectuele 
eigendom.” 

Jeroen Vandenbruwane –  
CEO Injectis

De cleantechmissie had voor Injectis 
een duidelijk doel: de Chinese markt 
en de bijhorende bedrijfsethiek 
ontdekken. Via het I²PCC-project 
gingen de nodige deuren open en 
konden de deelnemers meteen met 
enkele grote spelers onderhandelen. 
Voor Injectis viel de taalbarrière 
snel op: die bleek groter dan 
verwacht. Ook de enorme zakelijke 
cultuurverschillen sprongen eruit. De 
I²PCC-missie leerde het bedrijf om 
voorzichtigheid in te bouwen en zich 
te wapenen tegen de geraffineerde 
manier van zakendoen. Injectis stak 
even de neus aan het venster in China 
en merkte duidelijke interesse van 
potentiële partners. In hun zoektocht 
naar een betrouwbare joint venture, 
laat het nu de geïnteresseerden 
initiatief nemen, om een betere en 
duurzamere deal te sluiten.
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Ervaring
Zelfs voor wie al ervaringen had in de 
Chinese zakenwereld, bood de I²PCC-
missie tal van nieuwe opportuniteiten. 
Zo kreeg automatisatiebedrijf AMS 
Robotics uit Bilzen al in 2006 de 
vraag van autofabrikant BMW om 
productielijnen te dupliceren naar 
China. In de groeiende Chinese markt 
richtten ze toen AMS Hongkong 
op in 2007 en kwam er in 2011 een 
vestiging in Shanghai. Toch bleek deze 
uitdijende markt enorm wispelturig, 
waar bovendien de loonkosten van 
Europese werkkrachten onhoudbaar 
werden. De fabriek in Shanghai sloot 
bijgevolg, de site in Hongkong bleef 
wel operationeel. 

AMS zag in dezelfde periode 
een kwaliteitstoename rond 
productietechnieken. De grondige 
praktische aanpak van het I²PCC-
project overtuigde het bedrijf om 
eind 2019 mee te gaan met de I²PCC-
missie. AMS Robotics gelooft nu in het 
verkopen van licenties in de Chinese 

Tussenpersoon
Een derde optie is ook mogelijk: je 
activiteiten in China neerpoten via een 
distributeur. Harsonic is een bedrijf 
uit Sint-Niklaas dat dankzij 25 jaar 
ervaring in waterzuivering de leider 
is in de verwijdering van biofilm en 
andere soorten vervuiling. Het bedrijf 
haalt biofilm weg met ultrasoon 
geluid en is daarom uiterst ecologisch 
in vergelijking met chemische 
desinfectiemethoden. Via een Chinese 
connectie kwam plots de opportuniteit 
om een pilootproject op te starten bij 
een landbouwbedrijf: Harsonic paste 
zijn technologie toe op het drinkwater 
van de kippen en vermeed zo dat 
micro-organismen zich in de leidingen 
ophoopten. Dit vrijwaart de dieren van 
bijkomende ziektes, waardoor er een 
pak minder antibiotica nodig is.

“Let op met patenten.  
De taalbarrière en de 
grootte van de lokale 
bedrijven maken het 
moeilijk om je patent  
te verdedigen.”

Johan Potargent –  
CEO AMS Robotics

“Onze Chinese 
vertegenwoordiger was 
enorm onder de indruk 
van deze I²PCC-missie: hij 
was nog meer overtuigd 
van onze meerwaarde. 
Zo’n vertrouwensband is 
essentieel want in China 
gaat men vooral uit van 
lokale referenties.”

Mieke Harteel –  
CEO Harsonic

markt. Door de torenhoge Chinese 
ambities heeft het land ondertussen 
de nodige kennis om te innoveren: 
vergeleken met tien jaar geleden is 
kopiëren niet meer nodig. Wegens het 
enorme potentieel wou AMS echter 
de kans niet laten liggen, maar konden 
ze hun innovaties niet met patenten 
verdedigen. Dit is enorm delicaat in 
China: de taalbarrière en Chinese 
handelscultuur verhinderen een vlotte 
afhandeling. Door officiële licenties te 
verkopen, ligt de wettelijke structuur 
anders en krijgt AMS binnenkort toch 
een Chinese afzetmarkt. 

Succesverhaal
Het pilootproject van Harsonic 
bleek een schot in de roos. Via 
een Amerikaanse distributeur 
kwam het bedrijf verder in contact 
met een Chinees bedrijf dat hun 
product in deze gigantische 
cleantechmarkt wou verdelen. Door 
de inzet en motivatie van deze 
lokale vertegenwoordiger, groeide 
het vertrouwen van Harsonic in de 
Chinese manier van handeldrijven. 
Klanten tevreden houden is voor 
Harsonic belangrijker dan omzet, 
wat hun vertegenwoordiger ook 
waardeerde. Om deze verdeler 
optimaal te ondersteunen, ging 

het bedrijf maar al te graag mee 
op zending met het I²PCC-project. 
Het professionele imago van deze 
cleantechmissie maakte veel indruk 
op hun vertegenwoordiger, wat ook 
een rechtstreekse impact heeft op hun 
imago in de afzetmarkt. 

30
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De Chinese handelscultuur
Enkele vuistregels voor succesvol 
zakendoen in China

Verwacht flink wat verschillen met de Europese manier van 

handeldrijven wanneer je zaken doet in of met China. Onze 

culturen liggen op veel vlakken enorm uit elkaar.

32

Taal
De ervaringen van de bedrijven 
in deze brochure spreken voor 
zich: een goede tolk is een must. 
In het beste geval zorgt deze tolk 
ook ineens voor een culturele 
vertaalslag: die is essentieel in de 
onderlinge communicatie. Begrip 
van de culturele finesses en hier 
naar handelen, verhoogt het 
gekregen respect voor je bedrijf. 

Netwerkcultuur
De Chinese cultuur is gebaseerd 
op netwerken en die hebben heel 
veel invloed: vertrouwen is vaak 
belangrijker dan een ondertekend 
contract. Een goed persoonlijk 
netwerk uitbouwen met je vele 
contacten (de guanxi in het Chinees) 
is je sociale kapitaal. Leg je eerste 
contacten in China via betrouwbare 
partners of instanties en investeer in 
een goede due diligence, om je er 
van te verzekeren dat je de wettelijke 
voorschriften volgt en met het juiste 
netwerk van start gaat.

Een netwerk uitbouwen betekent 
tijd investeren in duurzame 
relaties en tussenpersonen of 
gemeenschappelijke kennissen 
inschakelen. Het principe van geven 
en nemen is een belangrijk element 
in de opbouw van (zaken)relaties 
in China: stel je genereus op en je 
netwerk beloont. Na verloop van 
tijd maak je deel uit van de circle en 
worden goede zakenpartners old 
friends.

“De onderlinge 
cultuurverschillen zijn 
niet te onderschatten. 
Werk dus met een 
betrouwbare lokale 
agent: ga voor iemand 
die opgegroeid is in de 
stad waarin je actief bent.”

Steven Couwels –  
CEO Real to Desk

Hiërarchie
Respecteer zeker de bestaande 
hiërarchie. Meetings vinden plaats 
tussen gelijke niveaus: binnen Chinese 
organisaties speelt hiërarchie een 
erg bepalende rol. Probeer dus 
zelf aanwezig te zijn op essentiële 
vergaderingen en richt je steeds tot de 
persoon met beslissingsbevoegdheid: 
deze zit altijd centraal aan de 
vergadertafel. 
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Politiek & economie
In China is er een sterkere link tussen 
het bedrijfsleven en de (lokale) 
overheid dan in Europa. Politiek 
en economie zijn niet enkel bij de 
staatsbedrijven sterk verwikkeld: 
let daarom altijd op met politieke 
discussies. Deze sterke link levert 
ook voordelen op: bedrijven die mee 
aan de China Dream bouwen en 
handelen binnen het overheidskader 
van langetermijnstrategieën, zoals 
Made in China 2025 of het Belt & 
Road Initiative, kunnen vaak op extra 
ondersteuning rekenen.

“WeChat is essentieel: dit open platform is 
de enige vorm van vlotte communicatie, 
zelfs op confidentieel niveau.”

Sven Agten – Adviseur Agio Capital & Business Solutions

GOOD TO KNOW
ANGLE-RIGHT Vertrek niet naar China zonder (tweetalige) naamkaartjes. Zowel 

overhandigen als aannemen doe je steeds met twee handen. 

ANGLE-RIGHT Spreek je een paar woordjes Chinees? Dan wek je beslist een pak 
sympathie op.

ANGLE-RIGHT In China zet men de familienaam voor de voornaam. Je herkent de 
familienaam ook aan het gebruik van hoofdletters. In een formele 
context spreekt men elkaar aan met de familienaam, gevolgd door de 
functietitel. 

ANGLE-RIGHT Hét middel om te communiceren met zowel contacten als klanten? 
WeChat: iedereen gebruikt vandaag deze Chinese allesomvattende app.

ANGLE-RIGHT In China beweegt alles snel en vooral erg last minute. Zo ook iemands 
agenda of planning: wees zo flexibel mogelijk. Maanden op voorhand 
een meeting vastleggen past niet in de Chinese cultuur.

ANGLE-RIGHT Je bodemprijzen? Daar proberen de Chinese bedrijven zeker onder te 
gaan. Onderhandel dus slim.

ANGLE-RIGHT Een nieuwe kennismaking of overeenkomst wordt letterlijk beklonken 
tijdens een etentje of andere vorm van entertainment. De besprekingen 
worden hier vaak informeel verdergezet.

ANGLE-RIGHT Relatiegeschenken zijn common practice: weiger een geschenk niet. 
Kom je zelf niet graag met lege handen? Kies dan bijvoorbeeld voor een 
typisch Belgisch product. Rood inpakpapier of lint is een troef. Open 
een geschenk nog niet meteen, tenzij de schenker over de inhoud 
begint.

ANGLE-RIGHT Amerikaanse services zoals Google, Facebook en WhatsApp zijn in 
China vaak geblokkeerd. Je Gmail-adres forward je best automatisch 
naar een ander account om je mails te kunnen lezen.

China-tip 
Gezichtsverlies lijden wordt in China 
zoveel mogelijk vermeden. Vermijd 
openlijke kritiek op iemand en 
respecteer een persoon zijn status of 
hiërarchie. Ook een ontwijkende uitleg 
bij moeilijke gesprekken is een manier 
voor je Chinese zakenpartner om 
gezichtsverlies te vermijden. 

VAKANTIEPERIODES IN CHINA
Naast officiële feestdagen moet je in China ook rekening houden met enkele 
vaste vakantieperiodes. Plan dan geen businesstrips naar China en verwacht 
ook geen snelle opvolging van lopende zaken.

Deze periodes zijn: 

ANGLE-RIGHT De zeven officiële vakantiedagen rond Chinees Nieuwjaar: van de laatste 
dag van het ‘oude jaar’ tot en met de zevende dag van de eerste maand 
van de Chinese kalender. In de realiteit staan de meeste zaken echter op 
een lager pitje vanaf een week voor het Chinese nieuwjaar tot en met de 
volledige eerste maand van het nieuwe Chinese kalenderjaar.  

ANGLE-RIGHT Een lang weekend rond Tomb-Sweeping Day (Chinees Allerheiligen)  
op 4 of 5 april.

ANGLE-RIGHT Een lang weekend rond de Dag van de Arbeid op 1 mei.

ANGLE-RIGHT Een lang weekend rond het Dragon Boat Festival, tussen eind juni en 
begin juli.

ANGLE-RIGHT Een lang weekend rond het Mid-Autumn Festival (Mooncake Festival), 
tussen half september en begin oktober.

ANGLE-RIGHT Een week rond de Nationale Dag van de Volksrepubliek op 1 oktober  
(ter compensatie wordt in het aansluitende weekend wel gewerkt).
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Het verhaal van sectorgenoten
Vlaamse ondernemers blikken 
terug op hun eerste stappen in 
China

36
AWG Architecten wilde zich profileren 
buiten Europa, als deel van een 
internationaliseringsstrategie. 
Bovendien was er vanuit AWG 
academische interesse in China: 
het bedrijf en hun partners 
waren benieuwd naar hoe ze de 
opgebouwde Europese kennis in een 
Chinese context konden toepassen. 
De Chinese markt vroeg naar een 
Europese architecturale aanpak, dus 
mikte het bureau op de nichemarkten, 
waardoor het snel pionier werd met 
hun dienst. 

Toch bleef het bureau met de 
voeten op de grond: naast de sterke, 
persoonlijke relatie die AWG moest 
opbouwen met de lokale klanten, 
kroop er ook enorm veel tijd en geld in 
dit project. Essentieel voor AWG was 
de volledige toewijding die het bureau 
gaf ten opzichte van de Chinese 
markt. Via een lokaal aanwezige 
‘culture spreader’ konden ze zich tot 
in de diepe kern van de lokale cultuur 
inwerken: een must voor elke Vlaamse 
ondernemer die het wil maken in 
China.

AWG Architecten – Tim van Bogaert

“Zakendoen in China is een 
avontuur, of zoals ze zelf 
zeggen: in China, nothing is 
impossible, but everything is 
difficult!”

Tim van Bogaert – architect & China 
representative AWG Architecten
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Het Chinese verhaal van Real to Desk 
is uniek: oprichter Steven Couwels 
woonde al een paar jaar in China 
toen hij een nieuwe uitdaging wou. 
Hij lanceerde Real to Desk op eigen 
houtje, vanuit de behoefte om 
zelfstandige te worden. Als technisch 
dienstverlener in opmetingen van 
industriële gebouwen en machines 
pionierde zijn bedrijf al heel snel en 
trok het de markt naar zich toe dankzij 
een partnership met een grote klant. 

Ooit begon Nico Vanherle in China als 
consultant voor Europese, industriële 
aankopers in de sector van de 
halffabrikaten. Hij wou de capaciteiten 
van China combineren met de 
Europese businesswereld en leerde 
gaandeweg dat een land als China de 
Vlaamse bedrijven zelfs uit het slop 
kan halen. “Door je basisproducten 
veel goedkoper aan te kopen, creëer 
je aan de aankoopzijde extra zuurstof 
voor je bedrijf. Als je tegelijk de 
verkoopprijs kunt verlagen, verstevig 
je zelf je marktpositie tegenover de 
concurrentie.”

“Vergeleken met China, 
zijn de Europese bedrijven 
zeer log. De Chinezen 
smijten heel snel een 
pak geld wanneer ze 
het gouden ei denken te 

hebben gevonden.” 

Steven Couwels – CEO Real to Desk

“Op zakelijk niveau is 
China het beloofde  
land geworden!”

Nico Vanherle – raad van bestuur 
Jaga China

38

Nu zetelt Nico in de raad van bestuur 
van Jaga China. Jaga is een Belgisch 
bedrijf dat al sinds 1962 radiatoren 
maakt in ons land. Via de spin-off Jaga 
China richt het zich exclusief op de 
assemblage van warmtepompen in en 
voor China. Jaga China bewerkte de 
Chinese markt door er tal van nieuwe 
jobs te creëren. Deze Chinese spin-off 
van Jaga houdt het niveau hoog: het 
laat steevast onafhankelijke bureaus 
audits uitvoeren en stalen nemen. De 
gouden tip van Jaga? Bespaar een 
tikkeltje minder en investeer in een 
degelijke kwaliteitscontrole: zo ben 
je steeds gerust van de geleverde 
kwaliteit.

Omdat China in tussentijd een 
duurzame omschakeling heeft 
gemaakt, is deze manier van 
opstarten nu een pak moeilijker. 
De opportuniteiten liggen er 
zeker nog, maar de markt is veel 
competitiever geworden. Toch blijft 
de Chinese markt grof geld bieden 
voor buitengewone, essentiële 
oplossingen en liggen er ontzettend 
veel kansen voor het grijpen voor 
hoogtechnologische Vlaamse 
initiatieven.

Real to Desk – Steven Couwels

Jaga China – Nico Vanherle
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De gouden raad
Vuistregels voor een vruchtbare 
samenwerking 

In de vorige hoofdstukken kreeg je al een uitgebreid beeld 

welke opportuniteiten China biedt en hoe de Vlaamse 

cleantechbedrijven daar zo optimaal mogelijk op kunnen 

inspelen. Uiteindelijk moet je zelf de sprong wagen en met een 

afgelijnd plan richting China trekken. Deze verzamelde vuistregels 

vormen een rode loper richting ondernemen in China.
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“China vraagt om een 
planmatige aanpak. Ga 
niet over één nacht ijs en 
neem het er niet zomaar 
eventjes bij: een duidelijke 
strategie met de nodige 

opvolging is essentieel.”

Bart Horsten –  
CEO Horsten International 

“De Chinese overheid 
focust nu enorm op 
buitenlandse kmo’s om 
de cleantechindustrie 
helemaal te stroomlijnen. 
Dankzij dit momentum 
liggen er tal van 
kansen voor Vlaamse 
cleantechbedrijven in 

China.”

Zeng Su – lokaal vertegenwoordiger 
POM Antwerpen in Chongqing en 
provincie Vlaams-Brabant in Chengdu

De Chinese experts: 
Om voor jouw bedrijf het beste 
advies in te winnen, deelden 
vele Vlaamse bedrijfsleiders 
en Chinese topdeskundigen 
hun adviezen en ervaringen. 
Daarnaast gingen we ook te 
rade bij twee vooruitstrevende 
Chinese milieu-organisaties, 
namelijk CSES (Chinese Society 
for Environmental Sciences) 
en CAEPI (China Association 
of Environmental Protection 
Industry). 

Gouden raad #1

Gebruik het momentum

China zoekt dringend naar 
nieuwe oplossingen voor de 
milieuproblemen in het land. Gebruik 
het huidige momentum om je 
cleantechoplossingen bekend te 
maken in China. Chinezen schakelen 
enorm snel: wees dus flexibel en kom 
met een specifiek plan van aanpak.
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“Ga meermaals per jaar 
naar China. Enkel met 
het nodige commitment 
bereik je een robuuste 

handelsrelatie.”

Liang Sun – oprichter Generate

“Steek alle tijd in het 
opbouwen van de relatie 
met je zakenpartner. In 
China is dat essentieel 
voor een lange en 
vruchtbare samenwerking 
met zowel bedrijven 
als distributeurs en 

overheden.”

Gwenn Sonck – Executive Director 
Vlaams-Chinese Kamer van 
Koophandel

“Regio’s zijn onderling 
competitief om 
investeerders aan te 
trekken. Een beter 
prijsvoorstel kan 
dus afhangen van je 
actieradius. Een uurtje 
de trein nemen naar een 
randgebied kan je al 
gauw een paar duizenden 

euro’s schelen.”

Jos Peeters – oprichter en  
voorzitter Capricorn

Gouden raad #2

Stop je niet weg

Wees aanwezig in China: 
ANGLE-RIGHT Meerdere korte trips naar China zijn 

efficiënter dan één lange reis.
ANGLE-RIGHT Toon op deze reizen je 

meerwaarde aan met certificaten 
en lijn je USP duidelijk af.

ANGLE-RIGHT Je lokale vertegenwoordiging 
versterkt die meerwaarde 
en overtuigt je potentiële 
zakenpartners en klanten sneller.

Bezoek zeker de internationale expo’s 
en conferenties. Meer tips lees je in 
het laatste hoofdstuk en op onze 
website.

Gouden raad #3

Waardeer je tussenpartij

Misschien wel de belangrijkste tip van 
allemaal: zorg voor een betrouwbare, 
lokale tussenpartij.  
ANGLE-RIGHT Werk gericht naar een hechte 

vertrouwensband. 
ANGLE-RIGHT Een Chinese vertegenwoordiging 

is alles: gezien de lokale 
vertrouwensfactor kan het de sales 
en marketing concreet op zich 
nemen.

ANGLE-RIGHT Ondertussen kan je bedrijf focussen 
op de hoofdzaak: ontwikkeling, 
innovatie en technologie als echte 
meerwaarde voor de Chinese 
cleantechsector.

Gouden raad #4

Ken de wetgeving

Milieubescherming, marktregulering 
en algemene wet- en regelgeving zijn 
in China dynamisch en met elkaar 
verwikkeld. Er kunnen bijvoorbeeld 
verschillen zijn in restricties tussen 
de regio’s, waardoor bepaalde 
cleantechoplossingen interessanter 
zijn in specifieke gebieden.
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China-tip 
Neem de tijd om een netwerk op 
te bouwen en geschikte partners te 
zoeken, bijvoorbeeld via evenementen 
en seminaries. Tal van organisaties 
zoals Flanders Investment & Trade, 
de bilaterale kamers, VOKA en Unizo 
helpen je graag op weg. Ook Chinese 
instanties als CSES of CAEPI en de 
vertegenwoordigers van de provinciale 
of Vlaamse overheid helpen je hierbij.
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“Verken eerst de 
Chinese markt met 
een uitgekiend 
pilootproject, van 
daaruit zullen 
heel wat deuren 
opengaan en kan je 

gelanceerd worden.”

Zhou Tao – CSES

“Wees voorzichtig en 
controleer je contracten 
goed. Hetzelfde contract 
kan verschillen hebben 
tussen de Chinese en 

Engelse versie.”

Bernard Dewit – advocaat &  
voorzitter Belgisch-Chinese Kamer 
van Koophandel

“Hou je marketing 
goed in het 
achterhoofd: 
speel in op wat de 
Chinezen belangrijk 

vinden.” 

Zhang Chi – 
vertegenwoordiger provincie 
Oost-Vlaanderen en 
Universiteit Gent in Beijing

Gouden raad #5

Vertrouwen > cijfers

Een product dat sterk verkoopt 
in Europa, is niet gegarandeerd 
een succes in China. De 
Chinese cultuur is vooral 
gebaseerd op vertrouwen: 
met enkel statistieken en 
verkoopspraatjes gooi je geen 
hoge ogen. Hanteer een op 
China gerichte strategie: 
de westerse business- en 
salesaanpak kan je er niet 
toepassen.

Gouden raad #6

Chinese start

Zonder vertegenwoordiging of plaatselijke 
partner aan je zijde is het niet aan te raden om 
naar China te gaan met je bedrijf: daarvoor 
is de Chinese cleantechsector op zich al te 
uitgebreid.
 
Met een lokaal netwerk stijgen je imago en 
kansen aanzienlijk. Op de volgende manieren 
kan je starten:  

ANGLE-RIGHT Via een tussenpersoon 
 Ook hier telt: bouw een vertrouwensband 

op met je tussenpersoon. En vergeet 
niet dat het onderscheid tussen agenten, 
importeurs en distributeurs in China vaak 
zeer vaag is. 

ANGLE-RIGHT Via e-commerce 
 China is de grootste e-commerce markt en 

het potentiële bereik is ongezien: hou deze 
optie dus zeker open.

ANGLE-RIGHT Start een lokaal bedrijf op.  
 Let op eventuele beperkingen door de 

Chinese overheid! De meest courante 
structuren zijn: 
-  Een representatiekantoor (RO): je start 

snel en zonder investeringsvereisten op, 
maar het is enkel mogelijk voor marketing 
en onderzoek. 

-  Een joint venture (JV) met een Chinees 
bedrijf: het gedeeld eigenaarschap 
maakt het ook mogelijk om in andere 
strategische sectoren te investeren.

-  Een Wholly Foreign-Owned Enterprise 
(WFOE): je hebt zowel volledig 
eigenaarschap als zeggenschap, maar er 
is een verplichte kapitaalinjectie en je kan 
niet in andere sectoren investeren.

Gouden raad #7

Controleer grondig

Een gezonde portie voorzichtigheid is 
aangeraden: in China geldt nog steeds 
een geraffineerde manier van zakendoen. 
De kans op fraude, misbruik en schending 
van intellectuele eigendomsrechten (IPR) 
bestaat wel degelijk. 

ANGLE-RIGHT Let op wanneer een onbekend bedrijf 
plots met een mooi voorstel op de 
proppen komt. 

ANGLE-RIGHT Onderzoek de betrouwbaarheid van een 
potentiële partner of klant. 

ANGLE-RIGHT Open bij nieuwe samenwerkingen altijd 
documentaire kredieten.

ANGLE-RIGHT Investeer slim: dek je risico’s in en 
denk ook aan kwaliteitscontrole van je 
producten. 

ANGLE-RIGHT Informeer je grondig over 
intellectuele eigendomsrechten en 
beschermingsmogelijkheden. Raadpleeg 
zeker de China IPR SME-helpdesk en 
pas desnoods je bedrijfsmodel aan om 
kennis binnen het bedrijf te houden.

Gouden raad #8

Wees niet bescheiden

Heb je een netwerk en 
lokale connecties? Gooit 
je pilootproject of testcase 
hoge ogen? Wees dan niet te 
bescheiden en pak gerust uit 
met awards en certificaten. 
Dankzij je lokale netwerk 
en via endorsment van 
andere professionals zullen 
de Chinese bedrijven en 
consumenten meer aanzien 
krijgen voor je producten of 
diensten. Zorg tegelijk voor 
een vlotte commerciële 
presentatie: met een 
overtuigende voorstelling 
van je business kom je beslist 
dichter bij een voortreffelijke 
Chinese deal.
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China-tip 
Vlaamse kmo’s kunnen bij Flanders 
Investment & Trade terecht voor 
diverse subsidies voor projecten 
die het internationaal ondernemen 
vanuit Vlaanderen bevorderen. 

Meer info via  
flandersinvestmentandtrade.com
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Tijd voor actie!

Tal van overheden en organisaties organiseren zowel 

in België als in China workshops, seminaries en 

netwerkevenementen om bedrijven klaar te stomen 

om te ondernemen in China. In dit hoofdstuk vind je de 

meest relevante referenties terug zodat je succesvol kan 

zakendoen in China.
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Lees meer  
op de interactieve extensie 
van deze brochure.

Provinciale China-samenwerking: 
voor alle informatie en opportuniteiten over specifieke regio’s in China, inclusief 
ondersteuning bij de zoektocht naar contacten, ook lokaal.

Contactpersoon: 
ANGLE-RIGHT Provincie Antwerpen:  

Alice Cooman – alice.cooman@provincieantwerpen.be
 Sara Landuydt – sara.landuydt@pomantwerpen.be
 Su Zeng – zeng.su@pomantwerpen.be
ANGLE-RIGHT Provincie Limburg:  

Yu Chen – yu.chen@pomlimburg.be 
ANGLE-RIGHT Provincie Oost-Vlaanderen:  

Nausikaä Lagrou – nausikaa.lagrou@oost-vlaanderen.be
 Chi Zhang – chi.zhang@chinaplatform.be
ANGLE-RIGHT Provincie Vlaams-Brabant:  

Geert Regelbrugge – geert.regelbrugge@vlaamsbrabant.be
 Su Zeng – zeng.su@pomantwerpen.be 

Flanders Investment & Trade (FIT)
Met drie Chinese kantoren in Beijing, Shanghai en Guangzhou,  
staat FIT voornamelijk bij om:
ANGLE-RIGHT Vlaamse bedrijven te ondersteunen met lokale experten;
ANGLE-RIGHT advies over subsidies, China als exportmarkt en financiering te geven;
ANGLE-RIGHT zakenreizen, beursdeelnames en seminaries te organiseren.

Contactpersoon: 
Michèle Surinx, Deputy Director Trade East Asia - michele.surinx@fitagency.be
www.flandersinvestmentandtrade.com

FIT-kantoor Beijing: beijing@fitagency.com
FIT-kantoor Shanghai: shanghai@fitagency.com
FIT-kantoor Guangzhou: guangzhou@fitagency.com

Cleantech Flanders
Cleantech Flanders stimuleert de implementatie van schone technologieën om 
de transitie naar een duurzame wereld te versnellen. Bedrijven en organisaties 
kunnen er terecht voor informatie, inspiratie en opportuniteiten. 

Contactpersoon: 
Frans Snijkers, Directeur - frans.snijkers@cleantechflanders.com 
www.cleantechflanders.com

Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel (VCKK) 
Flanders-China Chamber of Commerce (FCCC)

VCKK promoot economische, commerciële en wetenschappelijke relaties tussen 
Vlaanderen en China. Het staat Vlaamse bedrijven bij in handeldrijven met China 
en ondersteunt Chinese kandidaat investeerders voor Vlaanderen.
www.flanders-china.be

Belgisch-Chinese Kamer van Koophandel 
Belgian-Chinese Chamber of Commerce (BCECC)

BCECC is de Belgische zakenvereniging voor bedrijven die zakendoen in of met 
China. Het houdt bedrijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen 
rond Chinese handels- en investeringskwesties en brengt hen in contact met 
zowel China-experten als Chinese bedrijven.
www.bcecc.be

Benelux Kamer van Koophandel in China – BenCham

Benelux business platform in China, met afdelingen in Beijing, Shanghai en 
Guangzhou (Pearl River Delta).
www.bencham.org 

Enterprise Europe Netwerk 
Europees initiatief dat bedrijven helpt innoveren en internationaal groeien.
www.een.ec.europa.eu
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ENRICH China – European Network of Research and Innovation 
Centers and Hubs
Ondersteunt en verbindt Europese onderzoeks-, innovatie en bedrijfsorganisaties 
met China. Organiseert ook events, training, introducties, certificering en 
begeleiding.
www.china.enrichcentres.eu

EU SME Center 
Deze organisatie voorziet verschillende specifieke ondersteuningsdiensten (bv. 
sectorstudies) voor Europese kmo’s en stoomt hen klaar voor de Chinese markt.
De activiteiten en adviesverstrekking zijn tijdelijk opgeschort, maar relevante 
informatie is nog steeds raadpleegbaar. 
www.eusmecentre.org.cn

VOKA – Vlaams Netwerk van Ondernemingen
Voka tracht haar leden te stimuleren en te begeleiden in de verdere internationa-
lisering van hun activiteiten via informatiesessies, begeleidingstrajecten, handels-
missies en talloze internationale netwerkevenementen. 
www.voka.be

Unizo
Unizo biedt ondernemers met internationale ambities het juiste netwerk aan. 
Bovendien voorziet het opleidingstrajecten, nuttige contacten, persoonlijk advies 
en begeleidingstrajecten op maat.
www.unizo.be
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“If you’re not Chinable, don’t go there! 
Pas je strategie helemaal aan op de 

Chinese markt.”

Peter Pronk – Directeur EU SME Centre

Naslagwerken
Een beperkte selectie boeken over de Chinese economie en handelscultuur
ANGLE-RIGHT Annette Nijs – The China Factor – A 21st Century with Chinese 

Characteristics (ISBN 9789090317878)
ANGLE-RIGHT Sven Agten – Hoe maak ik het in China (ISBN 9789401441001)
ANGLE-RIGHT Pascal Coppens – China’s New Normal (ISBN 9789463371940)
ANGLE-RIGHT Pieter Verstraete – Winnen met de Chinezen (ISBN 9789463372046)
ANGLE-RIGHT Jeanne Boden – Cultural Quantum. A Practical Method for Efficient  

Cross-Cultural Cooperation (ISBN 9789082336474)
ANGLE-RIGHT Stefan Blommaert - De Eeuw van Xi, hoe China onze  

toekomst bepaalt (ISBN 9789463103398)

 
Chinese cleantech en circulaire economie
Lees de verslagen en rapporten over de Chinese  
cleantechsector via onze interactieve website
www.cleantechroutechina.be

Digitale platformen
Ga rechtstreeks naar deze platformen via de interactieve  
online extensie van deze brochure
ANGLE-RIGHT China IPR – SME-helpdesk: 
 dit Europese initiatief is gericht op kmo’s en voorziet ondersteuning rond 

intellectuele eigendomsrechten
ANGLE-RIGHT Digitaal platform over circulaire economie van de Europese Commisie
ANGLE-RIGHT RawMaterials-initiatief van het Europees Instituut voor Innovatie en 

Technologie

Privé-ondernemingen en consultants
Neem contact op met een provinciale medewerker of FIT voor een 
doorverwijzing naar advies of een dienstverlening op maat.

Chinese milieu- en cleantechorganisaties
Chinese Society for Environmental Sciences (CSES)
China Association for Environmental Protection Industry (CAEPI)

Een provinciale contactpersoon of een medewerker van FIT helpt je graag verder 
voor meer info en brengt je in contact met Chinese organisaties.
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Colofon
China lijkt dan wel onbekend en uitdagend terrein, hopelijk vind je via deze 

brochure sneller de weg naar een vruchtbare samenwerking. 

Deze ervaren professionals en overheidsdiensten werkten uitvoerig mee aan 
dit naslagwerk om je de beste tips en richtlijnen te geven voor een succesvol 
zakenavontuur.
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