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ALGEMEEN PROGRAMMA 

 

Singapore  2-3 days program Wednesday evening 27 till Friday 29 March 
Melbourne  2-3 days program Sunday evening 31 March-Wednesday 3 April 
Sydney 2 days program Wednesday noon 3 April-Friday noon 5 April 

 
Wednesday 27 March – Singapore 

 
▪ Flight to Singapore (flight suggestions: see below) 
▪ 18:00 (tbc): Welcome briefing for all participants of the mission (mission program, business practices, … 

 
Thursday 28 March – Singapore 

 
▪ AM: Breakfast workshop “Doing business with Singapore” with external experts 
▪ AM-PM: Individual b2b meetings on location and/or possible group meetings/visits  
▪ Evening: Networking reception with local prospects 

 
Friday 29 March – Singapore 

 
▪ AM-PM: Individual b2b meetings on location and/or possible group meetings/visits  
▪ Late afternoon: END OF THE MISSION IN SINGAPORE 

 
Saturday 30 March – Singapore 

 
▪ AM-PM: Free 
• Return flight or transfer to Melbourne  

 
Sunday 31 March – Melbourne 

 
▪ 16:00 (tbc) -: Welcome briefing for all participants of the mission (mission program, business practices 

…) 
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Monday 01 April – Melbourne 

 
▪ AM-PM: Individual b2b meetings and/or possible group meetings/visits 
▪ Workshop “doing business with Australia” with external experts (or on Tuesday) 
▪ Evening: TBC Networking reception with local prospects (or on Tuesday) 
 
Tuesday 02 April – Melbourne 

 
▪ AM-PM: Individual b2b meetings and/or possible group meetings/visits 

 
Wednesday 03 April – Sydney 

 
• AM: flight to Sydney  
▪ PM: Individual b2b meetings and/or possible group meetings/visits in Sydney 
 
Thursday 04 April – Sydney 

 
▪ AM-PM: Individual b2b meetings and/or possible group meetings/visits  
 
Friday 05 April – Sydney 

 
▪ AM: Individual b2b meetings, further follow-up of meetings and/or possible group meetings/visits 
▪ Noon: END OF THE MISSION in Australia  
▪ Afternoon: FREE  
▪ Return flight on Friday evening  
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VLUCHTEN 

U staat zelf in voor het boeken van uw vluchten en kiest het vluchtschema dat volgens u het best 
aansluit op het algemeen programma van de missie en in functie van de gekozen steden. 
 
Hieronder een aantal mogelijke vluchtcombinaties die aansluiten bij het programma van de zakenreis 
(niet exhaustief): 

 

INDIEN U ENKEL DEELNEEMT AAN HET LUIK SINGAPORE  

Intercontinentale vluchten Brussel-Singapore-Brussel 
 
Hier zijn uiteraard veel mogelijkheden: Emirates, Qatar Airways, KLM, Singapore Airlines (duurst),… Prijzen 
met voornoemde maatschappijen (november 2018) variëren tussen €860 en €1040. 
 
De Emirates-vlucht sluit goed aan bij het programma (aankomst in Singapore rond 14u40). Met Qatar 
Airways komt u al aan in de voormiddag (9u15). (Info Travel Experts, november 2018) 
 
Met Emirates  
 

1 EK 184  26MAR BRUSSEL – DUBAI   1435 - 0015  (27mar) 

2  EK 354 27MAR DUBAI – SINGAPORE  0315 - 1440   

3  EK 405 30MAR SINGAPORE – DUBAI  0120 - 0450   

4  EK 183 30MAR DUBAI – BRUSSEL   0820 – 1245 

 
Met Qatar  
 

1  QR 196 26MAR BRUSSEL - DOHA    0800 - 1615   

2  QR 942 26MAR DOHA – SINGAPORE  2015 - 0915  (27mar) 

3  QR 947 29MAR SINGAPORE – DOHA  2045 - 0020  (30mar) 

4  QR 195 30MAR DOHA – BRUSSEL   0140 - 0635 

 
Met Singapore Airlines  
 
1  SQ2037 26MAR BRUSSEL – FRANKFURT  0905 - 1005   

     OPERATED BY LUFTHANSA                                                       

2  SQ 025 26MAR FRANKFURT – SINGAPORE  1140 - 0650  (27mar) 

3  SQ 328 30MAR SINGAPORE – MUNCHEN  0025 - 0630   

4  SQ2152 30MAR MUNCHEN – BRUSSEL  0840 - 1005 

 
Met KLM  
 

1  KL1732  26MAR BRUSSEL – AMSTERDAM  1805 - 1855   

     OPERATED BY KLM CITYHOPPER                                                  

2  KL 835 26MAR AMSTERDAM – SINGAPORE 2100 - 1620  (27mar) 
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3  KL 836 30MAR SINGAPORE – AMSTERDAM 0135 - 0800   

4  KL1723 30MAR AMSTERDAM – BRUSSEL  0915 - 1000 

 

 

INDIEN U ENKEL DEELNEEMT AAN HET LUIK AUSTRALIË 
 
Intercontinentale vluchten Brussel-Melbourne / Sydney-Brussel 
 
Mogelijkheden (niet exhaustief) met vb Qatar Airways, Etihad of British Airlines): 
 
Met Qatar Airways (info van de website www.qatarairways.com dd. 13/12/2018) 
 
Heenreis van Brussel naar Melbourne (€ 505,75)  

 

Terugreis van Sydney naar Brussel (€ 634,38)  
 

http://www.qatarairways.com/
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Met Etihad (info van de website www.etihad.com dd. 13/12/2018) 
 
Heen- en terugreis Brussel – Melbourne en Sydney – Brussel  

 

 

Met British Airlines (info van Travel Experts Ninove – November 2018)1 
 

1  BA 399 29MAR BRUSSEL – LONDON/LHR  1815 - 1825   

2  BA 015 29MAR LONDON/LHR – SINGAPORE 2145 - 1830  (30mar) 

3  BA7402 30MAR SINGAPORE – MELBOURNE 1940 – 0600 (31mar) 

4  QF 400 03APR MELBOURNE – SYDNEY  0600 - 0725   

5  BA 016 05APR SYDNEY – LONDON/LHR  1550 - 0505  (06apr) 

6  BA 388 06APR LONDON/LHR – BRUSSEL  0635 - 0850  

 

 
 
Binnenlandse vlucht Melbourne-Sydney  
 
zie pagina 11. 

  

                                              
1 annemie.pessemier@travel-experts.be 

http://www.etihad.com/
mailto:annemie.pessemier@travel-experts.be
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INDIEN U DEELNEEMT AAN HET LUIK SINGAPORE EN AUSTRALIË 

Intercontinentale vluchten Brussel-Singapore / Singapore-Melbourne / Sydney-Brussel 

Hier zijn er opnieuw verschillende mogelijkheden, onder meer met Emirates of Etihad (laatstgenoemde in 
combinatie met een andere maatschappij voor de vlucht Singapore-Melbourne; vb met Qantas, Singapore 
Airlines of Scoot). Onderstaand overzicht is niet-exhaustief. 
 
(*) Algemene opmerking in verband met de vlucht Singapore – Melbourne 
Gelieve er rekening mee te houden dat u voor de vlucht vanuit Singapore best een vertrek boekt op 
zaterdag 30 maart wil u op zondag 31 maart op tijd en comfortabel aankomen voor de briefing van 16u in 
Melbourne. Tussen beide bestemmingen is het ca. 7u30 vliegen; daar bovenop is er een tijdsverschil van 3u.2 
 
 
Met Emirates (info van de website www.emirates.com dd. 13/12/2018) 
 
 

                                              
2 Vb: De eerste Emirates vlucht Singapore-Melbourne op zondag vertrekt pas om 15u35 en komt pas in de nacht van zondag op 
maandag aan in Melbourne (om 01:45) 
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Opmerkingen: 
• Met Emirates zijn er op zaterdag 30 maart 2 mogelijke vluchten Singapore-Melbourne: 

o Vertrek om 13:55 uit Singapore – aankomst 00:20 (+) in Melbourne (zie hierboven) 
o Er is ook een vertrek mogelijk om 19:40 uit Singapore – aankomst in Melbourne om 06:00 (+1)  

• Hieronder een detail van 2 bovengenoemde intercontinentale vluchten met tussenstops: 
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Met Etihad (info van de website www.etihad.com dd. 13/12/2018) 
 
Etihad heeft geen vluchten van Singapore naar Melbourne en moet dus gecombineerd worden met een  
andere maatschappij, vb Qantas, Singapore Airlines of Scoot. 

 
 
Vlucht Singapore – Melbourne  
 
vb met Qantas (www.qantas.com) 

http://www.etihad.com/
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(AUD 489 = EUR 313EUR, 29/11/2018) 

 
vb met Singapore Airlines (www.singaporeair.com) 

(SGD 740SGD = EUR 475, 29/11/2018) 

 
vb met Scoot (www.flyscoot.com) 
 
Scoot Pte Ltd. is een lagekostenluchtvaartmaatschappij uit Singapore waarvan Singapore Airlines eigenaar 
is. (SGD 179 = EUR 115, 29/11/2018) 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lagekostenluchtvaartmaatschappij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://nl.wikipedia.org/wiki/Singapore_Airlines
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Binnenlandse vlucht Melbourne-Sydney 

 
De vlucht Melbourne-Sydney kan u apart boeken: bijvoorbeeld via Qantas Airlines (in alliantie met 
Emirates) of Virgin Australia Airlines (in alliantie met Etihad) 3. 
 
U kan nog even wachten met het boeken van dit ticket in functie van uw individueel 
afsprakenprogramma.  
 

Met Qantas Airlines (www.qantas.com) 

Qantas biedt heel veel vluchten aan tussen beide steden (vb op woensdagvoormiddag 3 april zijn er 15 
opties tussen 6u en 12u). 
 
De vlucht die het best aansluit bij het programma, die wij op dit moment aanraden is: 

(AUD 185 = EUR 119) (Data: 14/12/2018) 

 

Met Virgin Australia Airlines (www.virginaustralia.com) 

Virgin Airlines biedt heel veel vluchten aan tussen beide steden (vb op woensdagvoormiddag 3 april zijn 
er 11 opties tussen 6u en 12u). 
 
De vlucht die het best aansluit bij het programma, die wij op dit moment aanraden is: 

(Van Melbourne naar Sydney) (AUD 210 = EUR 133) (Data: 14/12/2018) 
  

                                              
3 Opm: zowel bij Qantas als bij Virgin Australia wordt 23 kg bagage toegelaten; tickets bij Tiger of Jetstar 
zijn goedkoop maar daar moet u bagagekosten bijrekenen.  
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HOTELS 

U ontvangt in de eerste helft van februari een vrijblijvend voorstel van hotel in Singapore, Melbourne en 
Sydney waarmee FIT voor de missie samenwerkt en waar u een voordeeltarief kan bekomen. 
 

REISDOCUMENTEN 

U moet zelf instaan voor de nodige geldige reisdocumenten. 
 
Om naar Singapore en Australië te reizen, hebt u het volgende nodig: 
 
Singapore 
• Een geldig paspoort voor een verblijf van minder dan dertig dagen; 

• Uw paspoort moet tot 6 maand na vertrek uit Singapore geldig zijn; 
• Hoewel geen visum vereist is, zal bij binnenkomst aan de immigratiecontrole een in- en 

uitreistoestemming in het paspoort gestempeld worden.  

Australië 
• Uw paspoort moet nog 6 maanden geldig zijn vanaf de dag dat u Australië binnenkomt.  
• Als Belg hebt u visum nodig. Dat kunt u elektronisch aanvragen op http://www.immi.gov.au/visas 

(genoemd: ETA - Electronic Travel Authority). De aanvrager krijgt een bericht over de goedkeuring van 
het visum; deze online procedure duurt in principe max 24u. Er wordt geen visum op het paspoort 
gekleefd maar een elektronische link gelegd met uw reispas. Er wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen een business of toeristisch visum. Het visum geeft u recht op een verblijf van max 3 maanden 
(90 dagen).  

• Een visum in persoon aanvragen kan alleen op de Australische ambassade van Parijs of Berlijn. Zie 
ook http://www.austrade.gov.au. 

 
  

http://www.immi.gov.au/visas
http://www.austrade.gov.au/
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FINANCIËLE STEUN  

Reis- en verblijfkosten voor de groepszakenreis zijn ten laste van uw bedrijf, maar FIT kan hiervoor onder 
bepaalde voorwaarden wel financiële steun geven. (*) 
 
Voor meer informatie: www.flanderstrade.be – rubriek “Subsidies” - dienst subsidies 
(subsidies@fitagency.be – T: 02/504 88 20).  
 
 

BELANGRIJK: U moet uw subsidieaanvraag uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek online indienen. Verlies 
dit niet uit het oog, want deze deadline wordt heel strikt toegepast. De aanvraag voor een subsidie staat 
los van de behandeling van uw inschrijvingsdossier voor de missie. U moet dus zelf het initiatief voor de 
subsidie-aanvraag nemen en de online aanvraagprocedure doorlopen.  
 
Nieuw ! 
 
U moet inloggen op het subsidieplatform met uw elektronische identiteitskaart (eID). 
• U moet ook de nodige rechten hebben om in naam van uw onderneming subsidies aan te vragen en te 
beheren.  
• Tip: Zorg dat u kan inloggen met elektronische identiteitskaart (eID)!  

 
 
(*) 
Eén van de criteria is dat uw bedrijf een KMO is (EU-definitie: max. 250 werknemers ; omzet € 50 miljoen of 
balanstotaal € 43 miljoen); max. voor 1 persoon/bedrijf.  
  
Voor de berekening van de subsidie wordt gebruik gemaakt van forfaitaire  bedragen:  
 aanvaarde reiskost voor 1 land: €1600 voor Australië en €1000 voor Singapore, (waarvan telkens 50% of 75% 

subsidie) 
 aanvaarde reiskost voor 2 landen: €1560 (waarvan 50% of 75% subsidie) 
 aanvaarde verblijfkosten: €260/n voor Singapore (50% of 75% subsidie) en €250/n voor Australië (50% of 75% 

subsidie). “ 
 
(75% geldt voor bedrijven die nieuw zijn bij FIT en voor startende exporteurs. De eerste 4 goedgekeurde projecten 
zijn aan een verhoogd percentage). 

 

MEER INFO 

- Sabine Vincke, area manager Zuidoost-Azië en Oceanië: T 02 504 87 41 – E sabine.vincke@fitagency.be 
- Nathalie Nevens, assistant area manager Asia Pacific: T 02 504 88 70 – E nathalie.nevens@fitagency.be 

 
 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-een-prospectiereis-buiten-de-eu-ijsland-liechtenstein-en-noorwegen
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-een-prospectiereis-buiten-de-eu-ijsland-liechtenstein-en-noorwegen
http://www.flanderstrade.be/
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidies-voor-prospectie-zakenreis-buiten-europa
mailto:subsidies@fitagency.be
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/nieuws/belangrijke-berichten-omtrent-onze-subsidies
mailto:sabine.vincke@fitagency.be
mailto:nathalie.nevens@fitagency.be

