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Een belangrijke Brusselse delegatie zal deelnemen aan de Brussels Days 
die van zondag 8 tot woensdag 11 oktober 2017 plaatsvinden in Berlijn. 
Deze delegatie wordt begeleid door Minister-President Rudi Vervoort en 
Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Cécile Jodogne en bestaat uit 
20 toeristische operatoren en zestien ondernemingen. 
  
Na Tokio vorig jaar doet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nu Berlijn aan. En de 
keuze voor de Duitse hoofdstad is niet onbelangrijk: Berlijn is een historische en 
strategische partner van Brussel. Het is immers precies 25 jaar geleden dat het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn eerste internationale samenwerkingsakkoord 
ondertekende. En dat deed ze met het nieuwe Berlijn! 
  
De 12de editie van de Brussels Days is dus de perfecte gelegenheid voor het 
Brussels Gewest om de banden met zijn oudste bondgenoot verder aan te halen 
en zijn economische uitwisselingen te versterken. Duitsland blijft immers de 
eerste economische partner van Brussel. 
  
Minister-President Rudi Vervoort en Staatssecretaris Cécile Jodogne zullen de 
economische dynamiek van Brussel in de kijker plaatsen, zijn talenten en 
knowhow bekendmaken en zijn culturele rijkdom en typische 'art de vivre' in de 
verf te zetten. Tijdens de missie komen ook de thema’s toerisme, cultuur 
(hedendaagse kunst, muziek, gastronomie), stedenbouw en de creatieve 
industrieën (mode, design, film/audiovisuele sector) aan bod. 
  
Visit.brussels, Brussels International en Brussels Invest & Export, de stuwende 
krachten van deze Brusselse dagen, hebben een veelzijdig en gevuld programma 
uitgewerkt. Drie dagen lang krijgen Duitse professionals en potentiële 
investeerders de kans om deel te nemen aan verschillende seminaries over de 
voorziene thema’s. Ook staan meerdere bezoeken en ontmoetingen met Duitse 
partners ingepland. Via officiële ontmoetingen met de burgemeester van Berlijn, 
de heer Müller, kunnen onder meer nieuwe gemeenschappelijke projecten 
worden opgestart, waaronder een City-to-City dialoog over de thema’s 
stedenbouw en huisvesting. Ten slotte worden de schatten van het Gewest 
tijdens B2B-vergaderingen en diverse evenementen in de kijker gezet. 
Het ultieme doel bestaat erin een gunstig klimaat te creëren voor het leggen van 
contacten met plaatselijke gesprekspartners en het versterken van het imago 
van Brussel. 
  
“2017 is een symbolisch jaar voor onze beide hoofdsteden. We vieren immers 
het 25-jarig bestaan van onze vriendschap. We brengen verschillende Brusselse 
ondernemingen mee die ernaar uitkijken om hun Berlijnse collega’s te 
ontmoeten, met hen goede praktijken uit te wisselen en mooie projecten op te 
starten waar onze beide steden wel bij zullen varen. Het is ook dé gelegenheid 
om te tonen hoe dynamisch Brussel is op het vlak van hedendaagse kunst. Dat 
doen we met een prachtige Brussels-Berlijnse tentoonstelling die jonge Brusselse 
artiesten in de schijnwerpers zet”, aldus minister-president Rudi Vervoort. 
  
“Berlijn is de hoofdstad van de eerste economie van de Europese Unie. Duitsland 
is tevens de eerste leverancier en de tweede klant van het Brussels Gewest. Ik 



vind het dan ook heel belangrijk dat we de reputatie die we voor onze 
ondernemingen en het Gewest via de officiële en economische ontmoetingen 
tijdens deze Brussels Days ontwikkelen hoog houden. De evenementen die we 
organiseren vormen ontegensprekelijk een nieuwe fase in de versterking van de 
economische betrekkingen tussen Brussel en Berlijn. Dankzij deze initiatieven 
kunnen onze ondernemingen betrouwbare potentiële partners vinden”, besluit 
Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Cécile Jodogne. 
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