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MISSION STATEMENT

Volgens artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de Federale Overheid en de Gewesten, is het
Agentschap bevoegd voor:
1. het beslissen en het overgaan tot de organisatie van gezamenlijke handelsmissies op initiatief van één of meer Gewesten of
op vraag van de Federale Overheid
2. het organiseren, ontwikkelen en verspreiden van informatie, studies en documentatie over de buitenlandse markten ten behoeve van de gewestelijke diensten belast met de buitenlandse handel in overeenstemming met bijlage 1
3. de taken van gezamenlijk belang waartoe de Raad van Bestuur unaniem heeft beslist. De Raad heeft in december 2014 in die
hoedanigheid beslist dat het ABH vanaf 2015 bijdraagt tot de logistieke organisatie en het economische luik van twee buitenlandse Staatsbezoeken van het Belgische vorstenpaar per jaar.
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Woord van de Voorzitster
De Wereldhandelsorganisatie (WHO) heeft haar groeivooruitzichten

bedrijven begaven zich eerst naar Mexico, van 16 tot 23 februari 2019.

voor de wereldhandel van goederen in 2019, waar deze initieel op

283 deelnemers waren voor deze missie ingeschreven. De economische

2,6% werd voorzien, met 1,2% verlaagd en dit voornamelijk omwille

missie naar China, georganiseerd van 17 tot 22 november 2019, tekent

van de verhoogde handelsrestricties toegepast door de WHO-leden.

zich op in onze analen als de grootste economische missie ooit. Met 632

Er wordt verwacht dat het bedrag aan transacties dat getroffen werd

deelnemers, waarvan 526 zakenmensen die 312 bedrijven vertegen-

door restrictieve invoermaatregelen van oktober 2018 tot oktober

woordigden, heeft deze missie zich aangediend als een echte logistieke

2019 gestegen is met 27%.

uitdaging maar is ze uiterst succesvol verlopen, aangezien 73 contracten
en akkoorden, gedurende haar verloop, getekend werden.

Deze handelsrestricties en groeiende handelsspanningen speelden zich
daarenboven af in een klimaat van onzekerheid aangaande de internati-

Sinds 2015 verleent het Agentschap eveneens haar logistieke onder-

onale handel en de economische evolutie op wereldvlak.

steuning aan de FOD Buitenlandse Zaken en het Koninklijk Paleis in het
kader van de Staatsbezoeken van de Belgische Vorsten naar het buiten-

De onzekerheid manifesteerde zich vooral met betrekking tot de

land.

“Brexit”, zolang het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie de aard
en de modaliteiten van hun toekomstige relaties niet vastgelegd heb-

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin begaven zich op

ben. Het volume aan jaarlijkse handel tussen deze entiteiten bedraagt

Staatsbezoek naar Zuid-Korea van 24 tot 28 maart 2019, op uitnodiging

inderdaad een half miljard euro. België, als 4de handelspartner van het

van Z.E. Moon Jae-In, President van de Koreaanse Republiek. 212 per-

Verenigd Koninkrijk van de 27 Lidstaten van de Unie, is daarbij bijzonder

sonen namen deel aan dit Bezoek.

kwetsbaar. Dat is nog meer het geval voor de Vlaamse bedrijven die veel
naar Groot-Brittannië exporteren.

Voor het 2de Staatsbezoek, hebben onze Vorsten geantwoord op de uitnodiging van hun neef, Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Hendrik

Binnen deze onzekere context, heeft de Belgische buitenlandse handel

van Luxemburg.

voor de eerste negen maanden van 2019 minder positieve resultaten bekendgemaakt dan die van de EU in haar geheel. De Belgische uitvoer

Het Staatsbezoek naar het Groothertogdom Luxemburg vond plaats van

bedroeg € 297 miljard, zijnde 0,2% (€ 694,5 miljoen) meer dan de eerste

15 tot 17 oktober 2019 en, bij wijze van uitzondering, heeft de Belgische

negen maanden van 2018. De invoer is quasi op hetzelfde niveau geble-

delegatie, 207 personen sterk, de verplaatsing per trein gemaakt.

ven en bedroeg € 284,6 miljard, wat tot een licht positief balanstotaal
leidt. Europa blijft veruit de belangrijkste markt voor onze economie,

De Staatsbezoeken en de gezamenlijke economische missies blijven dus

meer dan drie vierden van de Belgische export op zich nemend (76,9%).

zonder meer een succes behouden bij de Belgische bedrijven, gezien

We merken echter op dat deze uitvoer heel licht daalde in 2019, namelijk

de aangeboden opportuniteiten om hun activiteiten op de internationale

met 0,2%.

markten te ontwikkelen.

In dit klimaat, getekend door talrijke onzekerheden, hebben de bedrijven

Gedurende het jaar 2019, heeft het Agentschap voor Buitenlandse

nog meer nood aan aansporing en ondersteuning in hun uitvoeractivi-

Handel dus vruchtbaar kunnen samenwerken met de FOD Buitenlandse

teiten. Het Agentschap voor Buitenlandse handel speelt hierbij zijn rol

Zaken net als met FIT, hub.brussels en AWEX, in een sfeer van partneri-

aan de zijde van de agentschappen ter bevordering van de uitvoer en de

aat en vertrouwen voor hetwelk ze allen bijzonder dankbaar is.

investeringen van de drie Gewesten en van de FOD Buitenlandse zaken.

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Voorzitster
Twee economische missies, onder leiding van Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Astrid, werden in 2019 georganiseerd. Onze uitvoerende
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Boodschap van de Algemene Directie
De Belgische buitenlandse handel heeft meer dan behoorlijke resultaten

De andere diensten van het Agentschap hebben eveneens mooie resul-

laten optekenen in 2019. Ons land rangschikte zich als 13de voornaamste

taten op hun actief. De dienst Statistiek heeft 468 jaarlijkse aanvragen

exporteur van goederen ter wereld, een achteruitgang van twee plaatsen

geregistreerd. Volgend op een automatisatieproces in 2017, worden de

t.o.v. 2018, met een aandeel dat stabiel bleef op 2,4% van de wereldwijde

bilaterale fiches automatisch gegenereerd en elke maand op de website

handel. Onze prestaties op het vlak van de import plaatsten ons mon-

van het Agentschap gepubliceerd, zijnde een totaal van 2.820 fiches per

diaal op de 14de plaats (2,2% van het globale totaal), een status quo in

het jaar.

vergelijking met het voorgaande jaar.
Bovenop de economische studies Mexico en China, gepubliceerd in het
Eind 2019 vertoonde de buitenlandse handel tegenstrijdige cijfers: de in-

kader van de missies, werden eveneens twee sectorale publicaties ge-

voer kent een daling met 1,1% terwijl de uitvoer steeg met 0,1%. Ten ge-

realiseerd in samenwerking met onze federale en gewestelijke partners

volge hiervan, consolideert de handelsbalans zich op 16,4 miljard.

evenals met de betrokken sectorale federaties: “Belgium Made Different
- Industry 4.0” en ”Belgian Life Sciences”, een studie die vaak geraad-

Het jaar 2019 kende het ritme van de twee klassieke prinselijke missies

pleegd werd bij de missie naar China.

en Staatsbezoeken. Een gezamenlijke economische missie, onder leiding van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid werd vooreerst ge-

De dienst OBOC verdeelde 18.281 zakenopportuniteiten in 2019 onder de

organiseerd naar Mexico van 16 tot 23 februari 2019. Het was 10 jaar

bedrijven via de mobiele applicatie Trade4U, een behoorlijke stijging in

geleden dat er nog een prinselijke economische missie naar Mexico

vergelijking met 2018. Dankzij een nieuw informatieplatform, konden de

georganiseerd werd. Deze lange tijdspanne verklaart deels de zin van

zakenopportuniteiten nog doelgerichter in functie van de activiteiten van

zakenmensen voor de missie. Met een zakendelegatie van 202 deelne-

de abonnement houdende bedrijven verstuurd worden. Dit heeft geleid

mers sterk, was de editie van 2019 2,5 keer belangrijker dan deze van

tot een stijging van de opvragingen van lastenboeken. Daarenboven wer-

2009. Enkele weken later, begaven onze Vorsten zich naar de Koreaanse

den twee seminaries georganiseerd met als thema respectievelijk China

Republiek om er een Staatsbezoek te brengen van 24 tot 28 maart 2019,

en Senegal. Daarnaast werden de bedrijfsprofielen van het exporteurs-

vergezeld van een economische delegatie van 96 bedrijfsleiders en een

bestand op grondige manier bijgewerkt. Het bestand telt actueel 33.500

academische delegatie bestaande uit 16 universitaire vertegenwoordi-

actieve bedrijven.

gers.
De financiële resultaten van het jaar 2019 zijn meer dan bevredigend en
In de loop van het tweede semester, was de agenda eveneens goed ge-

de horizon blijft sereen voor de toekomst.

vuld. De Vorsten legden een Staatsbezoek af naar het Groothertogdom
Luxemburg van 15 tot 17 oktober 2019, de uitnodiging van hun neven al-

Fabienne L’Hoost, Directeur-generaal

dus accepterend. Dit Bezoek werd getekend door officiële contacten op

Didier De Baere, Adjunct-directeur-generaal

het hoogste niveau en heeft toegestaan om de historische, economische,
academische, culturele en dynastieke relaties tussen onze twee landen
te versterken. Het jaar 2019 kende echter zijn orgelpunt met de missie
die Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid leidde naar China van 17
tot 22 november 2019. 632 deelnemers, waarvan 526 zakenmannen en
-vrouwen, die 312 bedrijven vertegenwoordigden, namen deel aan deze
missie, die in de analen zal ingeschreven blijven als de belangrijkste die
ooit op Belgisch niveau georganiseerd werd. Ondanks de aanzienlijke logistieke uitdaging, heeft het ABH haar streng goed getrokken, in uitstekende samenwerking met alle partners.
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Strategie en doelstellingen 2020
Na een jaar 2019 van vernieuwing en reflectie, zal
het jaar 2020 aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengen. De crisis van het coronavirus zet alle perspectieven op zijn kop.
Het eerste Staatsbezoek van het jaar, voorzien naar
Italië in maart, diende uitgesteld te worden, net als
de prinselijke missie naar Senegal in juni 2020. De
wereld houdt zijn adem in en het Agentschap moet
zich aan de realiteit aanpassen, hoe hard ze ook is,
en de agenda herzien.
Een prinselijke missie naar Australië staat gepland
van 16 tot 24 oktober en een Staatsbezoek naar Chili
van 23 tot 27 november 2020. De realisatie van dit actieplan is echter volledig ondergeschikt aan de evolutie van de pandemie.
In afwezigheid van zekerheden op het vlak van acties
in het buitenland, zal het team zich toeleggen op initiatieven die van “binnenuit” geleid kunnen worden.
De website www.abh-ace.be zal het voorwerp uitmaken van een integrale revisie, met inbegrip van
een herstructurering, technologische update en een
make-over naar de smaak van vandaag. De strategie
voor de sociale media positionering zal verfijnd en
versterkt worden in 2020.
Het Belgische exporteursbestand zal doorlopend
bijgewerkt worden en de CPV-codes zullen parallel
ingevoerd worden aan de thesaurus van weleer. Het

8
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team zal zijn inspanningen doorzetten om internationale zakelijke opportuniteiten “tailor made” aan de
Belgische bedrijven aan te bieden. Er zal slechts één
seminarie georganiseerd worden in 2020 door de
lockdown light maatregelen.
Een economische studie zal gepubliceerd worden in
het kader van de missie naar Australië. De sectoren
“Logistiek en Transport” en “Sustainable Building
Solutions” zullen de thema’s zijn van de twee sectorale studies van 2020. De analyse die in detail bekijkt
waarom er minder beroep wordt gedaan op bepaalde
Vrijhandelsakkoorden door Belgische bedrijven zal
in het tweede semester verdeeld worden.
Voor wat de Dienst Statistiek betreft, zal deze vooral
bevraagd worden naar de impact van het coronavirus op de economie in het algemeen en de buitenlandse handel in het bijzonder. Een project tot online
ter beschikking stellen van maandelijkse resultaten,
welke een algemeen beeld geven van de bilaterale
relaties voor wat betreft de buitenlande handel, is in
ontwikkeling.
De dienst HR zal een personeelsplan opstellen onder
leiding van Wouter Decoster, het nieuwe Diensthoofd.
Tot slot zal het Diensthoofd Staatsbezoeken en
Economische missies, Rose Donck, een doorgedreven coaching doorvoeren van haar team, recent versterkt met nieuwe aanwervingen.

ACTIVITEITENVERSLAG 2019
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Institutioneel en financieel kader
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel is een
openbare instelling met rechtspersoonlijkheid en
werd opgericht door het Samenwerkingsakkoord
van 24 mei 2002 tussen de Federale Overheid en de
Gewesten (Belgisch Staatsblad van 20.12.2002).
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel wordt
bestuurd door een Raad van Bestuur, waarvan Zijne
Majesteit de Koning Erevoorzitter is. De Raad bestaat
uit 16 leden aangeduid door de gewestregeringen en
door de Federale Overheid en zijn paritair afkomstig uit de openbare en private sector. Elk Gewest
benoemt een Regeringscommissaris. De Raad van
Bestuur van het Agentschap heeft in 2019 vier keer
vergaderd.
Een Begeleidingscomité coördineert de uitvoering van de besluiten die door de Raad van Bestuur

worden genomen. Voorgezeten door de Directeurgeneraal van het Agentschap, bestaat dit Comité uit
de drie leidende ambtenaren van de gewestelijke exportbevorderende instellingen (Flanders Investment
& Trade, hub.brussels en AWEX) en de Directeurgeneraal bevoegd voor de Bilaterale Economische
Betrekkingen van de FOD Buitenlandse Zaken. Het
Begeleidingscomité heeft in 2019 vier keer vergaderd.
Het dagelijks Bestuur van het Agentschap wordt
verzekerd door een Directeur-generaal, bijgestaan
door een Adjunct-directeur-generaal, beiden aangeduid door de Raad van Bestuur en behorend tot een
verschillende taalrol. Fabienne L’Hoost is Directeurgeneraal, Didier De Baere is Adjunct-directeurgeneraal.

Dotaties 2019
De financiering van het Agentschap wordt verzekerd
door een geïndexeerde jaarlijkse Federale dotatie
en door bijdragen van de Gewesten, volgens de verdeelsleutel “personenbelasting”. De in de begroting

2019 voorziene ontvangsten (goedgekeurd door de
Raad van Bestuur in zijn vergadering van 05.12.2019)
bedroegen € 4.653.203. Het grootste deel hiervan
(90%) bestaat uit Federale en Gewestelijke dotaties.

TABEL 1 | Bedrag van de dotaties in 2019
EUR
Federale overheid

10

2.907.000,00

Vlaams Gewest

790.000,00

Waals Gewest

380.000,00

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

118.957,00
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Nieuwjaarsreceptie van het Agentschap voor Buitenlandse Handel – 28 januari 2020, Kasteel van Hertoginnedal

FIGUUR 1 | Verdeling van de dotaties 2018 en 2019
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Wet van 22 mei 2003
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel heeft in 2019

organisatie van de begroting en de rekeningen van de

voor het eerst de Wet van 22 mei 2003 betreffende de

Federale Staat en zijn uitvoeringsbesluiten toegepast.
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Personeelsleden 2019
Het Samenwerkingsakkoord bepaalt dat het aantal
personeelsleden van het Agentschap niet meer dan
50 mag bedragen. Op 31.12.2019 telde het ABH 32
personeelsleden. Na aftrek van de deeltijdse arbeid
en de zieke personeelsleden, bedraagt het personeelsbestand 31,6 voltijdse equivalenten (VTE).

In 2019 zijn 7 personeelsleden vertrokken: één pensionering, drie ontslagnames en drie ontslagen. Ter
compensatie werden zes aanwervingen uitgevoerd.
Twee medewerkers werkten deeltijds (80%) in 2019.

FIGUUR 2 | Arbeidsregime
30
25

Bedienden

20
15
10
5
0

TOT.

FULL TIME

4/5

3/5

2/3

1/2

OFF DUTY

30

2

0

0

0

0

In de loop van de 14 voorbije jaren nam het personeelsbestand aanzienlijk af, van 48 medewerkers (39
VTE) in 2006 naar 32 (31,6 VTE) in 2019. Dit betekent
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een daling van 33,3% van de effectieven of 19% van
de voltijdse equivalenten.

Nieuwjaarsreceptie van het Agentschap voor Buitenlandse Handel – 28 januari 2020, Kasteel van Hertoginnedal

FIGUUR 3 | Aantal voltijdse equivalenten 2006 - 2019
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1

HET ABH
IN 2019

STAATSBEZOEKEN

1.1

Staatsbezoeken

Op basis van de dienstencontracten afgesloten met de FOD
Buitenlandse Zaken nam het ABH haar logistieke rol op in het
kader van de twee Staatsbezoeken die werden georganiseerd in
de loop van het jaar 2019: naar de Republiek Korea en naar het
Groothertogdom Luxemburg.

DE REPUBLIEK KOREA 24 - 28 MAART 2019

Het was 27 jaar geleden dat een Belgische vorst de
Republiek Korea had bezocht, na het Staatsbezoek
van Koning Boudewijn en Koningin Fabiola in 1992.
Er dient echter opgemerkt te worden dat Koning
Filip, toen hij nog kroonprins was, de Republiek
Korea al in 2000 en 2009 had bezocht in het kader
van gezamenlijke economische missies.
Vergezeld door een grote economische delegatie
van 96 ondernemers en een academische delegatie
bestaande uit 16 vertegenwoordigers van universiteiten, vlogen Hunne Majesteiten de Koning en de
Koningin der Belgen naar de Republiek Korea voor
een vierdaags officieel bezoek.
Voor dit laatste Staatsbezoek van de huidige legislatuur en het negende van Koning Filip was de ministeriële delegatie samengesteld uit:
1. Z.E. Pieter De Crem, Minister van Binnenlandse
Zaken, Veiligheid en Buitenlandse Handel
2. Z.E. Rudi Vervoort, Minister-president van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
3. Z.E. Rudy Demotte, Minister-president van de
Federatie Wallonië-Brussel
4. Z.E. Philippe Muyters, Vlaams Minister van Werk,
Economie, Innovatie en Sport

Dit Staatsbezoek bood de gelegenheid om officiële
contacten op het hoogste niveau te leggen en om de
bestaande commerciële – onder meer dankzij het
vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en
Zuid-Korea –, academische en culturele betrekkingen tussen de twee landen te versterken. Een ander
onderwerp op de agenda was de strijd tegen de opwarming van de aarde, één van de doelstellingen van
de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling
en een onderwerp dat Hare Majesteit de Koningin
nauw aan het hart ligt.
Na een lange reis en een aanzienlijk tijdsverschil (8
uur later dan in België) bezochten de Koning en de
Koningin het Furniture Museum, een waar pareltje
van de Koreaanse traditie en cultuur. De bedrijfsdelegatie begon haar verblijf met een netwerkmoment georganiseerd door het Verbond van Belgische
Ondernemingen (VBO).
Op de tweede dag bracht het Vorstenpaar een eerbetoon aan de slachtoffers van de Koreaanse oorlog (1950-1953) tijdens een kransleggingsceremonie op de nationale begraafplaats van Seoel. Het is
de moeite waard eraan te herinneren dat meer dan
3.000 Belgische vrijwilligers onder de vlag van de
Verenigde Naties in de Koreaanse oorlog hebben

ACTIVITEITENVERSLAG 2019
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gevochten. 101 van hen hebben het leven verloren,
wat het hoogste aantal Belgische soldaten is dat
in een gewapend conflict is omgekomen sinds de
Tweede Wereldoorlog. Het Vorstenpaar maakte er
een punt van om de plicht tot herdenking te verzekeren door de Belgische slachtoffers te eren vóór het
Monument van de oorlogsveteranen in aanwezigheid
van negen veteranen - acht Koreanen en één Belg,
Generaal Raymond Behr.
Zijne Majesteit de Koning werd vervolgens ontvangen door Z.E. Moon Jae-In, President van de
Republiek Korea, in het Blauwe Huis, de officiële residentie en het kantoor van de Koreaanse President,
zo genoemd naar de kleur van diens dakpannen.
President Moon Jae-in werd op 9 mei 2017 verkozen en heeft als prioriteiten economische groei en
het creeëren van werkgelegenheid (strijd tegen de
werkloosheid van de jeugd), politieke decentralisatie, steun voor innovatieve start-ups en het beheer
van de demografische veranderingen (vergrijzing van
de bevolking). Hare Majesteit de Koningin had van
haar kant de gelegenheid om H.E. Kim Jung-sook,
Eerste Dame van de Republiek Korea, te ontmoeten.
Vergezeld door de Eerste Dame van Zuid-Korea bezocht Hare Majesteit de Koningin, Erevoorzitster
van de Koningin Elisabethwedstrijd, vervolgens de
Koreaanse Nationale Universiteit voor de Kunsten

16
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(K’ARTS) om er drie masterclasses en een studentenconcert bij te wonen.
Zijne Majesteit de Koning vereerde met zijn aanwezigheid een Belgisch-Koreaanse conferentie over
kunstmatige intelligentie in de gezondheidssector, georganiseerd op de campus van de Nationale
Universiteit van Seoel.
Ter gelegenheid van de inhuldiging van een tentoonstelling over de diplomatieke betrekkingen tussen
België en Korea heeft de Vorst dinsdagnamiddag
de voorzitter van de Nationale Vergadering van de
Republiek Korea, Moon Hee-Sang, ontmoet.
De Koning woonde vervolgens een seminarie bij over
“smart cities” in het stadhuis van Seoel.
Ook in het stadhuis heeft de burgemeester van
Seoel, Won-Soon Park, Z.M. de Koning benoemd tot
ereburger van de stad Seoel.
De tweede dag van het Staatsbezoek werd afgesloten
met een traditioneel Staatsbanket en een cultureel
optreden aangeboden door de Koreaanse President
in het Blauwe Huis.
Op woensdag, ter gelegenheid van de opening van het
seminarie “Innovatieve oplossingen voor circulaire
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economie, duurzame mobiliteit en klimaatverandering” op de Global Campus van de Universiteit Gent
(GUGC) in Incheon, had H.M. de Koningin een ontmoeting met de voormalige secretaris-generaal
van de Verenigde Naties, Ban Ki Moon. In zijn openingstoespraak bedankte hij de Koningin voor haar
inzet als ambassadeur voor de doelstellingen van de
Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling.
Ook in Incheon (Songdo) bezocht de Koningin vervolgens het Smart City Operation Center, een echt centrum van bewaking dat het mogelijk maakt om de
criminaliteit te bestrijden door het “monitoren” van
individuen of om de doorstroming van het verkeer te
verbeteren met behulp van sensoren die zijn geïntegreerd in de wegeninfrastructuur.
Een laatste activiteit stond woensdag op de officiële agenda van de Vorstin: een bezoek aan het
Koreaanse comité voor UNICEF. Bij deze gelegenheid heeft de Koningin een interactieve discussie gevoerd met middelbare scholieren over de gevolgen
van de klimaatverandering voor kinderen.

Wat de Vorst betreft, Hij begon zijn dag met een
Belgisch-Koreaans zakenforum dat werd georganiseerd door het Verbond van Belgische
Ondernemingen (VBO) samen met zijn Koreaanse tegenhanger, de Federatie van Koreaanse Industrieën
(FKI). Het forum, gebaseerd op het thema innovatie,
verwelkomde meer dan 120 deelnemers uit de automobielsector, de voedingssector, de gezondheidssector, de IT-sector en vele andere sectoren.
Op het einde van de ochtend, alvorens deel te nemen aan een power lunch georganiseerd door de
Belgische Ambassade, woonde de Koning ook een
seminarie bij over Life Sciences en gezondheid.
Nog steeds met een bijzondere interesse voor sociaal ondernemerschap, nam de Koning, net als tijdens eerdere Staatsbezoeken, deel aan een rondetafelgesprek met verschillende sociale ondernemers
en ging hij in gesprek met verschillende Belgische
en Koreaanse start-ups in de gebouwen van Root
Impact.
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Het Koninklijke Paar opende vervolgens officieel het
Belgian Life Festival dat gewijd is aan de promotie
van de Belgische cultuur en culinaire knowhow (bieren, wafels, chocolaatjes, snoepjes en koekjes, enz.).

De Vorst waagde zich vervolgens aan de discipline
van taekwondo in Kukkiwon, het wereldhoofdkwartier van de Zuid-Koreaanse krijgskunst. Tijdens een
demonstratie brak Z.M. de Koning een plank in twee
met zijn hand. Het opgemerkte en opmerkelijke optreden van de Koning op de taekwondo tatami werd
enorm gesmaakt door de nationale media.
Niet minder dan 35 contracten en overeenkomsten
werden tijdens het Staatsbezoek ondertekend tussen Belgische en Zuid-Koreaanse bedrijven of universiteiten tijdens een ondertekeningsceremonie die
zorgvuldig werd bijgewoond door een groot publiek.
Er werden met name 25 overeenkomsten gesloten
tussen bedrijven uit de voedingssector (brouwerijen, chocoladefabrikanten), nieuwe technologieën,
artificële intelligentie, diamanten, evenementen en
10 andere samenwerkingsovereenkomsten tussen
academische instellingen.
De dag werd afgesloten met muziek met het officiële Belgische concert aangeboden door Hunne
Majesteiten de Koning en de Koningin van België
ter ere van Z.E. Moon Jae-In, de President van de
Republiek Korea.
Op de laatste dag van het Staatsbezoek ontmoetten de Vorsten de Belgische dokter Marie-Hélène
Brasseur, pionier van de palliatieve zorg in het land,
in de Jeon Jin Sang Kliniek, gelegen in een achtergestelde wijk van de hoofdstad.
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Let ook op de belangrijke deelname aan dit festival
van Belgische bedrijven en federaties die actief zijn in
de sector van varkensvlees (Locks, Jademo, Delavi,
Exportslachthuis De Coster, Agrofood, Belgian Pork
Group), vlees dat zeer populair is in de Koreaanse
barbecuecultuur. Sinds september 2018 en het eerste geval van Afrikaanse varkenspest in de Belgische
Ardennen is deze sector echter in moeilijkheden
geraakt en hebben veel landen die Belgisch varkensvlees invoeren, waaronder de Republiek Korea
en veel Aziatische landen, hun markt gesloten. Als
gevolg daarvan is de export van varkensvlees naar
Zuid-Korea met 25% gedaald1. Het is in deze context
dat verschillende bedrijven en federaties die actief
zijn in de sector naar Zuid-Korea zijn gegaan om de
lokale autoriteiten ertoe aan te zetten hun standpunt
te wijzigen. Tijdens het Staatsbezoek heeft het FAVV
zo zijn Koreaanse tegenhanger ontmoet en een bezoek gebracht aan het Ministerie van Landbouw om
de heropening van de markt te overwegen.
Alvorens terug te keren naar België, namen de
Vorsten elk deel aan een werklunch: over investeringen voor de Koning en over geestelijke gezondheid
en welzijn voor de Koningin.
Naar het voorbeeld van de recente prinselijke economische missie (2017) heeft dit Staatsbezoek zeker
toegelaten om de politieke en culturele banden nog
meer te versterken en om de uitstekende economische en academische samenwerking tussen de twee
landen voort te zetten. De economische samenwerking met de Republiek Korea, die haar economische
groei historisch gezien te danken heeft aan haar
export van producten (auto’s, staal, petrochemie
en, meer recentelijk, geavanceerde spitstechnologieën), is ongetwijfeld versterkt, zoals blijkt uit de
vele samenwerkingovereenkomsten die tijdens het
Staatsbezoek zijn ondertekend.

1 « La viande de porc belge se bat pour sa place sur les barbecues
coréens », in L’ECHO, 25 maart 2019.
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HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG – 15 - 17 OKTOBER 2019

Het laatste Staatsbezoek van België aan Luxemburg
dateert van in 1994 toen Koning Albert II en Koningin
Paola naar het Groothertogdom reisden met het
vliegtuig. Vijfentwintig jaar later, in een tijdperk
waarin de strijd tegen de opwarming van de aarde
in volle gang is, besloten de Vorsten, die een sterke
en voorbeeldige ecologische boodschap wilden geven, de reis naar Luxemburg te maken met de trein.
De hele delegatie met de trein vervoeren was een
ongekende logistieke uitdaging voor alle organisatoren. Uiteindelijk werd deze uitdaging op briljante
wijze uitgevoerd, aangezien de trein van de NMBS
zowel op de heen- als op de terugreis stipt op tijd
aankwam.
Dit driedaagse bezoek, met officiële contacten op
het hoogste niveau en thematische economische

en academische seminaries, had tot doel de historische, economische, academische, culturele en
dynastieke relaties die al lang bestaan tussen de
partners te versterken. Als stichtende leden van de
Europese Unie en bondgenoten binnen de economische unie van de Benelux , de NAVO en de Verenigde
Naties, hebben België en het Groothertogdom immers vele banden met elkaar.
In een tijd waarin de afstanden, zowel virtueel als
fysiek, steeds korter worden, vergeten we soms de
tijd te nemen om onze buren te bezoeken. Dit is
ongetwijfeld de reden waarom de uitnodiging van
de Vorsten een grote belangstelling kende bij de
Belgische economische en academische wereld.
Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin werden immers vergezeld door een grote delegatie van
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207 deelnemers, waaronder 64 zakenmannen- en
vrouwen, 19 vertegenwoordigers van academische
instellingen en 31 journalisten.

het station van Luxemburg verwelkomd. De Vorsten
gingen vervolgens naar het Groothertogelijk Paleis
voor een officiële welkomstceremonie.

Eén federale Minister en de vijf onlangs verkozen of
herkozen Minister-presidenten van de Gewesten en
Gemeenschappen van België waren ook aanwezig:

De Vorsten en de officiële delegatie brachten hulde
aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog tijdens een kransleggingsceremonie aan het Monument
National de la Solidarité Luxembourgeoise.

1. Z.E. Didier Reynders, Vice-eersteminister en
Minister van Buitenlandse en Europese Zaken,
en van Defensie
2. Z.E. Elio Di Rupo, Minister-president van de
Waalse Regering
3. Z.E. Rudi Vervoort, Minister-president van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
4. Z.E. Jan Jambon, Minister-president van de
Vlaamse Regering
5. Z.E. Pierre-Yves Jeholet, Minister-president van
de Federatie Wallonië-Brussel
6. Z.E. Oliver Paasch, Minister-president van de
Duitstalige Gemeenschap
Na een treinreis van drie uur werden de Koning en de
Koningin door Groothertog Henri van Luxemburg in
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Terwijl de Koning en de Koningin in het
Groothertogelijk Paleis met Z.K.H. de Groothertog en
HH.KK.HH. de Erfgroothertog en de Erfgroothertogin
een privélunch genoten, hadden de Belgische
Ministers de gelegenheid om in een beperkt comité
met Z.E. Étienne Schneider, Minister van Economie,
een maaltijd te delen.
In de namiddag ontvingen de Koning en de Koningin
in audiëntie verschillende eminente Luxemburgse
politieke figuren in het Salon des Rois. Z.E. Fernand
Etgen, voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden,
Z.E. Xavier Bettel, eerste Minister, en Z.E. Jean
Asselborn, Minister van Buitenlandse en Europese
Zaken, konden zo elk op hun beurt, met Hunne

STAATSBEZOEKEN

Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen en
de Belgische Ministers spreken. Deze gesprekken
boden de gelegenheid om actuele onderwerpen te
bespreken, maar ook om te herinneren aan de nauwe
politieke banden die België en Luxemburg verenigen.
Vergezeld door de Groothertog trotseerden de Vorsten
vervolgens de regen en namen de tijd om over het
Corniche-pad langs de oude stadswallen aan de oever van de Alzette te lopen om de citadel, de abdij van
Neumünster en de benedenstad van Grund te bewonderen vanaf het “mooiste balkon van Europa”.
De burgemeester van de stad Luxemburg, Lydie
Polfer, verwelkomde vervolgens Hunne Majesteiten
de Koning en de Koningin der Belgen en de officiële
delegatie in het stadhuis. De Vorsten maakten er een
punt van om te voet te gaan van het Groothertogelijk
Paleis naar het Stadhuis om zo de tijd te nemen om
de Luxemburgers en de Belgische gemeenschap te
ontmoeten die ondanks het grillige weer door de
straten wandelden.
Terwijl de Vorsten op deze eerste dag deelnamen
aan tal van protocollaire activiteiten, had de bedrijfsdelegatie de gelegenheid om deel te nemen aan een
door ING georganiseerd seminarie over duurzame financiering en aan een B2G cocktail in aanwezigheid
van Z.E. Etienne Schneider, Minister van Economie
van Luxemburg, aangeboden door het Verbond van
Belgische Ondernemingen (VBO). De academische
delegatie van haar kant begon dit Staatsbezoek met
een seminarie op de Onderzoek en Ontwikkeling
Campus van Belval.
De eerste dag van dit Staatsbezoek werd afgesloten met het traditionele Staatsbanket, aangeboden
door de Groothertog en Groothertogin ter ere van de
Koning en de Koningin. Voor deze gelegenheid gaven Z.M. de Koning en Z.K.H. de Groothertog elk een
speech. In zijn toespraak bracht Zijne Majesteit de
Koning hulde aan de nagedachtenis van Groothertog
Jan, die zes maanden eerder was overleden, en benadrukte hij “de warme banden die ons verenigen en
de eeuwenoude vriendschap tussen Luxemburgers
en Belgen”, wat zal helpen “om deze open en constructieve geest te doen herleven, die alleen maar
een veelbelovende toekomst voor onze volkeren kan
verzekeren”.

De tweede dag van het Staatsbezoek begon met een
bezoek aan het militaire centrum van Diekirch voor
Zijne Majesteit de Koning in het gezelschap van de
Groothertog. De verschillende aspecten van de integratie van de twee legers, meer bepaald inzake opleiding, aankoop van uitrusting of operaties op het
terrein, werden aan hen voorgesteld. De Koning en
de Groothertog bezochten vervolgens de Société européenne des satellites (SES) in Betzdorf en ontdekten de virtuele tentoonstelling 100 ans Ostbelgien,
waarin de culturele en taalkundige banden werden benadrukt alsook de geografische nabijheid
tussen de Duitstalige Gemeenschap van België en
Luxemburg.
Ondertussen brachten de Koningin en de
Erfgroothertogin de ochtend door op de indrukwekkende campus van de universiteit van Belval.
Ze hadden eerst de gelegenheid om te praten met
Belgische en Luxemburgse onderzoekers en artsen, die de laatste ontwikkelingen in een aantal van
hun projecten van medische innovatie toelichtten.
Daarna gingen ze naar het Learning Center waar
twee Luxemburgse professoren hen nieuwe, innovatieve onderwijsmethoden voorstelden, in aanwezigheid van schoolkinderen.
Het Koninklijke Paar kwam terug samen voor een
lunch die namens de Luxemburgse regering werd
aangeboden door de Eerste Minister Xavier Bettel in
het Château de Bourglinster. Ook de Belgische officiële delegatie en een belangrijke bedrijfs- en academische delegatie werden hierop uitgenodigd.
Drie activiteiten georganiseerd door de gefedereerde entiteiten stonden ook op het programma van de
Belgische delegatie: een academisch seminarie over
het thema van medische innovatie in het Maison du
Savoir op de Campus van Belval, georganiseerd door
VLHUR en WBC in de voormiddag, en twee symposia in de abdij van Neumünster, één gewijd aan de
ruimtevaartsector georganiseerd door AWEX en de
andere aan de audiovisuele sector georganiseerd
door WBI in de namiddag.
HH.MM. de Koning en Koningin van België en
Z.K.H. de Groothertog waren eveneens aanwezig bij
de conclusies van het symposium over ruimtevaart en
de opening van het symposium over de audiovisuele
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sector, domeinen waarin de samenwerking tussen
Belgische en Luxemburgse bedrijven bijzonder intens is. Z.M. de Koning en Z.K.H. de Groothertog
voerden vervolgens gesprekken met enkele vertegenwoordigers van Belgische en Luxemburgse
ruimtevaartorganisaties, terwijl H.M. de Koningin
enkele spelers in de Belgisch-Luxemburgse audiovisuele coproductie kon ontmoeten.
Het Koninklijke Paar nam ook deel aan een rondleiding door de fototentoonstelling gewijd aan seksueel
geweld naar aanleiding van het forum Stand Speak
Rise Up! dat op initiatief van Z.K.H. de Groothertogin
werd georganiseerd.
‘s Avonds eindigde deze tweede dag van het
Staatsbezoek in de Philharmonie met een concert
van de Koningin Elisabeth Muziekkapel, aangeboden
door HH.MM. de Koning en de Koningin der Belgen
ter ere van de Groothertog en de Groothertogin, voor
een publiek van 800 genodigden.
De derde en laatste dag van het Staatsbezoek begon met de traditionele ondertekeningsceremonie
dat plaatsvond bij de Kamer van Koophandel van
Luxemburg, waarbij 21 contracten en overeenkomsten tussen Belgische en Luxemburgse bedrijven en
academische instellingen werden gesloten.
Z.M. de Koning en Z.K.H. de Groothertog hadden
de gelegenheid om Belgische en Luxemburgse

bedrijfsleiders te ontmoeten die hen vertelden over
de vruchtbare samenwerkingen tussen onze twee
landen op het gebied van bouw, logistiek en industrie.
Ook bij de Kamer van Koophandel van Luxemburg
woonden de Koning en de Groothertog vervolgens
de openingssessie bij van het seminarie over technologie in de financiële sector dat door Flanders
Investment & Trade werd georganiseerd.
Aan het einde van de ochtend, een verandering van
omgeving voor de Vorsten en de Groothertog die
naar het Nature et Forêt Biodiversum centrum in
Remerschen, aan de rand van het Haff Réimech natuurreservaat, gingen om het slot bij te wonen van het
door hub.brussels georganiseerde seminarie “Van
de lineaire economie naar de circulaire economie: de
toekomst van de bouw”. Een bezoek aan een interactieve tentoonstelling die enkele innovatieve projecten op dit gebied belichtte, werd hen voorgesteld in
aanwezigheid van Z.E. Carole Dieschbourg, Minister
van Milieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling van
Luxemburg, en bracht deze drukke ochtend tot een
einde.
Het Belgische koningspaar en de Vorst van
Luxemburg reisden vervolgens naar Schengen,
waar ze de openluchttentoonstelling over de
Schengenakkoorden bezochten voordat ze aan
boord gingen van het schip “M.S. Prinses MarieAstrid” voor een lunch over mobiliteit in het bijzijn
van een vijftigtal Belgische en Luxemburgse zakenmensen. De laatste activiteit op het programma van
het Koninklijke Paar en Z.K.H. de Groothertog was
een bezoek aan het Institut Viti-Vinicole van Remich
en een ontmoeting met de belangrijkste spelers uit
de sector.
Het is bij regenachtig weer, in tegenstelling tot de
warme betrekkingen tussen onze twee landen, dat
het Staatsbezoek eindigde met de traditionele vertrekceremonie voor het Groothertogelijke Paleis,
waar Z.K.H. de Groothertog afscheid nam van
HH.MM. de Koning en de Koningin der Belgen. De
Vorsten keerden dus per spoor terug naar België
na een Staatsbezoek aan een buurland, een neef,
een vriend en meer dan ooit een partner om de socio-economische, ecologische, academische en culturele uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan.
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GEZAMENLIJKE HANDELSMISSIES

1.2

Gezamenlijke handelsmissies

In de loop van 2019 organiseerde het ABH twee gezamenlijke economische missies
onder voorzitterschap van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid, in nauwe samenwerking met de drie gewestelijke instanties voor de bevordering van de buitenlandse handel - Flanders Investment & Trade (FIT), l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) en hub.brussels - alsook de FOD
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze
samenwerking tussen de federale en gefedereerde entiteiten is bijzonder vruchtbaar gebleken op het vlak van organisatie, logistiek en in de uitwerking van de officiële programma’s van de verschillende missies.

In totaal hebben 283 mensen deelgenomen aan de
missie naar Mexico, waaronder 130 bedrijven die
werden vertegenwoordigd door 202 deelnemers.
Voor de missie naar de Volksrepubliek China werd
een nog grotere opkomst verwacht. De prognoses
bleken juist met een recordaantal van 632 deelnemers, waaronder 526 zakenmannen- en vrouwen die
312 bedrijven vertegenwoordigden.
Het jaar 2019 trok dus in totaal maar liefst 915 deelnemers aan, aan de gezamenlijke economische missies, die elk jaar meer en meer succes hebben.

Tot slot werd 2019 ook gekenmerkt door een technische en technologische heropleving van de online
platformen die tijdens de prinselijke economische
missies werden gebruikt. Om de deelnemers aan
deze missies een meer complete ervaring te bieden,
lanceerde het ABH inderdaad een nieuwe versie van
de website www.belgianeconomicmission.be. Een
nieuwe mobiele applicatie werd ontwikkeld in samenwerking met Belfius (beschikbaar in de Apple
store en Google Play), volledig gewijd aan de economische missies. Het doel is om de deelnemers aan
de Staatsbezoeken dezelfde ervaring te geven in de
loop van 2020.

MEXICO – 16 - 23 FEBRUARI 2019

Het was tien jaar geleden dat er nog eens een prinselijke economische missie was georganiseerd naar
Mexico. In 2009 leidde Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins Filip een delegatie van 82 deelnemers uit de
privésector; zij vertegenwoordigden 49 bedrijven.
Met een grote bedrijfsdelegatie van 202 deelnemers
was de editie van 2019 bijna 2,5 keer zo groot als
deze van 2009.

Deze missie naar Mexico, de vijftiende economie ter
wereld en een scharnierland tussen de Verenigde
Staten en Latijns-Amerika, valt samen met de verkiezing van een nieuwe President, Andrés Manuel
López Obrador - algemeen bekend onder zijn initialen “AMLO”. Het is in een context van economische
structurele vernieuwing - het aantrekken van buitenlandse investeerders en het openstellen van nieuwe
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markten - en sociale vernieuwing – de strijd tegen de
corruptie en het geweld, het verminderen van sociale
ongelijkheden - dat de nieuwe Mexicaanse regering
haar eerste inkomende economisch bezoek heeft
ontvangen.
Van de deelnemende bedrijven waren de meest vertegenwoordigde sectoren de voedingsindustrie (23%
van de aanwezige bedrijven), de ICT- en telecommunicatie-industrie (10%), de farmaceutische, biotechnologische en parafarmaceutische industrie (8%), de
energie-, hernieuwbare energie- en cleantechindustrie en de industrie van de gezondheid en life sciences beide goed voor 7,5% van de deelnemende bedrijven. Het was een multisectorale missie, waarvan
de belangrijkste sectoren vooraf via de SIV (Selectieve
Informatieverspreiding) waren geïdentificeerd.
H.K.H. Prinses Astrid werd vergezeld door drie
Ministers en een staatssecretaris tijdens deze missie, die een bezoek aan Mexico-Stad en een bezoek
aan Monterrey, de industriële hoofdstad van het land,
omvatte:
1. Z.E. Kris Peeters, Vice-eersteminister en Minister
van Werk, Economie en Consumenten, belast met
Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, de
Gelijke Kansen en Personen met een beperking

2. Z.E. Jean-Yves Jeholet, Vice-ministerpresident
en Minister van Economie, Industrie, Onderzoek,
Innovatie, Digitalisering, Werk en Vorming van de
Waalse regering
3. Z.E. Philippe Muyters, Vlaams Minister van Werk,
Economie, Innovatie en Sport
4. H.E. Cécile Jodogne, Staatssecretaris van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verantwoordelijk voor Buitenlandse Handel en
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
en Minister en lid van het College van de Franse
Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met
Openbare Ambt en Gezondheidsbeleid.
Andrés Manuel López Obrador, die op 1 december 2018 in functie trad, was de gastheer van de
Belgische officiële delegatie op maandag 18 februari
in het Palacio Nacional in Mexico-Stad. Deze bilaterale ontmoeting op het hoogste niveau, was dan ook
de eerste officiële activiteit op het programma van
de delegatie. De President van Mexico heeft opnieuw
zijn bereidheid geuit de corruptie uit te roeien en het
geweld in zijn land te verminderen om de ontwikkeling van de economie te bevorderen.
Tijdens deze eerste dag werden Prinses Astrid
en de ministeriële delegatie ook ontvangen door
Z.E. Javier Jiménez Espriú, Minister van
Communicatie en Transport van Mexico, en door
H.E. Graciela Márquez Colín, Minister van Economie
van Mexico, die nogmaals de ambities van het land
onderstreepten. Tot slot vond op maandag 18 februari
een ontmoeting plaats met generaal Luis Crescencio
Sandoval González, Minister van Nationale Defensie,
die openstond voor de bedrijfsdelegatie.
De week van de bedrijfsdelegatie werd goed ingegaan met een “Business Forum” dat de economische betrekkingen tussen Mexico en België
belichtte en waar vice-premier Kris Peeters de openingstoespraak gaf. Later op de dag werd door de
FOD Buitenlandse Zaken, in samenwerking met de
Mexicaanse autoriteiten, een seminarie georganiseerd over de beste praktijken inzake verantwoordelijk ondernemen, een thema waar de nieuwe regering een prioriteit van heeft gemaakt.
Met het oog op het Wereldkampioenschap voetbal
van 2026 dat gezamenlijk zal worden georganiseerd
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in de Verenigde Staten, Canada en Mexico en op initiatief van Agoria (de federatie van technologiebedrijven die actief zijn in de sportsector), heeft een activiteit rond het thema “Het beste van de Belgische
sporttechnologie en innovatieve oplossingen voor
het Wereldkampioenschap FIFA 2026” de Belgische
knowhow op het gebied van sporttechnologie in de
kijker gezet. De eregast op het evenement was niemand minder dan Jean-Marie Pfaff, keeper van de
legendarische Belgische nationale ploeg van 1986.
Aan het einde van het evenement konden prinses
Astrid en de Ministers genieten van een ludieke
strafschop tegen Jean-Marie Pfaff.

Conference peren (die trouwens vanaf volgend najaar
in Mexico op de markt zouden gebracht worden), en
de activiteit Sabores de Bélgica, die deze eerste dag
van de missie op gastronomische wijze beëindigde.
De Belgische producten en de gastronomie werden
zeer gewaardeerd door de Mexicaanse partners.

Na het seminarie over Havenontwikkeling, waaraan
Prinses Astrid deelnam, en het seminarie over de activiteiten van de Inter-American Development Bank
(IADB) in Mexico, heeft de voedingsindustrie de volledige aandacht van de delegatie naar zich toegetrokken: een activiteit rond Belgische frieten georganiseerd door Belgapom, een promotie-evenement rond

Op deze tweede dag van de missie vond ook een officieel onderhoud plaats met de Minister van Landbouw
en Plattelandsontwikkeling van Mexico, Z.E. Víctor
Manuel Villalobos Arámbula. Ook Belgische bedrijven, die actief zijn in deze sector, konden de bijeenkomst bijwonen, waardoor ze waardevolle contacten
konden leggen.

Op dinsdag 19 februari begon de dag met het succesverhalen-ontbijt georganiseerd door het Verbond
van Belgische Ondernemingen (VBO) en ging verder
met de activiteit van Barco-Cinionic, twee Belgische
bedrijven actief in de film- en audiovisuele sector
met een aanwezigheid in Mexico.
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De Belgische bedrijven hadden de gelegenheid om
de Garden Santa Fé, het eerste passieve ondergrondse winkelcentrum in Latijns-Amerika, te bezoeken, om de Mexicaanse expertise op het gebied
van ecoconstructie te ontdekken en om na te denken over toekomstige samenwerkingen. Een thema
dat ook aan bod kwam tijdens het seminarie over de
duurzame ontwikkeling van onze steden door middel
van “intelligente” oplossingen.
De diamantsector heeft zich ook verplaatst naar
Mexico met de ambitie om de export naar het land
te vergroten. Om nieuwe commerciële opportuniteiten te grijpen, organiseerde het Antwerp World
Diamond Centre (AWDC) een uitwisselingssessie
met lokale partners die actief zijn in de diamant
sector.
Later op de dag werd, met de opening van de nieuwe
kantoren van UCB in Mexico-Stad en een seminarie over de vooruitzichten voor de gezondheidssector in Mexico, de Belgische knowhow op het gebied
van farmaceutica en gezondheidszorg onder de aandacht gebracht.

Tijdens de ondertekeningsceremonie in Mexico-Stad
werden in totaal 15 contracten en overeenkomsten
ondertekend. Het merendeel van deze contracten
(12) werd gesloten tussen Belgische en Mexicaanse
partners (B2B), terwijl twee overeenkomsten werden gesloten met een vertegenwoordiger van een
Mexicaanse overheidsinstelling (B2G) en een laatste
over coproductie van films tussen de Mexicaanse en
Belgische overheid (G2G). De ondertekeningsceremonie werd gevolgd door een onderscheidingsceremonie waarbij drie eminente persoonlijkheden werden geëerd: Marie-Thérèse Hermand De Arango,
Henry Bremond Pellat en Fernando Senderos
Mestre.
Naast de economische activiteiten kon de Belgische
delegatie ook een jazzconcert bijwonen dat het resultaat was van een Belgisch-Mexicaanse muzikale
samenwerking, gevolgd door een receptie die opnieuw de Belgische culinaire troeven in de verf zette.
Op woensdag 20 februari, de laatste dag van het
Mexico-Stad gedeelte van de missie, bezocht de
Belgische delegatie de Mexicaanse multimediagroep
Televisa - de Latijns-Amerikaanse hoofdpartner van
EVS, een Belgisch beeldvormingsbedrijf - dat diens
technologie gebruikt voor zijn uitzendingen.
Na dit bezoek ging de Belgische delegatie naar het
oliestaatsbedrijf PEMEX, waar de Prinses en de
Ministers achter gesloten deuren een ontmoeting
hadden met de nieuwe CEO, Octavio Romero Oropeza.
Ter afsluiting van de ochtend en het Mexico-Stad gedeelte van de missie, gaf Claudia Sheinbaum Pardo,
burgemeester van de stad, de titel van Ereburger
aan H.K.H. Prinses Astrid tijdens een korte ceremonie op het stadhuis.
Een Business to Government (B2G) lunch, georganiseerd door het Verbond van Belgische
Ondernemingen (VBO), in aanwezigheid van Luz
María de la Mora Sánchez, de Ondersecretaris voor
Buitenlandse Handel van Mexico, gaf de Belgische
delegatie de gelegenheid om een laatste uitwisseling met de lokale autoriteiten te hebben alvorens
hun verplaatsing naar Monterrey, het industriële hart
van Mexico.
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Op donderdag 21 februari, op de eerste dag in
Monterrey en op initiatief van de staat Nuevo León,
kregen de Belgische bedrijven de kans om meer te
weten te komen over het lokale ondernemerschap
in verschillende sectoren (gezondheid, ICT, voeding,
energie, enz.). Dit evenement gaf Belgische bedrijven de gelegenheid om Mexicaanse bedrijven, die
gevestigd zijn in Nuevo León, te ontmoeten en met
hen te praten.
Op het programma van de officiële delegatie: een ontmoeting op het hoogste niveau met Jaime Rodríguez
Calderón, de gouverneur van de staat Nuevo León
in het Palacio de Gobierno, waarbij het dynamisme
van zijn staat op het gebied van de industrie werd
benadrukt.
Twee activiteiten die openstonden voor de offi
ciële en bedrijfsdelegatie werden deze eerste ochtend in Monterrey afgerond: ten eerste een bezoek
aan het privé ziekenhuis Doctor’s Hospital, dat een
vruchtbare samenwerking heeft opgebouwd met het
Belgische bedrijf Ion Beam Applications (IBA). Het
ziekenhuis heeft onlangs IBA-apparatuur geïnstalleerd voor de productie van radiofarmaceutische
producten. Ten tweede heeft Jean-Luc Maurange,
CEO van Cockerill Maintenance & Engineering (CMI),
de activiteiten van de engineering- en onderhoudsgroep in Mexico aan de Belgische delegatie voorgesteld.
Een seminarie over “intelligent” bouwen liet verschillende Belgische en Mexicaanse spelers, die
actief zijn op dit gebied, toe om hun standpunten te
delen.
De dag werd afgesloten met een genereus officieel
diner, aangeboden door Jaime Rodríguez Calderón,
ter ere van de hele Belgische delegatie. De Belgische
delegatie werd met veel pracht en praal verwelkomd
in aanwezigheid van zakenmannen- en vrouwen uit
de regio.
Op vrijdag 22 februari, de laatste dag van de prinselijke economische missie, bezocht de Belgische
delegatie de hoofdzetel van Grupo Alfa (Sigma
Alimentos), een multinational die actief is in de voedingssector en een belangrijke Mexicaanse investeerder in België.

Onmisbaar voor het succes van de prinselijke missies, werden ook dagelijks talrijke B2Bvergaderingen georganiseerd voor de bedrijfsdelegatie en dit zowel in Mexico-Stad als in Monterrey.
Tijdens de missie werden in totaal 636 B2B’s georganiseerd volgens de volgende regionale verdeling:
320 AWEX, 278 FIT, 38 hub.brussels.
Door middel van economische activiteiten en politieke topontmoetingen werden de sterke BelgischMexicaanse betrekkingen aldus versterkt en de
Belgische knowhow en expertise waren van grote
interesse voor de Mexicaanse ondernemers. Alle
partijen lijken dus de winnaars van deze missie te
zijn: Mexico, op zoek naar nieuwe - Europese - investeerders, en België dat toegang krijgt tot nieuwe
markten, zoals blijkt uit de 15 gesloten contracten
en overeenkomsten en de talrijke zakelijke bijeenkomsten.
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DE VOLKSREPUBLIEK CHINA – 17 - 22 NOVEMBER 2019

Het hoogtepunt van 2019 was ongetwijfeld de prinselijke economische missie naar de Volksrepubliek
China, de op één na grootste economie ter wereld
en de grootste exporteur ter wereld. Nooit eerder
was een Belgische delegatie zo talrijk op een gezamenlijke economische missie: 632 deelnemers,
waaronder 526 zakenmannen- en vrouwen die 312
bedrijven vertegenwoordigden, namen deel aan
deze recordmissie, met een luik in Peking, de politieke hoofdstad, en een ander luik in Shanghai, de
economische hoofdstad. Dit was de eerste missie
van de nieuwe regionale legislaturen. Het was dus
een echte vuurdoop!
Ter vergelijking: de vorige gezamenlijke economische missie naar de Volksrepubliek China in 2011
had 466 deelnemers, voor een totaal van 294 zakenmannen- en vrouwen die 230 bedrijven vertegenwoordigden. De prinselijke economische missie
van 2019 betekent dus een stijging van 35% ten opzichte van de vorige editie.
Tijdens deze missie moesten bilaterale commerciële opportuniteiten met de eerste economische
macht van morgen worden gegrepen of geïntensiveerd voor de Belgische bedrijven. Temeer daar
de Belgisch-Chinese handelsbalans grotendeels in
het voordeel is van China.
Van de bedrijven die aan de missie deelnamen, waren de vijf meest vertegenwoordigde sectoren die
van de voedingsindustrie (22%), bedrijven die commerciële diensten verlenen (17%), de chemische,
farmaceutische en biowetenschappelijke industrie
(14%), de luxe-, mode- en textielindustrie (5%),
de energie-, milieu- en cleantechindustrie (4%).
Sectoren die tevens het onderwerp waren van seminaries en vergaderingen tijdens de missie.
H.K.H. Prinses Astrid werd tijdens deze recordmissie vergezeld door twee federale Ministers en ook
twee regionale Ministers en één Staatssecretaris:

28

ACTIVITEITENVERSLAG 2019

1. Z.E. Didier Reynders, Vice-eersteminister en
Minister van Buitenlandse en Europese Zaken,
en van Defensie
2. Z.E. Pieter De Crem, Minister van Binnenlandse
Zaken, Veiligheid en Buitenlandse Handel
3. Z.E. Jan Jambon, Minister-president van de
Vlaamse Regering en Vlaams Minister van
Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair
Management
4. Z.E. Willy Borsus, Vicepresident van de Waalse
Regering en Minister van Economie, Buitenlandse
Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitalisatie,
Landbouw, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening
5. Z.E. Pascal Smet, Staatssecretaris van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor
Stedenbouw en Erfgoed, Europese en
Internationale Betrekkingen, Buitenlandse
Handel en Brandbestrijding en Dringende
Medische Hulp.
De officiële start van de missie werd gegeven op
zondag 17 november met de traditionele informatie
sessie voor de Belgische delegatie. Voor een volle
zaal verwelkomde Z.E. Marc Vinck, Ambassadeur
van het Koninkrijk België in China, Justine
Colognesi, Economische en Commerciële Attaché
voor AWEX en hub.brussels, en Marc Struyvelt,
Economische en Commerciële Attaché voor FIT, de
deelnemers en deelde hun advies met de Belgische
ondernemers.
Op maandag 18 november werd de Belgische officiële delegatie onmiddellijk op zeer hoog niveau ontvangen door de Chinese autoriteiten. In
Peking werden inderdaad politieke contacten georganiseerd met Z.E. Yu Jianhua, Vice-minister
van Handel. Deze laatste nam ook deel aan de
openingszitting van de missie en aan het seminarie over de Belgisch-Chinese samenwerking op de
derde markten.
De bedrijfsdelegatie van haar kant kon deelnemen
aan een ontbijtdebat over zakelijke opportuniteiten
in China, georganiseerd door de Belgisch-Chinese
Kamer van Koophandel (BCECC) en BNP Paribas

Fortis. Later in de ochtend werd een seminarie over
bioveiligheid in de veehouderij georganiseerd door
VLAM en een forum over juridische en arbitrageprocedures onder de titel Discovering the European
market through Brussels.
De officiële delegatie en een kleine bedrijfsdelegatie sloten deze eerste ochtend af met een bezoek
aan de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
De ontmoetingen op het hoogste niveau volgden vervolgens hun koers voor de Prinses en de
Ministers. Een officiële lunch werd hen aangeboden
door Z.E. Zhong Shan, Minister van Handel, in het
Diaoyutai State Guesthouse. Een officiële vergadering met Z.E. Hu Chunhua, Vice-premier, in aanwezigheid van de Vice-ministers van de Ministeries
van Buitenlandse Zaken (MFA), Handel (MOFCOM),
Landbouw en Plattelandszaken (MARA) en Douane
(GACC) vond plaats in Zhongnanhai, de zetel van
de regering van de Volksrepubliek China. Even later, ook in Zhongnanhai, werd een vergadering

gehouden met Z.E. Wang Qishan, Vice-president
van China. Tot slot heeft de officiële delegatie, eenmaal terug in het hotel, ook een ontmoeting gehad
met Z.E. Li Ganjie, Minister van Ecologie en Milieu,
alvorens gezamenlijk de conclusies van het seminarie over innovaties op het gebied van schone
technologieën bij te wonen.
De namiddag van de bedijfsdelegatie was ook
druk ingevuld: visit.brussels en Wallonie Belgique
Tourisme sloegen de handen in elkaar om Chinese
reisprofessionals aan te trekken op een seminarie
over toerisme, terwijl hub.brussels een seminarie
organiseerde over smart cities en duurzaam bouwen in aanwezigheid van tal van architecten. Een
seminarie over innovaties op het gebied van schone
technologieën werd georganiseerd naar aanleiding
van een samenwerking tussen FIT en AWEX.
Aan het einde van de dag werden in Peking in totaal
42 contracten, overeenkomsten of memoranda van
overeenstemming ondertekend tijdens een zeer
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goed bezochte ondertekeningsceremonie: 9 offi
ciële overeenkomsten tussen Belgische en Chinese
overheidsinstanties of academische instellingen en
33 commerciële overeenkomsten tussen Belgische
en Chinese bedrijven.
Deze rijke en gevarieerde eerste dag werd afgesloten met een officiële Belgische receptie die door
zo’n 1.100 mensen werd bijgewoond. In haar toespraak voor een aandachtig en gecharmeerd publiek, wilde de Prinses de historische banden tussen België en China en de vele officiële reizen die
de Belgische Koninklijke familie in het verleden
naar China heeft gemaakt, in de verf zetten.
Dinsdag 19 november begon met een zakelijk ontbijt, aangeboden door de Kamer van Koophandel
van Vlaanderen en China (FCCC) en ING, en een seminarie over innovatieve oplossingen op het gebied
van sporttechnologie, georganiseerd door Agoria.
Z.E. Li Yingchuan, Vice-minister van Algemene
Sportadministratie, heeft de deelnemers geëerd
met zijn aanwezigheid. De Belgische technologiebedrijven die actief zijn in de sportsector zijn zo
begonnen aan een operatie om China voor zich te
winnen, dat in de nabije toekomst grote sportevenementen op grote schaal wil organiseren.

Op dezelfde dag werd ook de voedingssector in de
kijker gezet. Inderdaad, een promotieforum voor de
sector werd georganiseerd door AWEX in samenwerking met Wagralim, de Waalse cluster voor de
agro-industrie, en de geïnteresseerde Belgische
bedrijven konden ook deelnemen aan een vergadering over de waardeketen van de aardappel, gecoördineerd door Belgapom en VLAM.
De Prinses en de Ministers hebben van hun kant
een forum bijgewoond over de bevordering van
de gelijkheid van mannen en vrouwen door middel
van
verantwoord
ondernemingsgedrag.
Deze activiteit werd gecoördineerd door de FOD
Buitenlandse Zaken in nauwe samenwerking met
de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). AWEX
en WBI verwelkomden vervolgens de Belgische officiële delegatie en een kleine bedrijfsdelegatie op
het Sino-Belgische forum over intellectuele eigendom.
Alvorens naar Shanghai te gaan, vierde de officiële
delegatie de 15de verjaardag van het China-België
Direct Equity Investment Fund (CBDEIF) met een
receptie. Ter afsluiting van het Peking gedeelte van de missie organiseerde het Verbond van
Belgische Ondernemingen (VBO) zijn traditionele
B2G lunch met als gast Z.E. Nicolas Chapuis, EUambassadeur bij de Volksrepubliek China.
Er was geen moment van rust voor de Prinses en
de Ministers in Shanghai die op woensdag 20 november de 40 kaarsen van Solvay’s aanwezigheid
in China uitbliezen. Naast het onderzoekscentrum
in Shanghai heeft Solvay elf industriële vestigingen
met bijna 3.000 werknemers in China. Na een ontmoeting met bepaalde partners van het ChinaBelgium Technology Innovation Industrial Fund
(CBF) nam de officiële delegatie deel aan de niet
te missen investeringslunch om Chinese investeerders naar België aan te trekken, een “eersteklas
innovatiecentrum”.
De bedrijfsdelegatie begon haar Shanghai gedeelte met twee seminaries: een eerste georganiseerd door de Vlaamse Kamer van Koophandel en
Industrie (VOKA) over het thema innovatie en een
tweede over gerechtelijke en arbitrageprocedures
voorbereid door hub.brussels.
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In de namiddag werd door FIT een seminarie georganiseerd over Sino-Europese partnerschappen
in de biowetenschappen. De officiële delegatie en
de Belgische bedrijven die actief zijn in deze sector namen deel. De professionals uit de toeristische sector hebben op hun beurt deelgenomen aan
een seminarie georganiseerd door visit.brussels en
Wallonie Belgique Tourisme. Later kon de officiële
en bedrijfsdelegatie de presentatie van verschillende Belgische luxemerken bijwonen op het door hub.
brussels georganiseerde lifestyle evenement.
Het ondernemersklimaat bleek opnieuw bevorderlijk voor de Belgisch-Chinese partnerschappen
met 31 contracten, overeenkomsten of memoranda van overeenstemming die tijdens een tweede
ondertekeningsceremonie in Shanghai werden ondertekend. Om deze eerste dag van het Shanghai
gedeelte af te sluiten, werd er ten slotte een officiële Belgische receptie gehouden in de Pudong

Shangri-La, die net zo majestueus was als de receptie die in Peking werd georganiseerd.
Op donderdag 21 november, de laatste dag van de
prinselijke economische missie, stonden ook tal
van seminaries en diverse activiteiten op het programma van de delegatie.
De Prinses en de Ministers begonnen hun dag met
een succesverhalen ontbijt georganiseerd door
het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
waarbij acht Belgische bedrijven getuigenissen aflegden over de sleutel van hun succes. Later vereerde de officiële delegatie met haar aanwezigheid
de workshop van hub.brussels over duurzaam bouwen en smart cities, die ook door de Belgische bedrijven uit deze sector werd bijgewoond.
De zakenmannen- en vrouwen startten deze dag
met een activiteit over de promotie van producten
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georganiseerd door de Kamer van Koophandel van
Vlaanderen en China (FCCC) en een seminarie over
het thema van connectiviteit tussen Oost en West
georganiseerd door UNIZO, de vereniging van zelfstandige ondernemers in Vlaanderen en Brussel,
in samenwerking met de Belgisch-Chinese Kamer
van Koophandel (BCECC) en KBC.
De langverwachte vergadering van de officiële delegatie en de spelers van de voedingssector met
het topmanagement van Alibaba vond vervolgens
plaats aan het einde van de ochtend. Het doel van
deze bijeenkomst was om meer Belgische voedingsproducten te integreren in het aanbod van de
Chinese e-commerce gigant. Inderdaad, e-commerce kan de export van Belgische voedingsproducten naar China zeker een duwtje in de rug geven. Cainio Network, de logistieke tak van Alibaba,
ontwikkelt zijn eerste Europese logistieke platform
op de luchthaven van Luik, wat de export naar China
zal vergemakkelijken.
De rest van de dag was bijna volledig gewijd aan de
biowetenschappen. Alvorens deel te nemen aan het
door AWEX en Biowin georganiseerde seminarie
over innovatie in de gezondheids- en Life Science
sector, woonden de Prinses en de Ministers ook een
lunch bij over het thema biofarmacie dat door UCB
werd aangeboden.
Daarnaast wilde UCB ook twee seminaries organiseren voor zakenmannen- en vrouwen uit de chemische, farmaceutische en Life Science sector: het
eerste over immunologie en het tweede over klinische proeven in de neurologie.
Alvorens terug te keren naar België, eindigde de
missie op een culturele noot voor H.K.H. Prinses
Astrid en de officiële delegatie met een bezoek
aan een tentoonstelling van hedendaagse kunst
van Wiels in Tank, een nieuw cultureel centrum in
Shanghai.
Het grote aantal zakenmannen- en vrouwen dat
zich voor de missie heeft ingeschreven, de vele activiteiten die de gefedereerde en federale entiteiten tijdens deze vijf dagen hebben georganiseerd,
de honderden B2B’s in zowel Peking als Shanghai
en het totaal van 73 ondertekende overeenkomsten
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getuigen van de grote belangstelling die Belgische
bedrijven hebben voor de mogelijkheden die China
en zijn binnenlandse markt van 1,4 miljard burgers
te bieden hebben.
De professionele samenwerking met onze
Ambassade en Consulaat-Generaal en de nauwe
banden met de collega’s van Flanders Investment
& Trade (FIT), l’Agence Wallonne à l’Exportation et
aux Investissements étrangers (AWEX), hub.brussels en de FOD Buitenlandse Zaken hebben in grote mate bijgedragen tot het succes van deze missie. Het resultaat is dat de missie vandaag de dag
nog steeds als een succes wordt beschouwd bij alle
deelnemers.
Ten slotte moet ook worden opgemerkt dat 300
exemplaren van de sectorale publicatie “Belgian
Life Sciences” werden gebruikt tijdens de verschillende seminaries die werden georganiseerd door
de gewestelijke instellingen voor de promotie van
export in Peking en Shanghai. Deze publicatie werd
gepubliceerd door het ABH en verwezenlijkt in samenwerking met haar federale en regionale partners voor de bevordering van export.

OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE - OBOC

1.3

Overseas Business Opportunities Centre - OBOC

De dienst OBOC is belast met het beheer van het exporteursbestand (hoofdstuk 1.3.1) en de Trade4U-dienst voor Belgische exportbedrijven (hoofdstuk 1.3.2).

1.3.1 Exporteursbestand
De dienst OBOC ontvangt de gegevens van de exportbedrijven vanwege de gewestelijke agentschappen Flanders Investment & Trade, Awex, en hub.
brussels, verrijkt deze en consolideert ze teneinde
een alomvattend bestand van Belgische exporteurs
te vormen. Elk bedrijf wordt gekenmerkt door een
profiel met algemene informatie (coördinaten, contactpersonen, enz.) en informatie over haar activiteiten (producten en diensten) en haar exportmarkten.
Met als doelstelling om over een zo volledig en actueel mogelijk exporteursbestand te beschikken, heeft
het Agentschap in 2019 een protocol opgesteld met
de FOD Financiën - Douane en Accijnzen. Op basis
hiervan ontving de dienst een lijst van Belgische bedrijven die het voorbije jaar producten exporteerden
buiten de Europese Unie. Het betrof meer dan 16.000
bedrijven, waarvan ongeveer de helft nog niet in het
exporteursbestand figureerden. Deze bedrijven worden toegevoegd en gecontacteerd om de hun betreffende informatie te verkrijgen.
Het exporteursbestand is een centrale as voor de
werking van Trade4U, maar ook een waardevol instrument voor het Agentschap en zijn partners om
Belgische bedrijven in het buitenland te promoten.
Het onderhoud ervan, dat een intensive job is, is
daarom primordiaal om een kwalitatieve dienstverlening te waarborgen.

Eind 2019 telde het exporteursbestand 56.000 ondernemingen waarvan ongeveer de helft actief
is en voor dewelke de gegevens volledig waren.
Daarenboven waren er ook 1.689 nieuwe registraties in het bestand en werden 8.834 bedrijfsprofielen
aangepast in 2019.
Sinds
de
invoering
van
de
Algemene
Gegevensbeschermingsverordening (AGV), beschikt
elke persoon, van wie de gegevens in het bestand
geregistreerd werden, over het “recht om vergeten
te worden”. Aldus werden de gegevens van ongeveer
1.000 personen gewist in 2019. Na analyse en dankzij
de informatica transitie van BIG1 naar DBTrade4U,
werd beslist tussen het ABH en haar partners
(Flanders Investment & Trade, Awex, hub.brussels,
en de FOD Buitenlandse Zaken) om de classificatie
van het Common Procurement Vocabulary (CPV) toe
te voegen teneinde de Belgische exportbedrijven nog
beter te kunnen bereiken. Het informaticaplatform
DBTrade4U werd in die zin aangepast en, op termijn,
zal elke bedrijfsfiche gespecificeerd worden door de
CPV-codes die met de activiteitsectoren overeenkomen. Het CPV-systeem, dat momenteel parallel aan
de Thesaurus-classificatie bestaat, zal haar op termijn vervangen.
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1.3.2	Trade4U : internationale handelsopportuniteiten binnen
handbereik!

FIGUUR 4 | Trade4U : internationale handelsopportuniteiten binnen handbereik

1.3.2.1 Resultaten in aantal abonnees
Eind 2019 waren 267 bedrijven aangesloten bij
Trade4U. Hoewel het aantal abonnees licht is gedaald ten opzichte van 2018, is het aantal abonnees
in de tweede helft van 2019 weer gestegen, met name
dankzij de organisatie van het Trade4U-seminarie

rond Senegal en West-Afrika. Onder de abonnees
van Trade4U zijn ongeveer de helft KMO’s en ongeveer twee derden betreffen bedrijven die zich opnieuw geabonneerd hebben en dus trouw blijven aan
Trade4U.

FIGUUR 5 | Regionale verdeling van de abonnees in 2019

51,1% - Vlaams Gewest
25,9% - Waals Gewest
23,0% - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE - OBOC

1.3.2.2 Resultaten qua aanbod
Internationale handelsopportuniteiten
Dankzij het nieuwe IT-platform DBTrade4U, is het
aantal internationale zakelijke opportuniteiten dat
aan abonnees wordt aangeboden (via de mobiele applicatie en via e-mail) in 2019 gestegen tot 18.281
(+20,8%). Daarnaast zijn de mogelijkheden ook beter
toegespitst op de activiteitensector van de Trade4Uabonnees. De nieuwe CPV-classificatie zal een nog

betere matchmaking van opportuniteiten mogelijk
maken.
De verspreide mogelijkheden waren voornamelijk aanbestedingen (84,7%) evenals internationale projecten (15,2%) en, in mindere mate, B2Bhandelsvoorstellen (0,1%).

FIGUUR 6 | Aantal verspreide handelsopportuniteiten tussen 2014 en 2019
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Newsflashes
De mobiele applicatie Trade4U maakt ook de publicatie van economische en juridische nieuwsberichten mogelijk. In 2019 werden 102 berichten

verstuurd. Meer dan de helft van deze informatie (66)
was afkomstig van de FOD Buitenlandse Zaken en
haar posten in het buitenland.
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Belgian
economic
mission
18 > 25 October 2014

COLOMBIA
Seminaries

PERU

Elk jaar worden er twee seminaries georganiseerd.
Deze seminaries brengen altijd een groot aantal
deelnemers samen en maken het mogelijk het “netwerken” bij abonnees te optimaliseren.

Het eerste seminarie, op 9 mei 2019 gehouden, ging
over “International Business Opportunities with focus on China”. In totaal hebben een honderdtal deelnemers aan dit seminarie deelgenomen.

Programme
9h30

INVITATION TO A SEMINAR ON
International Business Opportunities
with focus on China
Thursday May 9th
at ING Belgium

Registration & Welcome coffee

10h00 Welcome words by Johan Vanhoyland,

Managing Director Sector Head Technology, Media, Telecom & Healthcare,
ING Belgium

REGISTRATION
Registration deadline: April 30th, 2019

Trade4U
subscribers

non
Trade4U

10h05 Introduction by Fabienne L’Hoost,

Director General, Belgian Foreign Trade Agency

10h15 Keynote speech by Lars Nilsson,

VENUE

Deputy Head of Unit, Chief Economist and Trade Analysis Unit at DG Trade,
European Commission, on “The benefits of Free Trade agreements for Belgian
companies”

11h00 Coffee break
11h15 “Doing business in China and Asia” by Nabil Jijakli,
Group Deputy CEO, Credendo

11h40 “China Belgium Technology Center : Business in China made easy,

from your country!” by Caroline Mouligneau, Vice Business Director and
Lixia Xing, Deputy Head of Business Department, United Investment Europe SA

11h55 “BMI-SBI : an experienced co-investor for your international investments”
Seminar kindly sponsored by

by Christophe DENIS, Senior Investment Officer, BMI-SBI

12h15 Networking lunch with represented organizations for the Belgian companies
13h30 End
This seminar is free of charge for Trade4U subscribers
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P

ING BELGIUM :
ING Marnix
Auditorium Jacques Thierry
Rue du Trône - Troonstraat 1
1000 Brussels
Parking Deux Portes
Boulevard de Waterloolaan 2a
1000 Brussels

OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE - OBOC

Belgian
economic
mission
18 > 25 October 2014

COLOMBIA
PERU
Het tweede seminarie vond plaats op 7 november
2019 met een specifieke focus op Senegal en WestAfrika. Dit seminarie, dat interactief verliep, bracht
145 deelnemers samen.

Programme

KINGDOM OF BELGIUM
Federal Public Service

Foreign Affairs,
Foreign Trade and
Development Cooperation

9h30

INVITATION TO A SEMINAR ON
INTERNATIONAL BUSINESS OPPORTUNITIES
organized in the context of the coming
Belgian economic mission to Senegal (June 2020)

REGISTRATION
Registration deadline: October 28th, 2019

Registration & Welcome coffee

10h00 Welcome words by Mr. Adriaan Loeff,

General manager, Financial Institutions Group KBC Bank

10h05 Introduction by Mr. Didier De Baere,

Trade4U
subscribers

non
Trade4U
subscribers

Deputy Director General of the Belgian Foreign Trade Agency

10h15 HE Alexander De Croo,

Deputy Prime Minister and Minister of Finances and Development Cooperation
Topic : “the impact of Brexit and the US-Sino trade war on international trade”

VENUE

10h35 Mr. Mountaga Sy,

General Director of the National Agency of Senegal
for the Promotion of Investment and Large Projects (APIX)
Topic : “Emerging Senegal : opportunities for Belgian companies”

Thursday November 7 at KBC Bank
avenue du Port/Havenlaan 2,
1080 Brussels
th

11h05 Coffee break
11h20 Mr. Bernard Gustin,

Chairman of Elia Group International, Director of George Forest International,
Ex-CEO of Brussels Airlines
Topic : “Doing business in Western Africa : opportunities and remaining points of attention”

11h45 Mrs. Sylvie Graffe,

Director of Finexpo
Topic : “Opportunities to finance your projects in West-Africa”

Seminar kindly sponsored by

12h10 Koen Van Vaerenbergh,

Head of Sales Working Capital Solutions KBC Bank
Topic : “Working Capital Solutions”

12h25 Networking lunch

KBC :
Auditorium Herman Teirlinck
Havenlaan, 2
1080 Brussel
2, Avenue du Port
1080 Bruxelles

This seminar is free of charge for Trade4U subscribers
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Lastenboeken
In 2019 werden 80 lastenboeken besteld door de
dienst OBOC in samenwerking met de diplomatieke posten of gewestelijke economische en commer
ciële attachés ten behoeve van 14 bedrijven met een
Trade4U-abonnement.

Deze dienst wordt steeds meer gewaardeerd door de
abonnees. Sinds de lancering van Trade4U in 2015,
stellen we inderdaad een toename en geografische
diversificatie van de orders voor lastenboeken vast.

Statistieken
Een gepersonaliseerd statistisch abonnement
wordt aangeboden. Elke abonnee ontvangt maandelijks of driemaandelijks de export- en importcijfers

voor zijn producten/diensten en voor zijn markten
van interesse.

1.3.2.3 Ontwikkeling van de 2.0 versie van de Trade4U APP
De Trade4U mobiele applicatie is een tool die in 2015
is ontwikkeld om zowel economisch en juridisch
nieuws als internationale zakelijke kansen naar geabonneerde bedrijven te sturen. Zij staat de bedrijven
eveneens toe om bijkomende informatie op te vragen
middels één enkele klik.
Uit het tevredenheidsonderzoek dat in 2018 onder Trade4U-abonnees werd gehouden, bleek dat
slechts een beperkt aantal bedrijven de mobiele applicatie dagelijks gebruikt. Om beter in te spelen op
de behoeften van de gebruikers en ook om te voldoen aan nieuwe technologische en regelgevende
normen, is besloten om de Trade4U mobiele applicatie te upgraden.
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De nieuwe versie van de applicatie werd ontwikkeld
in samenwerking met IntoTheWeb en zal beschikbaar zijn via Google Play en Applestore begin 2020.
Zij bevat de volgende karakteristieken en functionaliteiten:
• Ontwikkeld volgens de laatste standaarden en
laatste mobiele technologie
• Conform de GDPR-verordening
• Optimalisering van navigatie in de applicatie
• Toevoeging van een notificatiesysteem
• Verbetering van de publicatie en het beheer van
nieuws
• Verbetering van de publicatie en het beheer van
zakelijke opportuniteiten
• Samenvatting in het Engels van de zakelijke opportuniteiten

OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE - OBOC

1.3.2.4 Promotie abonnementen op Trade4U
Elke deelnemer aan de prinselijke economische missies en Staatsbezoeken ontvangt een gratis abonnement
van drie maanden op Trade4U. In 2019 betrof dit:

TABEL 2 | Promotie abonnementen van 3 maanden op Trade4U
Prinselijke missie
naar Mexico

Staatsbezoek aan de
Republiek Korea

Staatsbezoek aan
het Groothertogdom
Luxemburg

Prinselijke missie
naar China

56 deelnemers

44 deelnemers

29 deelnemers

127 deelnemers

1.3.3 Stagiairs
De afdeling OBOC werkt samen met verschillende
hogescholen en universiteiten om stagiairs te ontvangen. In 2019 werden 4 stagiairs aangenomen voor
een totaal van 167 stagedagen.

Deze samenwerking is gunstig voor alle partijen, in
de eerste plaats voor de stagiairs die een eerste beroepservaring krijgen aangeboden en voor de OBOCdienst voor wie de stagiairs een waardevolle hulp zijn
bij het onderhouden van het exporteursbestand en
bij het zoeken naar internationale zakelijke opportuniteiten voor Trade4U-abonnees.
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1.4

Studies, statistieken en
fiscale attesten

1.4.1 Studies
In 2019 werden twee economische studies gepubliceerd in het Nederlands en het Frans naar aanleiding van de economische zendingen. De betrokken
landen waren Mexico en China. Deze studies bieden
de lezer een macro-economisch overzicht van het te
bezoeken land, lijsten de sleutelsectoren op die belangrijke opportuniteiten bieden aan onze Belgische
exportbedrijven. Ze verschaffen bovendien informatie aan onze bedrijfsleiders om beter overwogen uitvoer- en/of investeringsbeslissingen te nemen.
Daarnaast verschenen, in samenwerking met de
federale en gewestelijke partners en de betrokken
sectorale federaties, twee sectorale publicaties.
Deze publicaties in het Engels zijn voornamelijk
marketinggericht en dienen ter ondersteuning van
de exporterende bedrijven in de betreffende sector. In het voorjaar kwam “Belgium Made Different
- Industry 4.0 ” uit. Deze werd onder meer gebruikt
op de toonaangevende beurs “Hannover Messe” en
tijdens het Staatsbezoek Zuid-Korea. De sectorale
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publicatie “Belgian Life Sciences” verscheen in het
najaar. Deze ontlokte het grootste aantal bijbestellingen van alle verschenen sectorale publicaties tot
nu toe en werd onder meer gebruikt ter ondersteuning van verschillende seminaries tijdens de economische zending in China.
In 2019 werd ook het startsein gegeven voor een studie die moet onderzoeken in welke mate Belgische
bedrijven gebruik maken van de vrijhandelsakkoorden die de Europese Commissie sloot. In haar rol
ter ondersteuning van de drie gewestelijke exportbevorderende instellingen en de Federale Overheid,
en na vergaderingen met voornoemde partners en
de Europese Commissie, werd onder meer een survey opgesteld om te onderzoeken hoe Belgische bedrijven scoren ten opzichte van naburige landen en
waarom de resultaten minder zijn voor een aantal
specifieke landen. Een eerste analyse wordt verwacht in 2020.

STUDIES, STATISTIEKEN EN FISCALE ATTESTEN

1.4.2 Statistieken
1.4.2.1 Missie
Zoals aangegeven in het artikel 2 van het
Samenwerkingsakkoord is het Agentschap voor
Buitenlandse Handel bevoegd voor het verzamelen,

verwerken en verspreiden van nationale en internationale vergelijkende statistieken.

1.4.2.2 Activiteiten
In 2019 werden 471 aanvragen gericht aan het departement. Er werden eveneens 99 bilaterale nota’s
opgesteld. De bilaterale fiches worden automatisch
gegenereerd en iedere maand op de website van het
Agentschap gepubliceerd met een totaal van 2.820

fiches op jaarbasis. Deze maandelijkse update verklaart de zeer beperkte terugval van het aantal aanvragen, aangezien de fiches reeds een antwoord bieden op een aantal mogelijke vragen van klanten.

Regelmatige vragen
De voornaamste klanten zijn de Federale overheidsinstellingen, gevolgd door organisaties en federaties, buitenlandse ambassades in België, alsook
bedrijven. Dit is een trend die doorheen de jaren bevestigd wordt.

FIGUUR 7 | Verdeling van de klanten op basis van de specifieke vragen in 2019

32,9% - Federale overheid
22,6% - Organisaties - Federaties
 	11,6% - Andere
 	11,2% - Buitenlandse ambassades in België
10,3% - Bedrijven
	  8,9% - Intern
	  2,5% - Academische wereld
	  2,0% - Gewesten

De gewestelijke vragen kwamen voor 44,4% uit
Brussel, voor 33,3% uit Wallonië en voor 22,2% uit

Vlaanderen. Het geheel aan bilaterale fiches wordt
overigens maandelijks aan hub.brussels overgemaakt.
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FIGUUR 8 | Verdeling van de regionale klanten op basis van de specifieke vragen
in 2019

44,4% - hub.brussels
33,3% - AWEX
22,2% - Flanders Investment and Trade

Verder beantwoordt de Statistiekdienst ook regelmatig vragen van de pers. Heel wat van deze hadden het voorbije jaar betrekking op de gezamenlijke
economische missie naar China, de grootste zending

ooit georganiseerd. Ook gaat er traditioneel heel wat
interesse van de pers uit naar typische Belgische exportproducten, zoals aardappelen, bier en chocolade.

Bilaterale nota’s en fiches
In 2019 stelde de dienst 99 nota’s op over de bilaterale handelsrelaties en dit zowel in het Nederlands,
het Frans als het Engels. Deze nota’s bieden een
zeer volledig overzicht van de uitwisseling van zowel
goederen als diensten tussen België en de verschillende handelspartners.

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, de Belgische ambassades in het buitenland, de Buitenlandse ambassades in België, de economische en handelsattachés,
het Europees Parlement, federaties en Kamers van
Koophandel, journalisten en studenten.

De bilaterale nota’s worden ook gepubliceerd op de
website van het Agentschap en worden daar zeer
vaak geraadpleegd.

De bilaterale fiches zijn een korte versie van de
nota’s: zij bieden een bondig overzicht van de handelsrelaties tussen België en een partner. Ze zijn
beschikbaar in het Engels en de fiches van alle handelspartners worden nu iedere maand bijgewerkt en
kunnen gedownload worden op de website van het
Agentschap.

Van de nota’s werden er 44 gevraagd door het
Koninklijk Paleis, in het kader van het bezoek van
buitenlandse Staatshoofden of bij het overhandigen
van geloofsbrieven aan nieuwe ambassadeurs.
De volgende personen of instellingen deden
ook regelmatig beroep op de nota’s: de Eerste
Minister, de Minister van Buitenlandse Zaken, de
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Ze worden door tal van partners en door de pers gebruikt, onder andere om inhoudelijke artikels te illustreren.

STUDIES, STATISTIEKEN EN FISCALE ATTESTEN

Trimestriële en jaarlijkse brochures
Elk trimester wordt er een brochure gepubliceerd
waarin een overzicht wordt geboden van de voornaamste gegevens van de Belgische buitenlandse
handel. Deze brochure is beschikbaar in twee versies: een tweetalige versie Nederlands/Frans en een
Engelstalige versie.

verschijnt. Deze nota laat toe om de handelsprestaties van België in te schatten ten opzichte van de andere landen in de wereld.

Een keer per jaar publiceert het ABH ook een gedetailleerde brochure, “Belgian Foreign Trade”, over
de Belgische buitenlandse handel met alle landen ter wereld en dit volgens de 22 secties van de
Nomenclatuur.

De dienst Statistieken publiceert daarenboven een
lijst van de belangrijkste Belgische exportproducten
en het Belgische aandeel binnen de wereldexport
voor een specifiek product of een specifieke groep
van producten. Dit document somt in afnemende
orde van belangrijkheid de verschillende producten
op waarvoor ons land de 1ste, 2de, 3de, 4de of 5de
uitvoerder ter wereld is.

Daarnaast wordt jaarlijks ook een globale nota
over de wereldhandel “World Trade” opgesteld
op basis van de resultaten aangeleverd door de
Wereldhandelsorganisatie (WTO), die in het Engels

Tot slot wordt er elk kwartaal een synthetische fiche
met betrekking tot de continenten en producten opgesteld. Deze biedt een samenvatting van de voornaamste partners en verhandelde producten.
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Abonnementen
De Statistiekdienst beheert 794 abonnementen
en bezorgt met een vooraf vastgestelde frequentie (maandelijks, trimestrieel of jaarlijks) cijfers die
overeenstemmen met een specifieke aanvraag of op
basis van een interesseprofiel.
Van deze 794 abonnementen gaan er 604 over de
uitwisseling van producten. De overige 190 abonnementen betreffen diensten.

handel voor de gebieden waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Deze gegevens worden eveneens verzonden
aan alle economische en handelsattachés van de
drie Gewesten.
Het ABH zorgt daarnaast voor de verzending van
statistische gegevens aan enkele buitenlandse ambassades die meer gerichte informatie wensen dan
die welke beschikbaar is in de 22 secties van de
Nomenclatuur.

Alle abonnees van Trade4U (zie sectie 1.3 Overseas
Business Opportunities Centre) kunnen ook genieten van een abonnement op statistieken.

Al deze cijfers worden elektronisch overgemaakt in
Excel-formaat.

Daarnaast ontvangen alle Belgische diplomatieke missies en consulaire posten maandelijks per
e-mail de resultaten van de Belgische buitenlandse

De abonnees van de Statistiekdienst zijn bijna exclusief bedrijven. Voor de uitwisseling van producten
zijn de abonnementen als volgt verdeeld:

FIGUUR 9 | Aantal klanten met een abonnement op goederenstatistieken in 2019

199 - Bedrijven
198 - G
 ewesten (Flanders Investment & Trade, hub.brussels, AWEX),
inclusief regionale economische attachés
155 - FOD Buitenlandse Zaken, inclusief de posten in het buitenland
   34 - Buitenlandse ambassades in België
   18 - Kamers voor koophandel en federaties
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STUDIES, STATISTIEKEN EN FISCALE ATTESTEN

1.4.3 Fiscale attesten
De vrijstelling voor bijkomend aangeworven personeel voor uitvoer is een fiscale steunmaatregel van
de FOD Financiën (art. 67 van het Wetboek van de
Inkomensbelastingen 1992, ingevoerd door de wet
van 27 oktober 1997 houdende bepalingen i.v.m.
de fiscale stimuli voor de uitvoer en het onderzoek,
Belgisch Staatsblad 2 december 1997). Zij voorziet
in een ‘fiscale’ vrijstelling van de belastbare winsten
tot een bedrag van € 10.000 (geïndexeerd voor het
aanslagjaar 2019 – inkomsten 2018: € 15.990) per
bijkomend aangeworven personeelslid dat in België
voltijds in een onderneming wordt tewerkgesteld als
diensthoofd “export”.

Wanneer een voltijds personeelslid dat al in dienst is,
wordt aangesteld als diensthoofd voor de uitvoer, kan
de vrijstelling ook worden toegepast op voorwaarde
dat de onderneming binnen de 30 dagen volgend op
die aanstelling een nieuwe voltijdse werknemer aanwerft om de vrijgekomen betrekking in te nemen.

Zowel nijverheids-, handels- als landbouwondernemingen (starters, kmo’s en grote ondernemingen)
kunnen van deze vrijstelling genieten. De vrijstelling
geldt niet voor personeel van natuurlijke personen
die vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden uitoefenen.

In 2019 werden er 56 attesten toegekend waarvan 9
voor nieuwe dossiers en 47 voor bestaande. Van de
56 bedrijven aan wie een attest werd uitgereikt, waren er 50 Nederlandstalig en 6 Franstalig.

De toekenning van de belastingvrijstelling is enerzijds afhankelijk van de indiening van een nominatieve opgave, met als doel belastingvrijstelling te
verkrijgen voor een diensthoofd export en anderzijds
van het bekomen van een attest afgeleverd door het
Agentschap voor Buitenlandse Handel.

ACTIVITEITENVERSLAG 2019

45

1.5	Reglementering en
juridische vragen

De dienst Reglementering staat voornamelijk ten
dienste van de gewestelijke diensten voor exportpromotie. Artikel 2 van bijlage 1 bij het
Samenwerkingsakkoord bepaalt dat waar het de
juridische en reglementaire documentatie en informatie betreft, het Agentschap bevoegd is voor
volgende onderwerpen:
• uitvoer (Belgische en Europese reglementering)
• daarmee verband houdende verkoopsvoorwaarden
en contractuele verplichtingen
• controle van producten: sanitaire voorschriften en
normen
• fiscale verplichtingen (douane, indirecte belastingen)
• handelspraktijken
• verkoop en distributie
• in- en uitvoer in België
• industriële eigendom
• vestiging in het buitenland
• betalingsregels en handelsgeschillen
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De Juridische dienst doet loutere informatieverstrekking zoals het terugvinden en verduidelijken
van toepasselijke (buitenlandse) regelgeving, initiaties in het functioneren van internationale handel, het wegwijs maken in het gebruik van vrijhandelsovereenkomsten, douaneregimes, BTW-regels,
enz., en is bedreven in concrete adviesverstrekking
over bovenstaande onderwerpen naar de gewestelijke diensten toe.
De meeste vragen hebben betrekking op:
• strategische keuzes: welke techniek van distributie, welk douaneregime, welke leveringsvoorwaarden, … is / zijn in concrete omstandigheden
het meest aangewezen?
• de verificatie of aanpassing van contracten:
nalezen contracten, formulering tegenvoorstellen,
…
• de toepassing van administratieve voorschriften:
hoe factureren, hoe btw toepassen, welke documenten bijvoegen, hoe legaliseren, …?
• de inschatting van de gevolgen van rechtshandelingen: schatting van de klantenvergoeding
bij opzegging handelsagentuur, keuze van betalingsvoorwaarden, belang van een eigendomsvoorbehoud, …
• de analyse van geschilsituaties: arbitrage of rechtbanken, ...

REGLEMENTERING EN JURIDISCHE VRAGEN

Dossiers reglementering
In 2019 werden in totaal 218 nieuwe dossiers geopend in naam van de gewestelijke partners van
het Agentschap. Daarmee werd het totaal aantal

dossiers dat de dienst sinds 2006 heeft behandeld op
5.968 gebracht (op 31/12/2019).

FIGUUR 10 | Aantal door de Dienst Reglementering behandelde vragen 2016 - 2019
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De vele telefonische vragen om informatie en de bezoekers die hun vragen niet schriftelijk hebben bevestigd, worden in de totalen niet meegerekend.
De vragen behandelen het volledige spectrum van
onze bevoegdheid, 65 % van de vragen worden afgehandeld in het Nederlands, 14 % in het Frans, en
21 % wordt in beide landstalen of in het Engels afgehandeld. De meeste vragen zijn afkomstig van VOKA
en Flanders Investment & Trade. Ook onze collega
adviseurs bij Agentschap Innoveren & Ondernemen,
Creamoda, Enterprise Europe Network, Fedustria,
Confederatie Bouw, medewerkers bij buitenlandse
ambassades enz. vinden steeds hun weg naar onze
brede expertise.
Antwoorden worden doorgaans schriftelijk aan de
instanties verstrekt. In uitzonderlijke gevallen komt
het ook tot een rechtstreekse verzending naar de betrokken onderneming (waarbij de Gewesten in kopie
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staan) maar dit kan enkel op uitdrukkelijk verzoek
van de gewestelijke partners. De dienst reglementering juicht elk contact als backoffice toe en gaat
steeds op zoek naar mogelijkheden om haar ondersteunende functie aan onze partners uit te breiden.
Ter ondersteuning van de andere diensten in het
ABH schreef de dienst reglementering onder meer
een bijdrage aan de landenstudie naar aanleiding
van de economische zending in China, over de nieuwe Chinese FDI wet die van kracht werd begin 2020.
Ook werd er in samenwerking met OBOC en ICT een
nieuwe modus operandi uitgedokterd om legal alerts
te versturen zodat de mogelijkheden van het vernieuwde platvorm Trade4U maximaal benut worden.
Naar aanleiding van de lancering van de nieuwe incoterms® 2020 namen we deel aan het “train de
trainer” programma binnen Belgische expertengroep voor de herziening van de Incoterms® 2010.
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We namen in dit kader ook deel aan de Commercial
Law and Practice Commission meeting waar we
naast het heropstarten van onze Incoterms® applicatie, onder meer eenvoudige modelcontracten voor
internationale start-ups en de revisie van de Force
Majeure en Hardship model clausules bespraken.
We verzorgden eveneens enkele voordrachten en
seminaries over onderwerpen zoals btw, douane,
internationale contracten en Incoterms®, vb. in
Odissee hogeschool, en bij het bedrijf Low & Bonar.
De dienst Reglementering bereid zich ondertussen
voor om deel te nemen aan het examen voor accredited Incoterms® teachers.
In 2019 heeft de dienst Reglementering – in naam
en ten behoeve van zijn partners – onder meer deelgenomen aan de algemene vergadering van ICC
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Belgium, alwaar het een presentatie verzorgde over
het ABH. De dienst Reglementering vervulde ook zijn
raadgevende functie binnen de Economic Diplomacy
Board van de Brussels Diplomatic Academy, werkgroep OESO van het IIEC-CEI comité handelsbeleid.
De dienst Reglementering is verder nog steeds
betrokken bij verschillende werkgroepen bij het
Nationaal Douaneforum, het overlegplatform van de
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
en de privésector. Dit overlegplatvorm draagt o.m. bij
tot een beter inzicht voor de ondernemingen bij de
ontwikkeling en implementatie van nieuwe wetten
en procedures door de Algemene Administratie van
de Douane en Accijnzen, en heeft als doel een betere
afstemming en meer efficiëntie voor de verschillende actoren in de internationale handel.

WEBSITES

1.6

Websites

1.6.1 www.belgianstatevisit.be
Voor de twee Staatsbezoeken in 2019 werd een tijdelijke website gecreëerd met de volgende link: www.
belgianstatevisit.be.
De website van het Staatsbezoek aan de Republiek
Korea werd door 1.429 unieke bezoekers geraadpleegd gedurende de 6 weken dat de website online
was en werden er 15.676 pageviews geteld. De bezoekers waren voor 49,5% afkomstig uit België en
voor 22,1% uit Zuid-Korea.

In het najaar vonden 1.358 unieke bezoekers hun
weg naar de website van het Staatsbezoek aan het
Groothertogdom Luxemburg. Er werden 9.710 pagina’s bezocht tijdens 6 weken. De bezoekers waren
voor 36,9% afkomstig uit Luxemburg en voor 34,1%
uit België.
Naast de homepagina, blijven de meest geconsulteerde pagina’s het overzicht van de activiteiten op
het programma en de profielen van de deelnemende
bedrijven en universiteiten.
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1.6.2 www.belgianeconomicmission.be
De website voor de Belgische Economische Missies
(www.belgianeconomicmission.be) werd gecreëerd
in 2012 met de steun van BOSA en werd sindsdien
niet meer vernieuwd. 2019 was het jaar waarop de
website in een hedendaags jasje werd gegoten.
Bovendien werd ook de app voor de economische
missies vernieuwd tot een interactievere en gesofisticeerdere versie en dit dankzij de waardevolle steun
van Belfius. Het Agentschap is Belfius zeer dankbaar voor de financiële steun en de IT-ondersteuning
die in dit verband werden aangeboden.
Na de lancering van de nieuwe versie van de website
voor de Belgische Economische Missie naar Mexico,
werden 2.518 unieke bezoekers geteld, goed voor
16.053 bezochte pagina’s. Voor de missie naar China
(de grootste ooit) behaalde de website recordcijfers
met 2.831 unieke bezoekers, goed voor maar liefst
29.543 bezochte pagina’s gedurende de negen weken dat de website online was.
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Zoals steeds blijven de
deelnemersprofielen,
het programma en de
fotogalerijen de meest
bezochte rubrieken. De
bezoekers komen in de
eerste plaats uit België
(45%), gevolgd door de
bezochte landen China
(10%) en Mexico (7%) en door bezoekers uit onze
buurlanden.
Ook het aantal downloads van de mobiele applicatie
is een behoorlijk resultaat. In 2019 werd de app-versie van de website door 415 gebruikers gedownload
voor de missie naar Mexico en door 593 gebruikers
voor de missie naar China. Een gemiddelde gebruiker blijft 4 minuten 44 seconden actief op de app, wat
een toename is van 1 minuut per sessie ten opzichte
van 2018.

MEDEWERKING AAN INITIATIEVEN VAN DERDEN

1.7

Medewerking aan initiatieven van derden

Occasioneel verleent het ABH zijn medewerking aan
verschillende evenementen. Deze worden meestal georganiseerd door de gewestelijke instanties
voor de bevordering van de buitenlandse handel
(of in nauwe samenwerking ermee) net als door de

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking. In de loop van 2019
heeft het ABH zijn medewerking verleend aan volgende activiteiten:

17/01/2019

Deelname aan de Gemengde Economische Commissie Oekraïne, FOD Buitenlandse Zaken,
Egmontpaleis, Brussel

07/02/2019

Deelname aan het Anti-Counterfeiting seminar with the Belgian Customs & Excise, FOD
Financiën, Brussel

20/03/2019

Deelname aan de Global Security Environment Review, Antwerp Port House, Antwerpen

22/03/2019

Lid van de Jury van het Prince Albert Fund 2019, VBO Brussel

28/02/2019

Deelname aan 100 years essenscia: “A history for the future” event, Square Brussels Meeting
Center, Brussel

28/03/2019

Deelname aan de BIO Business for Development Conference, Deloitte HQ, Brussel

07/05/2019

Deelname aan de European Business Summit 6-7 mei, Egmontpaleis, Brussel

27/05/2019

Deelname aan de General Assembly 2019 van de International Chamber of Commerce (ICC),
VBO Brussel

28/05/2020

Deelname aan een briefing met de Chinese delegatie “All-China Federation of Industry
(ACFIC)” onder leiding van de Heer Xie Jingrong, Vice-voorzitter, op uitnodiging van Z.E. de
Heer Cao Zhongming, Ambassadeur van de Volksrepubliek van China in België, BNP Paribas
Fortis, Brussel

17/06/2020

Deelname aan het Business Seminar, georganiseerd door ABLCC in samenwerking met de
Commerciële Afdeling van de Ambassade van Egypte te Brussel, ter gelegenheid van het bezoek van de Egyptian Belgian Business Association (EBBA) in België, Le Châtelain Brussels
Hotel, Brussel

18/06/2019

Deelname aan de Brussels Diplomatic Academy, VUB Brussel
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19/06/2019

Deelname aan de Incoterms® 2020 - train-the-trainer day, VBO Brussel

20/06/2019

Deelname aan “Brussels Exporters Day 2019”, Hotel Bloom, Brussel

20/06/2019

Deelname aan het Sector Seminar “Private Sector participation modes in EU External
Implementation”, Hotel Mariott, Brussel

21/06/2019
18/10/2019

& Jurylid bij de eindwerkverdediging voor studenten van de richting buitenlandse handel van
het I.E.P.S.C.F. Ukkel

06/09/2019

Deelname aan het High Level Seminar on the Opinion 1-17 of the European Court of Justice
(ECJ) and the Reform of Investment Protection, Egmontpaleis, Brussel

12/09/2019

Deelname aan het China seminarie van AWEX, Pairi Daiza, Brugelette

04/10/2019

Deelname aan Platform International, VBO, Brussel

14/10/2019

Deelname aan de conferentie van ICC Belgium & VBO/FEB “Export Controls & Economic
Sanctions”, Loyens & Loeff, Brussel

19/11/2019

Deelname aan de Gemengde Economische Commissie Koeweit, FOD Buitenlandse Zaken,
Egmontpaleis, Brussel

21/11/2019

Deelname aan de CLP Commission Meeting – Incoterms® 2020 rules – ICC Global
Headquarters, Parijs, Frankrijk

12/12/2019

Deelname aan de Belgium-Japan Association Chamber of Commerce - lunch meeting,
IMEC Tower, Leuven

Doorheen het hele jaar:
• Neemt de Statistiekdienst deel aan de briefings voor ambassadeurs georganiseerd door de FOD Buitenlandse
Zaken (21 in 2019)
• Gastprofessor van het vak “Foreign Trade”, Odisee University College, Brussel
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2

DE BELGISCHE
BUITENLANDSE
HANDEL IN 2019

HANDEL IN GOEDEREN

In dit deel worden de Belgische handelsstromen onder de
loep genomen die plaatsvonden in 2019. Eerst wordt de
nadruk gelegd op de handel in goederen en daarna op het
dienstenverkeer.

2.1

Handel in goederen

Analyse van de cijfers van 2019
Evolutie van de export en de import
TABEL 3 | Evolutie van de Belgische in- en uitvoer tijdens de periode 2018 - 2019
Uitvoer

Invoer

Balans

Dekkingsgraad
(in %)

2018

396.612,7

384.971,9

11.640,8

103,0

2019

397.049,7

380.617,0

16.432,7

104,3

0,1

-1,1

In miljoen €

Variatie (in %)

Na meerdere jaren van opeenvolgende groei, registreren we nu een stabilisatie van de Belgische export
en een lichte daling van de import. Door haar centrale ligging in West-Europa is België gevoeliger voor
handelsconflicten. De nabijheid van het Verenigd
Koninkrijk en de Brexit hebben voor België een negatief effect op de handel met dit land. In 2019 was
het Verenigd Koninkrijk nog steeds de 4de belangrijkste klant en de 6de belangrijkste leverancier van goederen van België, ook al verminderde de uitvoer naar

dit land het voorbije jaar met 3,3%, terwijl de invoer
er met 6,0% op achteruit ging. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de evolutie van de Belgische buitenlandse handel het voorbije jaar minder gunstig was dan
die van de EU in haar geheel. De totale Belgische uitvoer kwam in 2019 uit op een bedrag van EUR 397,0
miljard, wat 0,1% (+EUR 437,0 miljoen) meer is dan
een jaar eerder. De waarde van de invoer ging er
met 1,1% (-EUR 4,4 miljard) op achteruit en bedroeg
EUR 380,6 miljard.
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Positie van België t.o.v. de andere EU-landen
➔ Export

TABEL 4 | Evolutie van de export van de EU-28 in 2018-2019
In miljoen €

2018

2019

Variatie
(in %)

Aandeel
(in %)

1. Duitsland

1.320.732,4

1.330.187,3

0,7

23,7

2. Nederland

615.600,7

633.621,8

2,9

11,3

3. Frankrijk

492.583,7

508.862,0

3,3

9,1

396.612,7

397.049,7

0,1

7,1

5.484.084,8

5.609.102,9

2,3

100,0

…
6. België
…
Totaal EU-28

De totale export van goederen vanuit de Europese
Unie (EU-28) was in 2019 goed voor een bedrag van
EUR 5.609,1 miljard. België vertegenwoordigde
hierin een aandeel van 7,1%, waarmee het binnen de EU de 6de belangrijkste exporteur van goederen was. Duitsland bevestigde nadrukkelijk haar
1ste plaats met 23,7%, voor Nederland (11,3%) en
Frankrijk (9,1%).
Terwijl de Europese uitvoer (EU-28) in 2019 met
2,3% (+EUR 125,0 miljard) is toegenomen, liet de
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Belgische export het voorbije jaar slechts een zeer
bescheiden groei van 0,1% (+EUR 437,0 miljoen) optekenen. Hierdoor heeft ons land haar aandeel binnen de EU-export van goederen zien verkleinen.
De Duitse wereldwijde export steeg met 0,7% (+EUR
9,5 miljard), terwijl die van Nederland en Frankrijk
met respectievelijk 2,9% (+EUR 18,0 miljard) en 3,3%
(+EUR 16,3 miljard) groeide.

HANDEL IN GOEDEREN

➔ Import

TABEL 5 | Evolutie van de import van de EU-28 in 2018 -2019
In miljoen €

2018

2019

Variatie
(in %)

Aandeel
(in %)

1. Duitsland

1.087.431,3

1.102.367,0

1,4

19,9

2. Ver. Koninkrijk

570.546,8

615.996,1

8,0

11,1

3. Frankrijk

568.339,3

581.601,0

2,3

10,5

384.971,9

380.617,0

-1,1

6,9

5.431.539,6

5.546.579,1

2,1

100,0

…
6. België
…
Totaal EU-28

De totale import van goederen van de Europese Unie
(EU-28) bedroeg EUR 5.546,6 miljard in 2019. België
vertegenwoordigde een aandeel van 6,9%, waarmee het binnen de EU de 6de belangrijkste importeur van goederen was. Ook aan invoerzijde werd de
eerste plaats naar gewoonte weer ingenomen door
Duitsland met 19,9%, gevolgd door het Verenigd
Koninkrijk (11,1%) en Frankrijk (10,5%).
Terwijl de Europese invoer (EU-28) in 2019 met 2,1%
(+EUR 115,0 miljard) is gestegen, registreerde de
Belgische invoer van goederen het afgelopen jaar
een lichte achteruitgang van 1,1% (-EUR 4,4 miljard).

Het feit dat de invoer van ons land in dalende lijn was
terwijl het EU-gemiddelde wel groeide, heeft ertoe
geleid dat het aandeel van ons land in de EU-import
is verminderd.
De Duitse import van goederen steeg met 1,4%
(+EUR 14,9 miljard), terwijl die van het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk met respectievelijk 8,0%
(+EUR 45,4 miljard) en 2,3% (+EUR 13,3 miljard) is
toegenomen. De opvallend sterke stijging van de
Britse invoer was voornamelijk het gevolg van de gestegen koers voor ‘goud’.
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2.1.1 Uitvoer van goederen
2.1.1.1 Belangrijkste klanten

15

5

14

9
11

12
4
3
10
2

7
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TABEL 6 | Overzicht van de belangrijkste klanten van België in 2019

2018
Positie

Land

(in miljoen €)

2019
(in miljoen €)

∆ 2019-2018
(in %)

(in miljoen €)

(in %)

1

Duitsland

71.159,6

70.955,5

17,9

-204,1

-0,3

2

Frankrijk

57.353,8

55.784,5

14,0

-1.569,2

-2,7

3

Nederland

48.515,7

47.829,9

12,0

-685,8

-1,4

4

Ver. Koninkrijk

31.280,4

30.245,1

7,6

-1.035,3

-3,3

5

Ver. Staten

20.546,4

24.699,8

6,2

4.153,4

20,2

6

Italië

20.333,4

19.717,5

5,0

-615,9

-3,0

7

Spanje

11.108,9

11.119,3

2,8

10,4

0,1

8

Polen

8.434,3

8.774,9

2,2

340,5

4,0

9

China

6.958,1

7.104,8

1,8

146,7

2,1

10

Luxemburg

6.563,8

7.008,4

1,8

444,7

6,8

11

India

7.907,8

6.677,5

1,7

-1.230,2

-15,6

12

Zweden

6.379,2

6.550,1

1,6

170,8

2,7

13

Zwitserland

5.195,7

5.835,2

1,5

639,5

12,3

14

Turkije

4.930,2

4.719,3

1,2

-210,9

-4,3

15

Rusland

3.613,2

4.138,7

1,0

525,5

14,5

86.332,2

85.889,0

21,6

-443,3

-0,5

396.612,7

397.049,7

100,0

437,0

0,1

Andere landen
TOTAAL

De vijftien belangrijkste klanten van België eigenen
zich allen een aandeel van 1,0% of meer in de totale Belgische uitvoer van goederen toe. Deze landen
waren in 2019 samen goed voor bijna 80% van de totale Belgische export van goederen.
Duitsland (17,9%), Frankrijk (14,0%) en Nederland
(12,0%) nemen traditiegetrouw de eerste drie plaatsen in. De Verenigde Staten, die een aandeel van
6,2% in de uitvoer voor zich namen, waren met een
vijfde plaats de belangrijkste Belgische exportbestemming buiten Europa. Dat de uitvoer naar dit land

er met een vijfde op vooruit was gegaan, lag voor een
groot deel aan de gestegen export van ‘vaccins voor
mensen’. De Belgische export van goederen naar
het Verenigd Koninkrijk is het voorbije jaar dan weer
met ongeveer EUR 1,0 miljard (-3,3%) verminderd
door de gedaalde uitvoer van onder meer ‘aardgas’,
‘immunologische producten’ en ‘halfzware oliën’,
terwijl India in de lijst van de 15 voornaamste klanten van België teruggevallen was naar de 11de plaats
met een aandeel van 1,7% als gevolg van de lagere
uitvoer van voornamelijk ‘diamant’.
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2.1.1.2 GEOGRAFISCHE EVOLUTIE VAN DE EXPORT
TABEL 7 | Belang van de verschillende continenten in de Belgische export

2018
Continent

2019

(in miljoen €)

(in miljoen €)

(in %)

(in miljoen €)

(in %)

307.339,5

306.004,9

77,1

-1.334,6

-0,4

EU(28)

289.407,4

287.623,2

72,4

-1.784,2

-0,6

EU - Eurozone

231.129,3

228.889,5

57,6

-2.239,9

-1,0

EU - Niet-eurozone

58.278,1

58.733,7

14,8

455,6

0,8

Europa (extra-EU)

17.932,1

18.381,7

4,6

449,6

2,5

Azië

37.140,6

36.275,4

9,1

-865,1

-2,3

Amerika

30.799,4

35.474,0

8,9

4.674,6

15,2

Afrika

13.860,2

13.295,4

3,3

-564,8

-4,1

Oceanië

3.211,3

2.111,4

0,5

-1.099,9

-34,3

Andere

4.261,7

3.888,6

1,0

-373,1

-8,8

TOTAAL

396.612,7

397.049,7

100,0

437,0

0,1

Europa

Europa blijft met ruim drie kwart van de Belgische
export nog steeds veruit de belangrijkste afzetmarkt
voor ons land. Dat de waarde van de uitvoer op het
eigen continent in 2019 0,4% (-EUR 1,3 miljard) lager lag dan een jaar eerder was onder meer het
gevolg van de verminderde export naar Frankrijk,
Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk.
Azië bleef buiten Europa in 2019 de belangrijkste importeur van goederen uit ons land, ook al werd het
verschil met Amerika het voorbije jaar sterk herleid.
De reden voor de gedaalde uitvoer naar Azië met
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∆ 2019-2018
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EUR 865,1 miljoen was vooral de lagere export naar
India en in iets mindere mate de V.A.E., terwijl de gestegen uitvoer naar het Amerikaanse continent vooral te danken was aan de hogere afzet van ‘vaccins
voor mensen’ in de Verenigde Staten. De waarde van
de uitvoer naar de overige werelddelen is in 2019 afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. Zo viel
het aandeel van de export naar Afrika terug tot 3,3%
(EUR 13,3 miljard), terwijl Oceanië nog goed was
voor 0,5% van de totale Belgische export van goederen. Hiermee vertegenwoordigde dit werelddeel een
waarde van iets meer dan EUR 2,1 miljard.

HANDEL IN GOEDEREN

Belgische export binnen Europa
Zoals hiervoor reeds werd aangegeven, is het merendeel van de goederen die België exporteert
bestemd voor andere landen binnen Europa. In
2019 ging het meer bepaald om een bedrag van
EUR 306,0 miljard, oftewel 77,1% van de totale
Belgische export. Hiermee lag de uitvoer naar de
Europese landen 0,4% (-EUR 1,3 miljard) onder het
niveau van een jaar eerder.

Binnen Europa kan een onderscheid gemaakt worden tussen drie groepen van landen: de leden van
de EU die ook tot de eurozone behoren (57,6%), de
leden van de EU die geen deel uitmaken van de eurozone (14,8%) en de landen die niet tot de Europese
Unie behoren (4,6%). De waarde van de uitvoer
naar de eerste groep van landen lag in 2019 lager
dan een jaar eerder, terwijl de export naar zowel de
EU-landen die niet tot de eurozone behoren als de
Europese landen buiten de EU lichtjes was gestegen.

➔ Europese Unie

FIGUUR 11 | Belgische export naar de belangrijkste landen van de EU
(in miljoen EUR)

24,7% - Duitsland [EUR 70.955,5 milj.]
19,4% - Frankrijk [EUR 55.784,5 milj.]
16,6% - Nederland [EUR 47.829,9 milj.]
10,5% - Ver. Koninkrijk [EUR 30.245,1 milj.]
6,9% - Italië [EUR 19.717,5 milj.]
3,9% - Spanje [EUR 11.119,3 milj.]
3,1% - Polen [EUR 8.774,9 milj.]
2,4% - G.H. Luxemburg [EUR 7.008,4 milj.]
2,3% - Zweden [EUR 6.550,1 milj.]
1,4% - Oostenrijk [EUR 4.000,3 milj.]
8,9% - Andere landen [EUR 25.637,5 milj.]

De Belgische uitvoer van goederen naar de overige
EU-lidstaten bedroeg EUR 287,6 miljard in 2019,
hetzij een daling van 0,6% in vergelijking met een
jaar eerder. Terwijl de Belgische export van goederen naar de overige landen van de eurozone er met
1,0% (-EUR 2,2 miljard) op achteruit ging, steeg die
naar de EU-landen die niet tot de eurozone behoren
met 0,8% (+EUR 455,6 miljoen) tot EUR 58,7 miljard.
De uitvoer naar de EU in zijn geheel is hierdoor in
2019 met bijna EUR 1,8 miljard verminderd. In het
G.H. Luxemburg, waar het Belgisch vorstenpaar in

oktober 2019 een staatsbezoek aflegde, zag ons land
de waarde van haar uitvoer het sterkst toenemen.
Onder impuls van de gestegen uitvoer van ‘meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden’ steeg de betreffende uitvoer met 6,8% (+EUR 444,7 miljoen) tot
iets meer dan EUR 7,0 miljard. De sterkste procentuele vooruitgang werd binnen de eurozone echter
gerealiseerd in Cyprus, waar de Belgische export
dankzij de hogere uitvoer voor onder meer ‘halfzware oliën’ met 11,8% (+EUR 29,1 miljoen) is toegenomen tot EUR 274,8 miljoen.

ACTIVITEITENVERSLAG 2019

61

Opvallend is ook dat de Belgische uitvoer naar elk
van de EU-landen buiten de eurozone is gestegen in
2019, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk,
waar de export afsloot met een daling van 3,3%
(-EUR 1,0 miljard).
De drie belangrijkste klanten van België zijn echter nog steeds haar directe buurlanden: Duitsland,
Frankrijk en Nederland. Terwijl de uitvoer naar
Duitsland het voorbije jaar 0,3% (-EUR 204,1 miljoen) onder het niveau van 2018 lag, is de export
naar Frankrijk en Nederland er met respectievelijk
2,7% (-EUR 1,6 miljard) en 1,4% (-EUR 685,8 miljoen)

op achteruit gegaan. De afname in de export naar
Frankrijk was onder meer het gevolg van de gedaalde waarde van ‘aardgas’.
Duitsland, Frankrijk en Nederland zijn samen met
het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk voor meer
dan de helft van de totale Belgische export van goederen. Het feit dat de uitvoer naar elk van deze landen is verminderd in 2019, heeft er in grote mate
toe bijgedragen dat ook de totale waarde van de
Belgische export binnen de EU 0,6% (-EUR 1,8 miljard) onder het niveau van een jaar eerder lag.

FIGUUR 12 | Variatie van de Belgische export naar de belangrijkste landen van de EU
(in miljoen EUR)

Europese Unie [-EUR 1.784,2 milj.]

-0,6%

Duitsland [-EUR 204,1 milj.]

-0,3%

Frankrijk [-EUR 1.569,2 milj.]

-2,7%

Nederland [-EUR 685,8 milj.]
Ver. Koninkrijk [-EUR 1.035,3 milj.]

-1,4%
-3,3%

Italië [-EUR 615,9 milj.]

-3,0%

Spanje [+EUR 10,4 milj.]

0,1%
4,0%

Polen [+EUR 340,5 milj.]
G.H. Luxemburg [+EUR 444,7 milj.]

6,8%
2,7%

Zweden [+EUR 170,8 milj.]
Oostenrijk [+EUR 156,5 milj.]

4,1%
4,9%

Andere landen [+EUR 1.203,0 milj.]
-4
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➔ Europa (extra-EU)
De Belgische export van goederen naar de Europese
landen buiten de EU bedroeg bijna EUR 18,4 miljard in 2019. Van deze groep van landen waren
Zwitserland (31,7%, hetzij EUR 5,8 miljard), Turkije
(25,7%, hetzij EUR 4,7 miljard) en Rusland (22,5%,
hetzij EUR 4,1 miljard) veruit de belangrijkste klanten.
De totale export naar deze groep van landen is het
afgelopen jaar met 2,5% (+EUR 449,6 miljoen) toegenomen in vergelijking met 2018. Deze groei was vooral te danken aan de hogere uitvoer naar Zwitserland
en Rusland. Door de gestegen leveringen van

‘halfzware oliën’ en ‘resten en afval van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen’ kende de Belgische uitvoer van goederen naar
het eerstgenoemde land een groei van 12,3% (+EUR
639,5 miljoen), terwijl de waarde van de export naar
het laatstgenoemde land met 14,5% (+EUR 525,5
miljoen) toenam dankzij de gestegen uitvoer van o.a.
‘immunologische producten’ en ‘geneesmiddelen’.
De export naar Turkije is daarentegen met
EUR 210,9 miljoen (-4,3%) verminderd door de gedaalde uitvoer van onder meer ‘resten en afval, van
gietijzer, van ijzer of van staal’ en ‘weefgetouwen’.

Belgische intercontinentale export
FIGUUR 13 | Belgische export naar de belangrijkste handelspartners buiten Europa
(in miljoen EUR)
27,1% - Verenigde Staten [EUR 24.699,8 milj.]
  7,8% - China [EUR 7.104,8 milj.]
  7,3% - India [EUR 6.677,5 milj.]
  4,1% - Canada [EUR 3.737,4 milj.]
  4,0% - Japan [EUR 3.625,5 milj.]
  3,3% - Brazilië [EUR 3.022,7 milj.]
  3,0% - V.A.E. [EUR 2.770,9 milj.]
  2,7% - Nigeria [EUR 2.469,1 milj.]
  2,3% - Israël [EUR 2.093,0 milj.]
  2,1% - Hongkong [EUR 1.939,9 milj.]
  2,0% - Saoedi-Arabië [EUR 1.790,4 milj.]
  2,0% - Australië [EUR 1.775,6 milj.]
  1,8% - Rep. Korea [EUR 1.603,4 milj.]
  1,6% - Mexico [EUR 1.431,6 milj.]
  1,5% - Singapore [EUR 1.399,5 milj.]
27,4% - Andere landen [EUR 43.285,3 milj.]

Buiten Europa bleef de Verenigde Staten ook in 2019
nog steeds veruit de belangrijkste klant van België
met iets meer dan een kwart (27,1%) van de totale intercontinentale uitvoer van ons land. Dat de totale Belgische export van goederen buiten Europa
met 2,1% is toegenomen, was voor een groot deel
te danken aan de gestegen uitvoer van ‘vaccins voor

mensen’, ‘immunologische producten’ en ‘geneesmiddelen’ naar de VS.
China, waar in november 2019 de grootste gezamenlijke Belgische economische zending ooit plaatsvond, was buiten Europa de tweede belangrijkste
klant van België met een aandeel van 7,8% (EUR 7,1
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miljard), terwijl India de top drie van voornaamste
exportbestemmingen afsloot met 7,3% en een bedrag van net geen EUR 6,7 miljard.
De Belgische export naar Mexico, waar in februari
2019 een economische zending plaatsvond onder het
voorzitterschap van H.K.H. Prinses Astrid, is in 2019
met 9,6% (+EUR 125,0 miljoen) toegenomen dankzij de hogere uitvoer van onder meer ‘lichte oliën en
preparaten’ en ‘gewalste platte producten van gelegeerd staal’. Dit heeft er mee toe bijgedragen dat
Mexico het voorbije jaar de 14de belangrijkste klant
van België buiten Europa was met een bedrag van
ruim EUR 1,4 miljard.
Canada, dat in 2018 de 21 plaats bezette in de lijst
met belangrijkste klanten van België, is het voorbije jaar opgeklommen naar de 18de plaats in dit
ste

klassement. Mede door de sterk toegenomen uitvoer
van ‘gevechtswagens en pantserauto’s’, is de totale
export van goederen naar Canada in 2019 met 17,4%
(+EUR 554,0 miljoen) gestegen.
De gedaalde koers van ‘diamant’ lag dan weer mee
aan de basis van de sterk verminderde uitvoer naar
zowel India (-15,6%, hetzij -EUR 1,2 miljard) als de
V.A.E. (-17,4%, hetzij -EUR 585,0 miljoen), terwijl
in Nigeria de gedaalde waarde van ‘lichte oliën’ en
‘halfzware oliën’ aan de basis lag voor de afname
van de Belgische export naar dit land met EUR 275,5
miljoen (-10,0%).
Van de vijftien belangrijkste klanten buiten Europa
waren er vier landen uit Amerika en 9 uit Azië. Nigeria
en Australië waren in deze lijst de enige vertegenwoordigers van respectievelijk Afrika en Oceanië.

FIGUUR 14 | Variatie van de Belgische export naar de belangrijkste handelspartners
buiten Europa (in miljoen EUR)
Extra-Europa [+EUR 2.221,2 milj.]

2,1%

Verenigde Staten [+EUR 4.153,4 milj.]

20,2%

China [+EUR 146,7 milj.]

2,1%

India [-EUR 1.230,2 milj.]

-15,6%

Canada [+EUR 554,0 milj.]

17,4%

Japan [+EUR 415,8 milj.]

13,0%

Brazilië [-EUR 195,4 milj.]
V.A.E. [-EUR 585,0 milj.]

-6,1%
-17,4%
-10,0%

Nigeria [-EUR 275,5 milj.]

6,9%

Israël [+EUR 135,6 milj.]
-7,3%

Hongkong [-EUR 152,4 milj.]

12,3%

Saoedi-Arabië [+EUR 195,5 milj.]
-5,4%

Australië [-EUR 100,6 milj.]

-6,3%

Rep. Korea [-EUR 107,8 milj.]

9,6%

Mexico [+EUR 125,0 milj.]

10,2%

Singapore [+EUR 129,0 milj.]
-2,2%

Andere landen [-EUR 986,8 milj.]
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2.1.1.3 Sectorale evolutie van de export
TABEL 8 | Sectorale spreiding van de Belgische uitvoer in 2019

2018
Productgroep

2019

(in miljoen €)

(in miljoen €)

∆ 2019-2018
(in %)

(in miljoen €)

(in %)

Chemische producten

96.867,0

99.506,2

25,1

2.639,3

2,7

Transportmaterieel

46.124,2

50.918,5

12,8

4.794,3

10,4

Machines en toestellen

40.817,5

41.860,7

10,5

1.043,2

2,6

Minerale producten

39.946,5

35.066,8

8,8

-4.879,7

-12,2

Kunststoffen

32.023,1

31.120,0

7,8

-903,1

-2,8

Onedele metalen

32.312,6

30.072,2

7,6

-2.240,4

-6,9

Voedingsproducten

20.888,8

21.950,1

5,5

1.061,2

5,1

Edelstenen en -metalen

15.705,3

16.031,4

4,0

326,1

2,1

Textiel

13.789,8

13.536,1

3,4

-253,7

-1,8

Optische instrumenten

11.723,3

11.974,1

3,0

250,8

2,1

Dierlijke producten

8.440,0

8.411,9

2,1

-28,1

-0,3

Plantaardige producten

8.347,1

8.065,7

2,0

-281,4

-3,4

Andere productgroepen

29.627,5

28.535,9

7,2

-1.091,6

-3,7

396.612,7

397.049,7

100,0

437,0

0,1

TOTAAL

Met 25,1% en een bedrag van EUR 99,5 miljard nam
de rubriek chemische producten nog steeds de eerste plaats in voor wat de Belgische export van goederen betreft. De waarde hiervan lag in 2019 ongeveer EUR 2,6 miljard (+2,7%) boven het niveau van
een jaar eerder. De groei van deze groep producten
was onder meer te danken aan de gestegen uitvoer
van ‘geneesmiddelen’, ‘immunologische producten’
en ‘vaccins voor mensen’.
Transportmaterieel bezette de tweede plaats
met een aandeel van 12,8%, hetzij een bedrag van
EUR 50,9 miljard. De uitvoer van deze groep van

producten, die voornamelijk bestond uit ‘automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer’, ‘elektrische voertuigen’ en ‘hybride voertuigen’, is in 2019 met 10,4%
(+EUR 4,8 miljard) gegroeid.
Machines en toestellen (belangrijkste subsecties: ‘machines en toestellen die gebruikt worden
om druk
letters, clichés, drukplaten, drukcilinders
en dergelijke te drukken’, ‘luchtpompen, vacuümpompen en compressoren voor lucht of voor andere gassen’, ‘delen van turbinestraalmotoren of van
schroefturbines’ en ‘machines en apparaten voor
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de regeling van het klimaat in besloten ruimten’)
namen nog steeds de derde plaats in met een aandeel van 10,5% en een bedrag van EUR 41,9 miljard
(+2,6%, hetzij +EUR 1,0 miljard).

uitvoerde is verminderd, daalde ook de waarde van
deze rubriek. Dit had tot gevolg dat het aandeel van
de sectie minerale producten terugviel tot 8,8%,
waarmee het de 4de plaats innam.

Dat de waarde van de rubriek minerale producten in
de Belgische export van goederen in 2019 met 12,2%
(-EUR 4,9 miljard) is verminderd tot ongeveer EUR
35,1 miljard, kwam doordat de gemiddelde olieprijs
op de internationale markt afgelopen jaar lager lag
dan in 2018. Aangezien de hoeveelheid die België

Kunststoffen (belangrijkste subsecties: ‘copolymeren van propyleen’, ‘polyethyleen’ en ‘polypropyleen’)
sloten de top vijf af met een aandeel van 7,8% en een
bedrag van EUR 31,1 miljard. De uitvoer hiervan is in
2019 met 2,8% (-EUR 903,1 miljoen) gedaald.
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2.1.2 Invoer van goederen
2.1.2.1 Belangrijkste leveranciers
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TABEL 9 | Overzicht van de belangrijkste leveranciers van België in 2019
2018
Positie

Land

(in miljoen €)

2019
(in miljoen €)

(in %)

(in miljoen €)

(in %)

1

Nederland

69.164,5

66.120,8

17,4

-3.043,7

-4,4

2

Duitsland

50.423,3

50.253,4

13,2

-169,9

-0,3

3

Frankrijk

36.322,4

37.033,6

9,7

711,2

2,0

4

Ver. Staten

26.287,1

28.706,1

7,5

2.418,9

9,2

5

Ierland

19.768,6

17.171,4

4,5

-2.597,1

-13,1

6

Ver. Koninkrijk

17.884,8

16.810,3

4,4

-1.074,5

-6,0

7

China

15.295,2

16.760,9

4,4

1.465,6

9,6

8

Italië

13.209,4

13.815,6

3,6

606,2

4,6

9

Japan

9.313,6

11.185,6

2,9

1.872,0

20,1

10

Spanje

8.596,0

8.840,7

2,3

244,7

2,8

11

Zwitserland

5.792,0

8.838,9

2,3

3.046,9

52,6

12

Rusland

10.049,2

8.126,6

2,1

-1.922,6

-19,1

13

Zweden

7.293,1

6.957,3

1,8

-335,8

-4,6

14

Polen

4.795,4

5.334,5

1,4

539,0

11,2

15

Turkije

4.842,2

4.723,9

1,2

-118,3

-2,4

85.935,2

79.937,6

21,0

-5.997,6

-7,0

384.971,9

380.617,0

100,0

-4.355,0

-1,1

Andere landen
TOTAAL

Voorgaande tabel en de hierna volgende gegevens
bieden meer informatie over de belangrijkste leveranciers van goederen aan België. De 15 voornaamste landen uit deze lijst vertegenwoordigden in 2019
samen meer dan drie kwart van de totale Belgische
import. Ook aan invoerzijde namen Nederland,
Duitsland en Frankrijk de drie eerste plaatsen in, zij
het in een andere volgorde dan bij de export. Samen
waren deze drie landen goed voor 40,3% van de totale invoer van ons land. Nederland bleef afgelopen
jaar veruit de belangrijkste leverancier van goederen
aan België, ook al is er geen enkel ander land waar
de waarde van de Belgische invoer van goederen

68

∆ 2019-2018
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er zo sterk op achteruit ging. Ierland en Rusland
waren de twee andere landen uit de top 15 waar de
Belgische import het sterkst terugliep. Aan de andere kant van het spectrum was het de sterke toename in de invoer van voornamelijk ‘elektrische voertuigen’ die aan de basis lag van de gestegen import
uit de Verenigde Staten, terwijl vooral de waarde van
‘geneesmiddelen’ en ‘immunologische producten’
was gestegen in de import uit Zwitserland. Hierdoor
is dit laatste land in 2019 opgeklommen van de 13de
naar de 11de plaats in de lijst met belangrijkste leveranciers van België.
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2.1.2.2 Geografische evolutie van de invoer
TABEL 10 | Belang van de verschillende continenten in de Belgische invoer

2018
Continent

2019

∆ 2019-2018

(in miljoen €)

(in miljoen €)

(in %)

(in miljoen €)

(in %)

276.216,3

270.581,7

71,1

-5.634,6

-2,0

EU(28)

248.642,7

244.352,7

64,2

-4.290,1

-1,7

EU - Eurozone

208.547,8

204.472,2

53,7

-4.075,7

-2,0

EU - Niet-eurozone

40.094,9

39.880,5

10,5

-214,4

-0,5

Europa (extra-EU)

27.573,6

26.229,1

6,9

-1.344,5

-4,9

Azië

56.391,9

56.956,1

15,0

564,2

1,0

Amerika

40.149,6

41.743,0

11,0

1.593,4

4,0

Afrika

10.257,4

9.659,0

2,5

-598,5

-5,8

Oceanië

1.334,8

1.108,7

0,3

-226,1

-16,9

Andere

621,9

568,5

0,1

-53,4

-8,6

TOTAAL

384.971,9

380.617,0

100,0

-4.355,0

-1,1

Europa

Europa blijft met meer dan twee derde van de totale
Belgische import nog steeds veruit de belangrijkste
leverancier van goederen aan ons land. Het is echter net de lagere invoer uit andere Europese landen
die aan de basis lag voor de afname van de totale
Belgische import van goederen. Vooral binnen de
eurozone was er een duidelijke daling van de invoer,
maar ook de import uit de EU-landen die niet tot de

eurozone behoren en de andere Europese landen
buiten de EU ging er in 2019 op achteruit.
Buiten Europa blijft Azië met 15,0% nog steeds de
voornaamste leverancier van goederen aan België,
gevolgd door Amerika (11,0%), Afrika (2,5%) en
Oceanië (0,3%).
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Belgische import uit Europa
In 2019 was ruim twee derde (71,1%, hetzij
EUR 270,6 miljard) van de Belgische invoer van
goederen afkomstig uit het eigen continent. Binnen
Europa kan een onderscheid gemaakt worden tussen de import uit de landen van de EU die ook tot
de eurozone behoren (53,7%), de landen van de EU
die geen deel uitmaken van de eurozone (10,5%) en
de Europese landen die niet tot de Europese Unie
behoren (6,9%). Doordat de import uit elk van deze

groepen van landen verminderde, lag ook de totale waarde van de Belgische invoer van goederen uit
Europa afgelopen jaar 2,0% (-EUR 5,6 miljard) lager
dan in 2018. Binnen de eurozone is tijdens het laatste kwartaal van 2019 de import uit Nederland sterk
verminderd als gevolg van de lagere waarde voor
‘ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen’ en ‘aardgas’, terwijl uit Ierland vooral de invoer
van ‘lactamen’ is verminderd.

➔ Europese Unie

FIGUUR 15 | Belgische import uit de belangrijkste landen van de EU (in miljoen EUR)

27,1% - Nederland [EUR 66.120,8 milj.]
20,6% - Duitsland [EUR 50.253,4 milj.]
15,2% - Frankrijk [EUR 37.033,6 milj.]
  7,0% - Ierland [EUR 17.171,4 milj.]
  6,9% - Ver. Koninkrijk [EUR 16.810,3 milj.]
  5,7% - Italië [EUR 13.815,6 milj.]
  3,6% - Spanje [EUR 8.840,7 milj.]
  2,8% - Zweden [EUR 6.957,3 milj.]
  2,2% - Polen [EUR 5.334,5 milj.]
  1,6% - Tsjechië [EUR 3.935,9 milj.]
  7,4% - Andere landen [EUR 18.079,3 milj.]

De Belgische import van goederen uit de andere
landen van de EU lag in 2019 bijna EUR 4,3 miljard
(-1,7%) onder het niveau van een jaar eerder en bedroeg EUR 244,4 miljard. Terwijl de invoer uit de eurolanden met 2,0% (-EUR 4,1 miljard) is afgenomen,
vertoonde die uit de niet-eurolanden een lichte achteruitgang van 0,5% (-EUR 214,4 miljoen).
Nederland was binnen de EU met een bedrag
van EUR 66,1 miljard (27,1%) nog steeds met
voorsprong de voornaamste leverancier van
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goederen aan ons land, voor Duitsland (20,6%, hetzij
EUR 50,3 miljard) en Frankrijk (15,2%, hetzij
EUR 37,0 miljard).
Dat de waarde van de Belgische invoer uit Nederland
afgelopen jaar met 4,4% is verminderd in vergelijking met 2018, kan verklaard worden door het feit
dat België traditioneel aanzienlijke hoeveelheden
aardolie en aardgas importeert via haar noorderburen. De lagere prijs hiervan heeft er in grote mate
mee toe geleid dat de waarde van de totale invoer uit

HANDEL IN GOEDEREN

dit land met iets meer dan EUR 3,0 miljard is verminderd.
De sterkste procentuele daling werd echter opgetekend in de Belgische import uit Ierland. De lagere waarde van de sub-sectie ‘lactamen’ heeft er
mee voor gezorgd dat de totale Belgische invoer van
goederen uit dit land er met bijna EUR 2,6 miljard
(-13,1%) op achteruit is gegaan tot EUR 17,2 miljard.
Verder heeft de verminderde invoer van onder
meer ‘aardgas’ en ‘halfzware oliën’ er mee toe geleid dat de totale Belgische import uit het Verenigd
Koninkrijk er in 2019 met 6,0% (-EUR 1,1 miljard)
op achteruit is gegaan. De daling van de import uit
Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk lag
het voorbije jaar aan de basis van de afname van de
totale Belgische import van goederen uit de EU.

Er was daarentegen wel een groei van de invoer
uit o.a. Frankrijk en Italië. De gestegen invoer uit
Frankrijk was onder meer toe te schrijven aan de
toegenomen waarde van de sub-sectie ‘vaccins voor
mensen’, terwijl in het geval van Italië de sub-sectie ‘geneesmiddelen’ mee aan de basis lag van
de groei met 4,6% (+EUR 606,2 miljoen). Hierdoor
nam de import uit het eerstgenoemde land toe met
EUR 711,2 miljoen (+2,0%) tot EUR 37,0 miljard, terwijl het laatstgenoemde land voor iets meer dan
EUR 13,8 miljard goederen aan België leverde. De
sterkste procentuele stijging binnen de EU werd
echter opgetekend in de Belgische invoer uit Polen.
Door de hogere waarde voor ‘lithiumionaccumulatoren’ is de import van goederen uit dit land er het
voorbije jaar met 11,2% (+EUR 539,0 miljoen) op
vooruit gegaan tot EUR 5,3 miljard.

FIGUUR 16 | Variatie van de Belgische import uit de belangrijkste landen van de EU
(in miljoen EUR)
Europese Unie [-EUR 4.290,1 milj.]

-1,7%

Nederland [-EUR 3.043,7 milj.]
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-0,3%
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2,0%

Frankrijk [+EUR 711,2 milj.]
Ierland [-EUR 2.597,1 milj.]
Ver. Koninkrijk [-EUR 1.074,5 milj.]

-13,1%
-6,0%
4,6%

Italië [+EUR 606,2 milj.]
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-4,6%

Zweden [-EUR 335,8 milj.]
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➔ Europa (extra-EU)

In 2019 heeft België voor ruim EUR 26,2 miljard aan
goederen geïmporteerd uit de Europese landen buiten de EU. Zwitserland vertegenwoordigde met een
aandeel van 33,7% (EUR 8,8 miljard) een derde van
de leveringen uit deze groep van landen. Opvallend
is dat de import van goederen uit Zwitserland maar
liefst 52,6% (+EUR 3,0 miljard) boven het niveau van
een jaar eerder lag. Dit was voornamelijk het gevolg
van de toegenomen invoer van ‘geneesmiddelen’ en
‘immunologische producten’.

aan ons land buiten de EU was. De waarde van de
import uit dit land verminderde meer specifiek met
19,1% (-EUR 1,9 miljard) tot iets meer dan EUR 8,1
miljard.

Door de macro-economische onzekerheid en industrie specifieke uitdagingen stond de prijs van
diamant in 2019 sterk onder druk. Samen met de
gedaalde invoer van o.a. ‘halfzware oliën’ en ‘lichte
oliën’ heeft dit ertoe geleid dat Rusland niet langer
de voornaamste Europese leverancier van goederen

Mede door de aanzienlijke daling van de invoer
uit de twee laatst vermelde landen is ook de totale Belgische import van goederen uit de Europese
landen buiten de EU er in 2019 met 4,9% (-EUR 1,3
miljard) op achteruit gegaan in vergelijking met een
jaar eerder.

De import uit Noorwegen viel dan weer met bijna
EUR 2,2 miljard (-39,9%) terug tot iets minder dan
EUR 3,3 miljard doordat de ingevoerde hoeveelheid
‘aardgas’, en bijgevolg ook de waarde ervan, sterk
afnam.

Belgische intercontinentale import
FIGUUR 17 | Belgische import uit de belangrijkste landen buiten Europa
(in miljoen EUR)
26,1% - Verenigde Staten [EUR 28.706,1 milj.]
15,2% - China [EUR 16.760,9 milj.]
10,2% - Japan [EUR 11.185,6 milj.]
   4,2% - India [EUR 4.602,7 milj.]
   3,6% - Saoedi-Arabië [EUR 3.966,9 milj.]
   3,5% - Mexico [EUR 3.823,0 milj.]
   2,9% - Singapore [EUR 3.243,3 milj.]
   2,9% - Canada [EUR 3.148,2 milj.]
   2,8% - Zuid-Afrika [EUR 3.109,8 milj.]
   2,2% - Vietnam [EUR 2.473,1 milj.]
   2,2% - Rep. Korea [EUR 2.374,9 milj.]
   2,2% - Brazilië [EUR 2.371,2 milj.]
   1,3% - Thailand [EUR 1.463,3 milj.]
   1,3% - Indonesië [EUR 1.416,6 milj.]
   1,3% - Taiwan [EUR 1.410,5 milj.]
18,2% - Andere landen [EUR 19.979,1 milj.]
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Met een bedrag van EUR 28,7 miljard en een aandeel van 26,1% was de Verenigde Staten buiten
Europa nog steeds veruit de belangrijkste leverancier van goederen aan ons land. De gestegen invoer
van ‘elektrische wagens’ uit de VS heeft er niet enkel voor gezorgd dat de Belgische import uit dit land
met 9,2% steeg, het lag ook mee aan de basis van
de totale groei van onze invoer uit de landen buiten
Europa met 1,2% (+EUR 1,3 miljard).
De invoer uit China, waar in november 2019 de
grootste gezamenlijke Belgische economische zending ooit plaatsvond, vertoonde onder impuls van
de sub-secties ‘hybride-voertuigen’ en ‘machines
waarvan de bovenbouw 360° kan draaien’ een toename van 9,6% (+EUR 1,5 miljard).

Dat de groei van de Belgische import uit de landen
buiten Europa niet hoger lag, kwam onder meer
door de gedaalde invoer uit Singapore. Mede door de
lagere waarde van ‘lactamen’ en ‘immunologische
producten’ is de totale import uit dit land met 32,3%
(-EUR 1,5 miljard) verminderd tot EUR 3,2 miljard.
De import uit de Republiek Korea, waar het Belgisch
vorstenpaar in maart 2019 een staatsbezoek aflegde, nam lichtjes af met 0,8% (-EUR 18,5 miljoen) tot
net geen EUR 2,4 miljard.
Van de vijftien belangrijkste leveranciers buiten
Europa waren er vier landen uit Amerika en tien uit
Azië. Zuid-Afrika was in deze lijst de enige vertegenwoordiger van Afrika, terwijl er hier geen landen uit
Oceanië in voorkwamen.

De sterkste procentuele groei werd evenwel opgetekend in de import uit Japan. De invoer uit dit land
steeg in 2019 met 20,1% (+EUR 1,9 miljard) tot net
geen EUR 11,2 miljard door de gestegen waarde voor
o.a. ‘hybridevoertuigen’.

FIGUUR 18 | Variatie van de Belgische import uit de belangrijkste landen buiten
Europa (in miljoen EUR)
Extra-Europa [+EUR 1.279,6 milj.]

1,2%

Verenigde Staten [+EUR 2.418,9 milj.]

9,2%

China [+EUR 1.465,6 milj.]

9,6%

Japan [+EUR 1.872,0 milj.]

20,1%

India [-EUR 320,9 milj.]

-6,5%

Saoedi-Arabië [-EUR 78,1 milj.]

-1,9%

Mexico [-EUR 601,5 milj.]
Singapore [-EUR 1.548,0 milj.]

-13,6%
-32,3%

Canada [+EUR 323,7 milj.]

11,5%

Zuid-Afrika [+EUR 44,3 milj.]

1,4%

Vietnam [+EUR 183,3 milj.]

8,0%

Rep. Korea [-EUR 18,5 milj.]

-0,8%

Brazilië [-EUR 76,8 milj.]

-3,1%

Thailand [+EUR 27,2 milj.]

1,9%

Indonesië [+EUR 95,0 milj.]

7,2%

Taiwan [+EUR 67,0 milj.]

5,0%
-11,4%

Andere landen [-EUR 2.573,8 milj.]
-20
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2.1.2.3 Sectorale evolutie van de invoer
TABEL 11 | Sectorale spreiding van de Belgische invoer in 2019

2018
Productgroep

(in miljoen €)

2019
(in miljoen €)

(in %)

(in miljoen €)

(in %)

Chemische producten

83.931,7

85.788,9

22,5

1.857,1

2,2

Transportmaterieel

49.481,1

51.874,1

13,6

2.392,9

4,8

Machines en toestellen

46.073,0

50.016,0

13,1

3.942,9

8,6

Minerale producten

57.358,1

49.211,4

12,9

-8.146,8

-14,2

Onedele metalen

28.804,0

25.752,2

6,8

-3.051,8

-10,6

Kunststoffen

21.181,6

20.783,6

5,5

-398,0

-1,9

Voedingsproducten

14.667,4

14.640,7

3,8

-26,7

-0,2

Edelstenen en -metalen

15.440,4

13.957,4

3,7

-1.483,0

-9,6

Optische instrumenten

11.163,3

11.768,8

3,1

605,5

5,4

Textiel

11.638,1

11.703,4

3,1

65,2

0,6

Plantaardige producten

10.927,0

10.755,3

2,8

-171,7

-1,6

7.627,5

7.316,0

1,9

-311,5

-4,1

26.678,7

27.049,3

7,1

370,6

1,4

384.971,9

380.617,0

100,0

-4.355,0

-1,1

Dierlijke producten
Andere productgroepen
TOTAAL

De lijst van belangrijkste importrubrieken werd ook
in 2019 nog steeds aangevoerd door chemische
producten met een aandeel van 22,5% (EUR 85,8
miljard). De ingevoerde waarde van deze productengroep, die o.a. bestaat uit ‘geneesmiddelen’, ‘immunologische producten’ en ‘menselijke vaccins’,
lag het voorbije jaar EUR 1,9 miljard (+2,2%) hoger
dan in 2018.
Door de gestegen invoer van o.a. ‘elektrische voertuigen’ steeg de waarde van de rubriek transportmaterieel met 4,8% (+EUR 2,4 miljard) tot EUR 51,9
miljard.
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Machines en toestellen (belangrijkste subsecties:
‘telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor
andere draadloze netwerken’, ‘draagbare automatische gegevensverwerkende machines’, ‘elektronische geïntegreerde schakelingen’ en ‘toestellen voor
het ontvangen, omzetten en zenden of regenereren
van spraak, van beelden of van andere gegevens’)
zijn in 2019 opgeklommen naar de derde plaats met
een aandeel van 13,1% en een bedrag van EUR 50,0
miljard en dit mede door een stijging van de invoer
met EUR 3,9 miljard (+8,6%).

HANDEL IN GOEDEREN

Als gevolg van de reeds eerder aangehaalde daling van de gemiddelde olieprijs op de internationale markt viel de rubriek minerale producten terug
naar de vierde plaats in de Belgische invoer. Door de
gedaalde koers lag de waarde hiervan in 2019 ruim
EUR 8,1 miljard (-14,2%) onder het niveau van een
jaar eerder. Deze rubriek was nog goed voor 12,9%
van de totale Belgische invoer van goederen, hetgeen
overeenkomt met een bedrag van EUR 49,2 miljard.

Onedele metalen
(belangrijkste
subsecties:
‘niet-geraffineerd koper’, ‘resten en afval van koper’ en ‘gewalste platte producten van ijzer of van
niet-gelegeerd staal’) vervolledigden de top vijf van
belangrijkste Belgische importrubrieken met een
aandeel van 6,8% en een bedrag van EUR 25,8 miljard. Aangezien in 2019 naast de prijs van olie ook die
voor ijzer en staal in dalende lijn was, is de waarde
van deze rubriek in de invoer met 10,6% (-EUR 3,1
miljard) verminderd.

2.1.3 Handelsbalans
TABEL 12 | Handelsbalans van België met de verschillende continenten in 2019

Continent (in miljoen €)

2018

Europa

2019

∆ 2019-2018

31.123,2

35.423,2

4.300,0

EU(28)

40.764,7

43.270,5

2.505,8

EU - Eurozone

22.581,5

24.417,3

1.835,8

EU - Niet-eurozone

18.183,2

18.853,2

670,1

Europa (extra-EU)

-9.641,5

-7.847,4

1.794,1

-19.251,3

-20.680,7

-1.429,3

-9.350,1

-6.269,0

3.081,2

Afrika

3.602,8

3.636,4

33,7

Oceanië

1.876,5

1.002,7

-873,8

Andere

3.639,8

3.320,1

-319,7

TOTAAL

11.640,8

16.432,7

4.792,0

Azië
Amerika

Omdat België traditioneel meer goederen exporteert dan het importeert, kan ons land ieder jaar
een positieve handelsbalans voorleggen. In 2019 bedroeg het surplus ruim EUR 16,4 miljard, dit is bijna
EUR 4,8 miljard meer dan het jaar voordien. Dat
het saldo traditioneel positief is, komt in de eerste

plaats doordat België vooral meer uitvoert naar de
andere landen van de EU dan het uit deze landen invoert. Verder werd er ook met Afrika en Oceanië een
overschot geregistreerd. De handelsbalans met Azië
en in iets mindere mate Amerika was daarentegen
sterk negatief.
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➔ Europese Unie
België heeft haar algemeen handelsoverschot voornamelijk te danken aan het feit dat het binnen de
EU veel meer goederen exporteert dan het importeert. Met deze groep van landen kwam het surplus
in 2019 uit op een bedrag van EUR 43,3 miljard.
Met Duitsland bedroeg het handelssurplus EUR

20,7 miljard, terwijl België voor EUR 18,8 miljard
meer goederen uitvoerde naar Frankrijk dan het uit
dit land invoerde. Daartegenover staat traditioneel
echter een aanzienlijk tekort met zowel Nederland
(EUR -18,3 miljard) als Ierland (EUR -14,7 miljard).

➔ Europa (extra-EU)
Met Rusland had België in 2019 een handelstekort
van net geen EUR 4,0 miljard. Samen met het deficit dat België had op haar goederenbalans met zowel Noorwegen (-EUR 1,5 miljard) als Zwitserland
(-EUR 3,0 miljard) heeft dit er in belangrijke mate

toe bijgedragen dat de Belgische handelsbalans met
het totaal van Europese landen buiten de EU afgelopen jaar een negatief saldo van EUR 7,8 miljard
vertoonde.

➔ Azië
België had in 2019 een aanzienlijk handelsdeficit met
de twee belangrijkste lokale economische mogendheden in Azië. Het tekort met China is afgelopen jaar
opgelopen tot EUR 9,7 miljard, terwijl dat met Japan
bijna EUR 7,6 miljard bedroeg. Samen waren deze
twee landen verantwoordelijk voor meer dan 80%
van het totale tekort dat België in 2019 had met het
volledige continent, dat net geen EUR 20,7 miljard
bedroeg. Ook uit o.a. Saoedi-Arabië, Vietnam en
Singapore voert België aanzienlijk meer in dan het
naar deze landen uitvoert. Dit leidde ertoe dat het
tekort op de handelsbalans met het eerstgenoemde
land net geen EUR 2,2 miljard bedroeg, terwijl het

deficit met de twee overige landen in 2019 opliep tot
respectievelijk EUR 1,9 miljard en EUR 1,8 miljard.
Doordat België traditioneel veel grotere hoeveelheden diamant naar India exporteert dan het uit dit
land importeert, ligt ook de waarde hiervan in de uitvoer aanzienlijk hoger dan in de invoer. Hierdoor was
het handelsoverschot het voorbije jaar goed voor
een bedrag van bijna EUR 2,1 miljard. Doordat de
Belgische invoer uit de V.A.E. door de lagere waarde
voor o.a. ‘diamant’ en ‘halfzware oliën’ met bijna de
helft is afgenomen, steeg het overschot met dit land
tot net geen EUR 1,5 miljard.

➔ Amerika
Het handelstekort van België met Amerika, dat in
2018 nog bijna EUR 9,4 miljard bedroeg, is afgelopen jaar afgenomen tot iets minder dan EUR 6,3 miljard. Dit lag vooral aan het feit dat het deficit met de
Verenigde Staten verder was gedaald met iets meer
dan EUR 1,7 miljard tot EUR 4,0 miljard. Daarnaast
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werd ook het tekort met Mexico teruggedrongen van ruim EUR 3,1 miljard tot iets minder dan
EUR 2,4 miljard. De voornaamste overschotten op
het Amerikaanse continent werden gerealiseerd met
Brazilië (EUR 651,5 miljoen) en Canada (EUR 589,2
miljoen).

HANDEL IN GOEDEREN

➔ Afrika
België registreerde een handelsoverschot van ruim
EUR 3,6 miljard met Afrika. Terwijl de Belgische
export van goederen naar Nigeria in 2019 goed was
voor een bedrag van bijna EUR 2,5 miljard, bedroeg
de import uit dit land slechts EUR 186,9 miljoen.
Hierdoor realiseerde ons land een overschot op haar
balans met Nigeria van bijna EUR 2,3 miljard. Het
surplus met Afrika kwam ook deels tot stand doordat België aanzienlijk meer exporteerde naar o.a.

Egypte en Togo dan het uit deze landen importeerde. Hierdoor kwam het surplus met beide landen in
2019 uit op een bedrag van respectievelijk EUR 967,4
miljoen en EUR 906,0 miljoen. Dat het overschot niet
hoger lag, komt voornamelijk doordat België traditioneel een groot handelsdeficit met Zuid-Afrika
heeft. Het voorbije jaar is het tekort lichtjes toegenomen en bedroeg het iets meer dan EUR 1,8 miljard.

➔ Oceanië
Dat België in 2019 een handelsoverschot had met
Oceanië kwam exclusief voort uit het surplus op de
balans met Australië. De bilaterale handel tussen
beide landen resulteerde in een overschot op de balans van bijna EUR 1,1 miljard in het voordeel van

België. Samen met de negatieve balans met NieuwZeeland (EUR -52,9 miljoen) en de overige landen
(EUR -14,4 miljoen) in Oceanië zorgde dit ervoor dat
de totale handelsbalans uitkwam op EUR 1,0 miljard.
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2.2

Handel in diensten

Ondanks het feit dat de in- en uitvoer van goederen
het belangrijkste aspect blijft binnen de Belgische
buitenlandse handel, wint het dienstenverkeer toch
steeds meer aan belang. In 2019 bedroeg de handel
in diensten iets meer dan een kwart van de import en

export van goederen. Dat België een belangrijke rol
inneemt in het internationale dienstenverkeer blijkt
ook uit het feit dat ons land in 2019 wereldwijd de
14de belangrijkste uitvoerder en de 13de belangrijkste
invoerder van diensten was.

Analyse van de cijfers voor het jaar 2019
Evolutie van de export en import

TABEL 13 | Evolutie van de Belgische in- en uitvoer van diensten

(In miljoen €)

2015

2016

Export

98.255,1

98.461,5

103.902,7

104.697,7

107.954,7

Import

94.025,8

95.101,8

100.861,2

104.728,1

107.484,8

4.229,3

3.359,7

3.041,5

-30,4

469,9

Export: variatie (in %)

4,3

0,2

5,5

0,8

3,1

Import: variatie (in %)

5,9

1,1

6,1

3,8

2,6

Handelsbalans

Nadat de Belgische uitvoer van diensten in 2018
slechts 0,8% hoger lag dan een jaar eerder, is ze in
2019 vervolgens met 3,1% (+EUR 3,3 miljard) toegenomen. De totale Belgische invoer van diensten is
afgelopen jaar met 2,6% (+EUR 2,8 miljard) gestegen in vergelijking met 2018. De afgelopen vijf jaar
heeft de handel in diensten elk jaar een groei laten
optekenen, waardoor zowel de Belgische uitvoer als
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2017

2018

2019

invoer in 2019 een voorlopig hoogtepunt bereikten
van respectievelijk EUR 108,0 miljard en EUR 107,5
miljard.
De dienstenbalans vertoonde het voorbije jaar een
surplus van EUR 469,9 miljoen, terwijl de handelsbalans in 2018 nog een licht deficit van EUR 30,4 miljoen registreerde.
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2.2.1 Uitvoer van diensten
2.2.1.1 Belangrijkste klanten
TABEL 14 | Overzicht van de belangrijkste klanten van België in 2019
2018
Positie

Land

2019

(in miljoen €)

(in miljoen €)

∆ 2019-2018
(in %)

(in miljoen €)

(in %)

1

Nederland

16.166,9

15.787,2

14,6

-379,7

-2,3

2

Frankrijk

10.991,6

12.927,0

12,0

1.935,4

17,6

3

Ver. Koninkrijk

8.801,6

10.175,5

9,4

1.373,9

15,6

4

Duitsland

9.278,1

9.098,7

8,4

-179,4

-1,9

5

Ver. Staten

10.365,5

8.860,5

8,2

-1.505,0

-14,5

6

Zwitserland

6.173,4

7.862,2

7,3

1.688,8

27,4

7

Ierland

3.527,4

4.947,9

4,6

1.420,5

40,3

8

G.H. Luxemburg

6.133,9

4.780,4

4,4

-1.353,5

-22,1

9

Italië

2.604,2

2.814,3

2,6

210,1

8,1

10

Spanje

1.677,2

1.905,5

1,8

228,3

13,6

28.977,9

28.795,4

26,7

-182,5

-0,6

104.697,7

107.954,7

100,0

3.257,0

3,1

Andere landen
TOTAAL

Van de tien belangrijkste bestemmingen voor de
Belgische uitvoer van diensten kwamen er afgelopen
jaar ook reeds acht voor in de export van goederen,
zij het in een enigszins andere volgorde. Dat de totale Belgische uitvoer van diensten met bijna EUR 3,3
miljard is toegenomen, ligt in de eerste plaats aan de
gestegen uitvoer naar Frankrijk (+EUR 1,9 miljard),
evenals aan de groei in Zwitserland (+EUR 1,7 miljard), het Verenigd Koninkrijk (+EUR 1,4 miljard) en
Ierland (+EUR 1,4 miljard). In de drie eerstgenoemde landen waren financiële diensten in belangrijke
mate verantwoordelijk voor de toename, terwijl in
het laatstgenoemde land vooral andere commerciële diensten voor de stijging hebben gezorgd.

De Verenigde Staten verloor in 2019 haar derde
plaats en viel terug naar plaats vijf in de ranking door
de gedaalde waarde van de sectie andere commerciële diensten, terwijl Luxemburg, dat in 2018 nog
de 7de plaats innam, er het voorbije jaar een plaats
op achteruit ging door de sterk verminderde waarde van financiële diensten. De eerste plaats werd in
2019 nog steeds bezet door Nederland met 14,6%,
voor Frankrijk (12,0%) en het Verenigd Koninkrijk
(9,4%), dat naar de derde plaats in de ranking klom.
Samen waren de tien belangrijkste bestemmingen
voor Belgische diensten in 2019 verantwoordelijk
voor bijna drie kwart van het totaal.
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2.2.1.2 Voornaamste rubrieken in de uitvoer
TABEL 15 | Belgische uitvoer volgens de voornaamste dienstensecties

(In miljoen €)

2018

2019

Andere commerciële diensten

38.310,4

38.458,6

0,4

35,6

Vervoer

21.940,7

21.824,1

-0,5

20,2

Communicatie

12.021,0

12.596,4

4,8

11,7

Reisverkeer

7.549,1

7.938,0

5,2

7,4

Financiële diensten

7.648,8

7.579,4

-0,9

7,0

17.227,8

19.558,2

13,5

18,1

104.697,7

107.954,7

3,1

100,0

Andere diensten
Totaal

De Belgische uitvoer van diensten bestond in 2019
voor iets meer dan een derde uit andere commerciële diensten. Deze rubriek, die onder meer is
samengesteld uit ‘transitohandel’, ‘operationele
leasingdiensten’, ‘juridisch, accountancy- en managementadvies en public relations’, ‘audit-, boekhoudkundige en belastingadviesdiensten’ en ‘reclamewezen, marktonderzoek en opinieonderzoek’,
vertegenwoordigde meer specifiek een aandeel van
35,6%, hetzij EUR 38,5 miljard. De top drie van voornaamste uitvoersecties werd vervolledigd door vervoer en communicatie met respectievelijk 20,2% en
11,7%.
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Variatie
(in %)

Aandeel
(in %)

De sterkste procentuele groei werd tijdens de periode onder beschouwing gerealiseerd door reisverkeer. De waarde hiervan steeg met 5,2% (+EUR 388,9
miljoen) tot ruim EUR 7,9 miljard. Mede hierdoor,
evenals dankzij de toegenomen uitvoer van communicatie (+4,8%, hetzij +EUR 575,4 miljoen), lag de
totale Belgische uitvoer van diensten in 2019 3,1%
boven het niveau van een jaar eerder.
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2.2.2 Invoer van diensten
2.2.2.1 Belangrijkste leveranciers
TABEL 16 | Overzicht van de belangrijkste leveranciers van België in 2019
2018
Positie

Land

2019

(in miljoen €)

(in miljoen €)

∆ 2019-2018
(in %)

(in miljoen €)

(in %)

1

Nederland

14.974,6

15.534,5

14,5

559,9

3,7

2

Frankrijk

16.027,5

15.490,0

14,4

-537,5

-3,4

3

Duitsland

10.889,5

10.934,5

10,2

45,0

0,4

4

Ver. Koninkrijk

10.063,6

10.615,5

9,9

551,9

5,5

5

Ver. Staten

6.580,0

7.556,7

7,0

976,7

14,8

6

Luxemburg

6.381,9

6.827,4

6,4

445,5

7,0

7

Ierland

3.535,2

4.872,4

4,5

1.337,2

37,8

8

Italië

3.706,9

4.116,0

3,8

409,1

11,0

9

Zwitserland

4.016,6

3.571,1

3,3

-445,5

-11,1

10

Spanje

3.556,2

3.532,3

3,3

-23,9

-0,7

24.996,1

24.434,3

22,7

-561,8

-2,2

104.728,1

107.484,8

100,0

2.756,7

2,6

Andere landen
TOTAAL

De top drie van belangrijkste leveranciers van diensten bestond in 2019 net zoals bij de invoer van
goederen uit Nederland (14,5%), Frankrijk (14,4%)
en Duitsland (10,2%), zij het in een andere volgorde. Dat de totale Belgische invoer van diensten met
bijna EUR 2,8 miljard is toegenomen, ligt in de eerste plaats aan de gestegen invoer uit Ierland (+EUR
1,3 miljard), evenals aan de groei van de import uit
de Verenigde Staten (+EUR 976,7 miljoen). In beide
gevallen waren andere commerciële diensten in belangrijke mate verantwoordelijk voor de toename.

andere commerciële diensten, terwijl in het geval
van Zwitserland diezelfde andere commerciële diensten mee verantwoordelijk waren voor het feit dat dit
land er het voorbije jaar twee plaatsen op achteruit
ging als leverancier van diensten aan België.
Van de tien voornaamste landen van herkomst voor
de Belgische invoer van diensten kwamen er in 2019
ook reeds acht voor in de import van goederen. De
tien landen uit de voorgaande tabel stonden in voor
meer dan drie kwart van de totale Belgische invoer
van diensten.

Frankrijk verloor in 2019 haar eerste plaats in de
ranking door de gedaalde waarde van de sectie
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2.2.2.2 Voornaamste rubrieken in de invoer
TABEL 17 | Belgische invoer volgens de voornaamste dienstensecties

(In miljoen €)

2018

Variatie
(in %)

Aandeel
(in %)

Andere commerciële diensten

37.227,2

37.461,9

0,6

34,9

Vervoer

24.025,9

23.767,7

-1,1

22,1

Reisverkeer

15.686,7

16.642,6

6,1

15,5

Communicatie

9.108,0

9.130,1

0,2

8,5

Financiële diensten

5.758,7

5.897,2

2,4

5,5

12.921,7

14.585,4

12,9

13,6

104.728,1

107.484,8

2,6

100,0

Andere diensten
Totaal

De Belgische invoer van diensten bestond net zoals
de uitvoer ervan in 2019 in de eerste plaats uit andere commerciële diensten. Deze rubriek was goed
voor een waarde van bijna EUR 37,5 miljard, hetzij
een aandeel van 34,9% in de totale Belgische invoer
van diensten. Vervoer, dat o.a. is samengesteld uit
zeevervoer, luchtvervoer, spoorvervoer, vervoer over
de weg en vervoer over de binnenwateren, bezette
de tweede plaats met 22,1% en reisverkeer vervolledigde langs invoerzijde de top drie met 15,5%.
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2019
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Van de vijf belangrijkste rubrieken was het aan invoerzijde de sectie reisverkeer die de sterkste procentuele vooruitgang liet noteren. De waarde hiervan groeide met 6,1% (+EUR 955,9 miljoen) tot EUR
16,6 miljard. De toegenomen invoer hiervan heeft
er mee toe bijgedragen dat de waarde van de totale
Belgische invoer van diensten in 2019 met 2,6% is
gestegen.
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Bestuursorganen – Situatie op 31.12.2019
RAAD VAN BESTUUR

Erevoorzitter
Zijne Majesteit de Koning

Voorzitster
Annemie Neyts-Uyttebroeck
Minister van Staat

Ondervoorzitter
Pierre Henri Rion
Business Angel

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE FEDERALE REGERING
Openbare sector

Annemie Neyts-Uyttebroeck
Minister van Staat

Régine Vandriessche
Gevolmachtigd minister
- Directeur Azië/Oceanië,
FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

Pieter Timmermans
Gedelegeerd bestuurder
- Verbond van Belgische
Ondernemingen (VBO)

Didier Malherbe
Vicepresident – UCB
Gedelegeerd bestuurder –
UCB Belgium

Private sector
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VERTEGENWOORDIGERS VAN HET VLAAMSE GEWEST
Openbare sector

Claire Tillekaerts
Gedelegeerd bestuurder Flanders Investment & Trade
(FIT)

Jurian Van Parys
Juridisch Adviseur - Vlaamse
Overheid – Departement
Buitenlandse Zaken

Gilles Suply
Beleidsadviseur Europese
Zaken & Internationaal
Ondernemen – Voka
– Vlaams netwerk van
Ondernemingen

Koen De Ridder
Adviseur Internationaal UNIZO

Private sector

Regeringscommissaris
Pascal Walrave
Adjunct-kabinetschef, Kabinet van
Minister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams Minister van
Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en
Facilitair Management Jan Jambon
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VERTEGENWOORDIGERS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Isabelle Grippa
CEO hub.brussels

Frank Lelon
Algemene Leiding, Imago
van Brussel, Openbaar Ambt,
Statistiek, Internationale
Betrekkingen, Kabinet van Minister
van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, belast met Financiën,
Begroting, Openbaar Ambt, de
Promotie van Meertaligheid en van
het Imago van Brussel, Sven Gatz

Olivier Willocx
Gedelegeerd bestuurder –
BECI

Pierre Konings
Bestuurder – KBC Bank &
Verzekeringen

Openbare sector

Private sector

Regeringscommissaris
Mathias Dobbels
Kabinetschef van de Staatssecretaris van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en
Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen,
Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende
Medische Hulp, Pascal Smet

86

ACTIVITEITENVERSLAG 2019

BESTUURSORGANEN

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET WAALSE GEWEST
Openbare sector

Pascale Delcomminette
CEO - Agence wallonne
à l’Exportation & aux
Investissements étrangers
(AWEX) en Wallonia-Brussels
International (WBI)

Xavier Geudens
Directeur – Waalse overheidsdienst SPW – economie werk onderzoek – Departement van
Economische Ontwikkeling
– Directie Thematische
Projecten

Pierre Henri Rion
Business Angel

Jean-Jacques Westhof
Directeur van het
Departement Buitenlandse
Handel – Internationale
Betrekkingen – Union wallonne des Entreprises (UWE)

Private sector

Regeringscommissaris

Geoffrey Bedoret
Diplomatiek Adviseur van viceminister-president en Minister van Economie, Buitenlandse
Handel, Onderzoek en Innovatie, Ruimtelijke
Ordening en Landbouw, Willy Borsus
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BEGELEIDINGSCOMITÉ
Leden
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Claire Tillekaerts
Gedelegeerd Bestuurder,
Flanders Investment & Trade
(FIT)

Isabelle Grippa
CEO hub.brussels

Pascale Delcomminette
CEO, Agence wallonne
à l’Exportation & aux
Investissements étrangers
(AWEX) en Wallonia-Brussels
International (WBI)

Anick Van Calster
Directeur-generaal
Bilaterale Zaken, FOD
Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

Fabienne L’Hoost
Directeur-generaal,
Agentschap voor
Buitenlandse Handel

Didier De Baere
Adjunct-directeurgeneraal, Agentschap voor
Buitenlandse Handel

BESTUURSORGANEN

AUDITCOMITÉ
Voorzitter

Didier Malherbe
Vicepresident – UCB
Gedelegeerd bestuurder –
UCB Belgium
Leden

Pierre Konings
Bestuurder – KBC Bank &
Verzekeringen

Pierre Henri Rion
Business Angel

Claire Tillekaerts
Gedelegeerd Bestuurder Flanders Investment & Trade
(FIT)
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DIRECTIERAAD

Fabienne L’Hoost
Directeur-generaal

Christelle Charlier
Directeur
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Didier De Baere
Adjunct-directeur-generaal

ORGANIGRAM

Organigram – Situatie op 31.12.2019
ALGEMENE DIRECTIE

Fabienne L’Hoost
Directeur-generaal

Didier De Baere
Adjunct-directeur-generaal

LOGISTIEKE ORGANISATIE VAN STAATSBEZOEKEN, ORGANISATIE VAN GEZAMENLIJKE
ECONOMISCHE ZENDINGEN EN ONTVANGST VAN BUITENLANDSE VIP-DELEGATIES

Rosemary Donck
Adjunct-directeur,
Diensthoofd Staatsbezoeken
- Economische missies

Julie Derwa
Adjunct-directeur, AdjunctDiensthoofd Staatsbezoeken
- Economische missies

Pascaline De Splenter
Coördinatrice Staatsbezoeken
- Economische missies

Daphné Hidalgo Y Martinez
Coördinatrice Staatsbezoeken
- Economische missies

Astrid Van Snick
Coördinatrice Staatsbezoeken
- Economische missies
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STUDIES EN STATISTIEKEN / FISCALE ATTESTEN VOOR AANWERVING DIENSTHOOFD EXPORT /
FINANCIEEL BEHEER

Christelle Charlier
Directeur

Wouter Decoster
International Trade Analyst

Dennis Gijsbrechts
International Trade Analyst

OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE

Didier De Baere
Adjunct-directeur-generaal

Sammy Sioen
Project Manager

Stéphane Coppens
Beheerder Human Resources

Sammy Sioen
DPO, Preventieadviseur

HUMAN RESOURCES
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FINANCIEEL BEHEER

Nancy Vermeulen
Financial Manager

REGLEMENTERING

Didier De Baere
Adjunct-directeur-generaal

Katrien Van Loocke
Legal Counsel

Christelle Charlier
Directeur

Nancy Willems
Communication Manager

COMMUNICATIE

GRAFISCHE PRODUCTIE

Jérémy Clemens
Graphic Production Manager
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E-mail
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Websites
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www.belgianstatevisit.be
www.belgianeconomicmission.be

Telefoon
Algemeen nummer: +32 2 206 35 11
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