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Persbericht 

AppliTek geselecteerd voor deelname aan 
koninklijke missie naar Japan 
 
Nazareth, 18 augustus 2016 ―	AppliTek heeft de eer om Koning Filip en Koningin Mathilde te vervoegen 
tijdens het staatsbezoek aan Japan in oktober. Het nieuws deed reeds de ronde maar is bevestigd door 
AppliTek CEO David Laurier, die in eigen persoon zal aanwezig zijn in Japan. Het Oost-Vlaamse bedrijf zal 
hiermee het kruim van de Belgische bedrijfswereld kunnen vormen dat opnieuw de bilaterale 
betrekkingen tussen Japan en België op de agenda zet.  
Het zal exact twintig jaar geleden zijn, meer bepaald in oktober 1996, dat Koning Albert II en Koningin 
Paola een staatsbezoek deden aan Keizer Akihito en Keizerin Michiko. Keizer Akihito, volgens de Japanse 
traditie de 125e keizer in lijn, zal deze herfst eveneens de Belgische delegatie ontvangen. De Japanse 
staatsmedia, echter, berichtten recent dat de 82-jarige keizer zou kampen met gezondheidsproblemen. 
Indien hij zich te zwak voelt om zijn taken behoorlijk in te vullen, zou het alsnog kunnen dat zijn zoon, 
kroonprins Naruhito, de troon zal bestijgen en de delegatie zal ontvangen.  
Dat de wachtlijst van bedrijven die azen op een plaatsje tijdens deze missie langer is dan de effectief 
geselecteerde, hoeft niet te verwonderen. Anders dan bij de meer gangbare prinselijke of handelsmissies 
waarbij Vlaamse of Waalse bedrijven zich in het buitenland gaan manifesteren, zijn er bijkomende 
selectiecriteria voor een officieel staatsbezoek. David Laurier spreekt dan ook met niet onverholen 
enthousiasme over een “historisch bezoek voor ons land, maar uiteraard ook voor AppliTek”. 
Het technologiebedrijf met hoofdzetel in Nazareth is dan ook niet aan zijn proefstuk toe in Japan. Laurier 
was als aanstormende bedrijfsleider reeds voor de eerste maal op bezoek in het land in 1994, onder 
andere in de stad Kyoto. Drie jaar later zou er het internationale Verdrag van Kyoto ondertekend worden. 
Het bezoek aan Japan vormde het begin van het Aziatische hoofdstuk van AppliTek. 
De laatste 10 jaar heeft de meettechnologie van AppliTek een belangrijke ommezwaai veroorzaakt in de 
Japanse chemie, waar producenten aandacht kregen voor milieu en veiligheid en hiertoe significante 
investeringen doen. Marketingmanager Emmanuel Coolsaet beaamt dit: “Het is geen toeval dat AppliTek in 
aanmerking kwam voor dit historische staatsbezoek. Ons bedrijf ontwikkelt unieke meetsystemen met een 
technologie waarvoor zelfs Japanners spreekwoordelijk het hoofd moeten buigen. Procesefficiëntie, borging 
van veiligheid en conformiteit met milieunormen, dat is waar we op focussen in onze nichesector, en zijn 
unieke criteria die onze verdiensten voor Japan onderstrepen.” 
Ondanks de socioculturele verschillen, naast de inherente taalbarrière, is België een niet onbelangrijke 
partner voor de Japanse economie in Europa. Japan is de op één na grootste niet-Europese bron van 
directe buitenlandse investeringen in België na de Verenigde Staten. Ongeveer 300 filialen van Japanse 
bedrijven zijn er opgezet, met een rechtstreekse tewerkstelling van bijna 30.000 mensen. Ongeveer 20% 
van de Japanse bedrijven in België zijn actief in de automobielindustrie. Anderzijds is de Belgische 
industriële aanwezigheid in Japan, met niet minder dan bijna 80 vestigingen, geconcentreerd in de sector 
van de chemie, farmaceutica en biotechnologie, gevolgd door ICT en de automobiel- en materialensector. 


