HALFJAAR VOORBEREIDING VOOR MISSIE DOOR CHINA EN HIJ
NEEMT MEE:

De koning reist 21.000 kilometer in acht dagen
'algemene repetitie'. Een delegatie
- met onder anderen de chef
protocol van het paleis Pierre
Warnauts, de chef veiligheid Luc
De Witte en adjunct-directeur
communicatie Rafike Yilmaz - heeft
alle plaatsen bezocht waar het
vorstenpaar komt en er gesproken
met al hun gesprekspartners. Voor
hun veiligheid zullen niet enkel vijf
Belgische agenten instaan, de
Chinezen zetten ook tien van hun
eigen mensen in.
"Met de Chinezen viel goed samen
te werken", concludeert Rafike
Yilmaz. "We hebben een paar
keren het programma laten
aanpassen. Soms moeten we het
inkorten. De directrice van een
school wilde de koningin elk
lokaaltje laten zien. Dat bezoek zou
vier uur duren."

Photo News

Geen trouwfeest in Zweden, geen
Bilderbergconferentie: alleen het
strikt noodzakelijke doet de koning
nog, de rest van de tijd studeert hij
voor China. Hij doet in acht dagen
vijf steden aan en legt 21.370 km
af. Het staatsbezoek is een
gigantische operatie. Een overzicht.
PHILIPPE GHYSENS

Tussen 20 juni en 28 juni mag in
China niets misgaan, tijdens het
eerste staatsbezoek van koning
Filip en koningin Mathilde. De
voorbereiding is een gigantische
operatie die in februari al begon
met een eerste vergadering bij
Buitenlandse Zaken. Vandaag
liggen elke ontmoeting, elke route
en elke handshake vast in een dik
draaiboek. Dat gebeurde allemaal
eind april in China met een
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Bij de officiële ontvangsten, zoals
de ceremonie in de Grote Volkszaal
in Peking, hebben de Belgen niets
in de pap te brokken. Daar
dirigeren de Chinezen de show van
a tot z. "De Chinese president heeft
de vorsten ook nog eens
uitgenodigd voor een privédiner,
omdat ze vorig jaar ook in Laken te
gast waren. Dat diner viel samen
met een receptie voor de Belgische
gemeenschap, dus zullen de
vorsten op het eind van de receptie
hun opwachting maken."
Studeren
Een modern staatsbezoek is al
sinds het koningschap van Albert II
geen louter politiek gebeuren meer.
Hij wordt wel vergezeld door de
minister van Buitenlandse Zaken,
maar de koning is ook
ambassadeur van ons land. Het
Agentschap Buitenlandse Handel
verleent logistieke steuning aan de
meer dan honderd zakenmensen
die meereizen. Ook hier wordt
geprobeerd de koning een
belangrijke rol te laten spelen. Zo
heeft hij een lunch met Chinese
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CEO's en bezoekt hij het
hoofdkwartier van Huawei. "De
koning wil vooraf echt alles weten
over de mensen die hij ontmoet:
wie ze zijn, waar hun bedrijf voor
staat, welke link ze hebben met ons
land, ..." In totaal worden in China
een vijftigtal
handelsovereenkomsten getekend.
De koning heeft uitdrukkelijk
gevraagd om ook de regio's te
betrekken in het staatsbezoek. In
functie daarvan werden de steden
uitgekozen: Wallonië was vooral
geïnteresseerd in Wuhan, Brussel
wilde naar Shenzhen en
Vlaanderen heeft de meeste
belangen in Shanghai en
Shenzhen.
Rekening
De vraag ten slotte wie heel deze
volksverhuizing betaalt, is
onmogelijk te beantwoorden. Een
deel (de vluchten) wordt gedragen
door Defensie, een deel door
Buitenlandse Zaken en het
Agentschap Buitenlandse Handel.
Maar ook de Chinese gastheren
zelf ontfermen zich over een fors
deel van de rekening. Al zeker het
transport ter plaatse wordt door
China betaald en het is ook de
gewoonte dat de vorsten op kosten
van het gastland logeren.
40 MENSEN IN DE OFFICIËLE
DELEGATIE
Onder wie:
1 minister
2 staatssecretarissen
3 ministers-presidenten
5 lijfwachten
--36 journalisten
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--100 CEO's
DELEGATIES PER STAD
Shenzhen: 163 mensen
Wuhan: 168
Shanghai: 203
Peking: 222
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