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Voorwoord
Het huidige activiteitenverslag staat ons toe een kritische blik te
werpen op het afgelopen jaar, realisaties te evalueren en lessen te
trekken voor de toekomst.
In de loop van 2009 werd het Agentschap voor Buitenlandse Handel
geconfronteerd met talrijke interne en externe uitdagingen. Deze
werden alle met succes aangepakt.
Het ritme van vier economische zendingen per jaar werd aangehouden en het succes van de missies voorgezeten door ZKH Prins Filip
zet zich onverminderd voort. Met het vorderen van de jaren bouwden de partners, de gewestelijke instanties voor promotie van de
buitenlandse handel, de FOD Buitenlandse Zaken en het Agentschap,
een know-how op met betrekking tot de organisatorische aspecten
van een missie. De respectievelijke taken en rollen zijn inmiddels
duidelijk afgelijnd. De samenwerking wordt sterker en de bedrijven
ondervinden de voordelen van een verbeterde dienstverlening.
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Om af te sluiten zou ik mijn dank willen betuigen aan ZKH Prins Filip
die de economische zendingen met brio voorzit. Hij stelt zich ten
dienste van de bedrijven en opent in de bezochte landen deuren
op het hoogste niveau. Op deze manier krijgen onze ondernemers
een unieke kans om zich ook op moeilijk toegankelijke markten te
manifesteren. De leden van de Raad van Bestuur, die de initiatieven
van het Agentschap ter promotie van de buitenlandse handel steunen, begeleiden het management bij het dagelijkse bestuur. Ook
hiervoor wil ik mijn erkentelijkheid betuigen. Tot slot wil ik ook de
verdiensten van het personeel en de algemene directie van het ABH
benadrukken. Ze spaarden tijd noch inspanningen om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Ook binnen zijn andere activiteitendomeinen heeft het Agentschap
zo goed mogelijk getracht aan de vragen te beantwoorden. De relevantie van de verspreide informatie voor de verschillende doelgroepen verhoogde. De verschillende diensten van het Agentschap,
namelijk de Selectieve Informatieverspreiding, Reglementering en
Statistiek, proberen jaar na jaar te anticiperen op nieuwe tendensen
of nieuwe behoeftes van bedrijven om zo de publicaties en antwoorden aan te passen in de gewenste richting. Zoals aangekondigd werden twee nieuwe projecten gelanceerd in samenwerking met het
federale en gewestelijke niveau. Enerzijds is er de verspreiding van
een economisch bulletin (Trade Flash) naar de bedrijven, anderzijds
werd een database van de Belgische investeringen in het buitenland
samengesteld. Dit laatste staat nog in zijn kinderschoenen, maar zal
in de toekomst uitgroeien tot een waardevol werktuig voor de Belgische autoriteiten.

Annemie Neyts-Uyttebroeck
Voorzitter Raad van Bestuur
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Boodschap van de algemene directie
Het jaar 2009 werd gekenmerkt door een sterke vertraging van de
economische activiteit op wereldvlak en een sputterende Belgische
buitenlandse handel.
Ondanks deze tegenvallende context bleven de economische zendingen onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip succes oogsten
bij de Belgische exporteurs, zowel voor verafgelegen als nabije bestemmingen. In 2009 werden vier economische zendingen georganiseerd. Tijdens de eerste missie naar Mexico en Panama, die plaatshad van 21 tot 28 maart, werden nieuwe partnerships afgesloten. De
volgende missies leidden onze zakenmensen naar Zuid-Korea (9 tot
15 mei), Saoedi-Arabië (23 tot 29 oktober) en tenslotte naar Marokko
(22 tot 26 november). Deze laatste missie van 2009 telde ongeveer
350 deelnemers die 186 bedrijven vertegenwoordigden. Deze hoge
participatie verdient extra te worden benadrukt: de missie Marokko
was de tweede belangrijkste zending die het Agentschap voor Buitenlandse Handel organiseerde sinds zijn ontstaan in 2003. Gezien
de slechte conjunctuur had men een verminderde deelname aan de
zendingen kunnen vrezen, maar dit was hoegenaamd niet het geval.
De Belgische bedrijven blijven inspanningen doen om te exporteren.
Ook werd in 2009 dikwijls beroep gedaan op de andere diensten van
het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Ondanks een lichte daling
in volume ingevolge de crisis, bleef de Selectieve Informatieverspreiding zeer actief. Het Exporteursbestand werd verder uitgebreid via
nieuwe inschrijvingen en telt intussen 18.700 ondernemingen. De
Dienst Statistiek leverde talrijke nota’s en gegevens, zowel voor de
federale autoriteiten als kabinetten, Gewesten en privésector. Ook de
Dienst Reglementering heeft, niettegenstaande een verhoogd aantal
vragen, zijn dossiers tot algehele tevredenheid kunnen afhandelen.

gelanceerd waarbij de nieuwe personeelsleden als katalysator fungeren. Ook de steun van het huidige personeel is hierbij essentieel.
Voor het ABH vormde 2009 een scharnierjaar. De Algemene Directie
is, dankzij de steun van haar medewerkers, klaar om de uitdagingen
aan te gaan die 2010 in petto heeft.
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Marc Bogaerts, Directeur-generaal
Fabienne L’Hoost , Adjunct-Directeur-generaal

Wat de Human Resources betreft, heeft het ABH een grondige metamorfose ondergaan. Zeven personeelsleden verlieten het ABH in de
loop van het jaar, goed voor 14,5 % van het personeelsbestand. Het
gaat voornamelijk om pensioneringen. De diensten die het meest
geconsulteerd worden door onze partners of externe contacten,
bereikten een verzadigingspunt waardoor versterking noodzakelijk
werd. Vijf personen werden aangeworven om aan de vragen te blijven beantwoorden en om nieuwe projecten uit te bouwen.
Het komen en gaan van werknemers werd door de Algemene Directie aangewend om de gehele interne communicatiestrategie te hertekenen, ook voor wat het begeleiden van nieuwkomers en het bestaande personeel betreft. Een versneld moderniseringsproces werd
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01.
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 wordt bestuurd door een Raad van Bestuur,
waarvan ZKH Prins Filip de erevoorzitter is. De Raad bestaat
uit 16 leden aangeduid door de gewestregeringen en door de
Federale Overheid en paritair afkomstig uit de openbare en
private sector. elk Gewest benoemt een regeringscommissaris. De Raad van Bestuur van het Agentschap heeft in 2009
viermaal vergaderd.
een Begeleidingscomité coördineert de uitvoering van de
besluiten die door de Raad van Bestuur worden genomen.
Voorgezeten door de Directeur-generaal van het Agentschap,
bestaat dit comité uit de drie leidende ambtenaren van de
gewestelijke exportinstellingen (Flanders Investment & trade,
Brussel export en AWeX) en de Directeur-generaal bevoegd
voor de Bilaterale economische Betrekkingen van de FOD Buitenlandse Zaken. Het Begeleidingscomité heeft in 2009 zes
keer vergaderd.
Het dagelijkse beheer 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. Marc Bogaerts is
Directeur-generaal, Fabienne L’Hoost is Adjunct-directeurgeneraal.
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1.1

1.2

Dotaties 2009

Personeelsleden 2009

De financiering van het Agentschap wordt verzekerd door een geïndexeerde jaarlijkse federale dotatie en door bijdragen van de Gewesten, volgens de verdeelsleutel ‘belasting op de fysieke personen’. De
in de begroting 2009 voorziene ontvangsten (goedgekeurd door de
Raad van Bestuur in zijn vergadering van 11.12.2009) bedroegen €
6.145.471,17. Het grootste deel hiervan (97,47 % of € 5.990.071,20)
bestaat uit federale en gewestelijke dotaties.

Het Samenwerkingsakkoord bepaalt dat het aantal personeelsleden
van het Agentschap niet meer dan 50 mag bedragen. Op 31.12.2009
telde het ABH 44 personeelsleden. Na aftrek van de deeltijdse
arbeid, de zieke personeelsleden en de detacheringen bij andere
instellingen, bedraagt het personeelsbestand 36,9 voltijdse equivalenten.
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Fig 1: Dotaties 2009
4,91%
15,63%

46,63%

32,84%

TABEL 1: DOTATIES 2009
€

Federale Overheid
Vlaams Gewest
Waals Gewest

Federale Overheid

2.793.000,00

Vlaams Gewest

1.967.000,00

Waals Gewest
Brussels

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hoofdstedelijk Gewest

936.000,00
294.071,20
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02.
Mission stAteMent, strAtegie en doelstellingen
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2.1

2.2

Mission statement

Strategie en doelstellingen

Volgens artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002
tussen de Federale Overheid en de Gewesten, is het Agentschap
bevoegd voor:

In de loop van 2009 zette het Agentschap voor Buitenlandse Handel zijn inspanningen verder om de drie Gewesten en de Federale
Overheid te steunen bij de bevordering van de buitenlandse handel.
Voor 2010 stelt het management zich verschillende doelen, zowel
op intern als op extern niveau.

> 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;
> Het organiseren, ontwikkelen en verspreiden van informatie, studies en documentatie over de buitenlandse markten, en dit ten
behoeve van de gewestelijke diensten belast met de buitenlandse handel overeenkomstig bijlage 1;
> De taken van gezamenlijk belang waartoe de Raad van Bestuur
unaniem heeft beslist.

Vooreerst verzekert het aantrekken van een IT-manager een kritische
evaluatie van de huidige informaticasystemen en IT–toepassingen.
Deze audit moet alternatieve en meer performante IT-oplossingen
aan het licht brengen en de toepassingen beter afstemmen op de
verschillende diensten van het Agentschap. Gebruik makend van
nieuwe informatietechnologische hulpmiddelen zal het ABH eveneens het organisatorische luik van de prinselijke zendingen weten
te optimaliseren.
Ook de Selectieve Informatieverspreiding zal herdacht worden in
functie van nieuwe IT-opties en van globale evoluties in de zakenwereld. Nieuwe informatiebronnen zullen worden aangewend om
de bedrijven nog adequater te informeren over zakenkansen.
In het verlengde van deze ontwikkelingen zal ook de website hernieuwd worden dankzij de steun en begeleiding van de FOD Fedict.
Deze samenwerking met Fedict wordt erg geapprecieerd door het
ABH.
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Voor wat Human Resources betreft, vindt de Directie het essentieel
te zorgen voor een goede integratie en vorming van de vijf nieuwe
medewerkers die enkele pensioneringen opvingen. Omdat er nog
enkele personeelsleden het ABH zullen verlaten, zullen de aanwervingen zich, weliswaar op een meer bescheiden schaal, doorzetten
in 2010. De vorming van het personeel blijft prioritair, maar zal sterker afgestemd worden op de noden en taken van de interne diensten. De resultaten van de vorming zullen systematisch geëvalueerd
worden door de directie. Omdat het ABH-personeel verschillende
generaties incorporeert, wordt het eveneens belangrijk geacht om
de teamgeest en groepscohesie te verhogen. De harmonisering van
de interne en externe communicatie die startte in 2009 zal in 2010
verder doorgezet worden. Meer dan ooit beoogt het Agentschap
kwaliteit voor al zijn publicaties.
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03.
de BuitenlAndse HAndel vAn België in 2009

Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van de economische crisis duidelijk voelbaar. De orders liepen sterk terug, de productiecapaciteit werd naar beneden gecorrigeerd
en heel wat bedrijven zijn overgegaan tot massale ontslagen.
Omdat België sterk afhankelijk is van de buitenlandse markten, werd het sterk getroffen door de ineenstorting van de
buitenlandse vraag. Ondanks de achteruitgang van de Belgische uitvoer, nam de invoer nog sterker af, waardoor de handelsbalans positief bleef.
In 2009 liep de Belgische uitvoer terug met 17,3%, van eUR
320.806,0 miljoen in 2008 tot eUR 265.320,7 miljoen in 2009.
De Belgische invoer is ook achteruitgegaan. Van 2008 tot 2009
verminderden de aankopen van België in het buitenland met
20,4%, van eUR 317.044,0 miljoen tot eUR 252.357,1 miljoen.
De handelsbalans bleef echter positief en het saldo is zelfs
verviervoudigd t.o.v. 2008. Het overschot op de balans is gestegen van eUR 3.762,0 miljoen tot eUR 12.963,6 miljoen.

Bron: BnB – communautaire concept. communautair versus nationaal concept: De resultaten worden gepresenteerd volgens het
communautaire concept dat, in tegenstelling tot het nationale concept, o.a. rekening houdt met de in- en uitvoertransacties van niet
ingezetenen die in België BtW-plichtig zijn en waarbij geen ingezetenen betrokken zijn. Ook retourzendingen worden in aanmerking
genomen
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3.1
Uitvoer
FIG.2: VARIATIE  VAN  DE  LEVERINGEN  AAN  DE  LANDEN  VAN  DE EU 12
MAANDEN 2009 (2008) (in %)

> Geografische evolutie van de uitvoer
EUROPA (FIG. 2)
De analyse van de evolutie van de Belgische uitvoer naar de andere
Europese landen steunt op een dubbel onderscheid. Zo maakt men
een verschil tussen de Europese Unie aan de ene kant en de landen
buiten de Europese Unie aan de andere kant. De Europese Unie zelf
wordt onderverdeeld in:

01 - 12/2009

01 - 12/2008
Europese Unie

Eurozone

Frankrijk
GH Luxemburg
Nederland

> de eurozone en
> de landen die niet tot de eurozone behoren.

Duitsland
Italië
Ierland

De leveringen aan de lidstaten van de Europese Unie vielen terug
met 18,4% (t.o.v. +3,6% in 2008). Zowel de Belgische verkopen aan
de landen van de eurozone als de leveringen aan de landen buiten
de eurozone hebben bijgedragen tot deze daling. De evolutie ziet
er als volgt uit: -18,1% voor de eurozone (t.o.v. +3,8% in 2008) en
-20,0% voor de landen buiten de eurozone (t.o.v. +2,5% in 2008).

Griekenland
Portugal
Spanje
Finland
Oostenrijk
Slovenië
Cyprus
Malta
Slowakije

Eurozone
De export van België naar alle landen van de eurozone daalde,
zonder uitzondering. De terugval is verre van verwaarloosbaar en
schommelt tussen -5,1% voor de Belgische leveringen aan Cyprus
en -33,2% voor onze verkopen aan Slowakije.

Niet-eurozone
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Verenigd Koninkrijk
Denemarken
Zweden
Estland
Letland

Landen die niet tot de eurozone behoren
Negatieve groeicijfers werden op alle markten opgetekend. Met Letland viel de verkoop zelfs terug met 37,3%. De verkoop aan Roemenië en Bulgarije daalde met respectievelijk 32,1% en 34,1%.

Litouwen
Polen
Tsjechië
Hongarije
Roemenië
Bulagrije

Ook de Belgische uitvoer naar de andere Europese landen buiten de
EU liep terug: -24,9% in 2009 t.o.v. +0,9% in 2008. Er werd terrein
verloren op alle markten, zonder uitzondering.

-60

Uitvoer

Invoer

Balans

320.806,0

317.044,0

3.762,0

-20

ficient (%)

20

40

01 - 12/2009

01 - 12/2008

Dekkingscoëf-

0

FIG. 3: VARIATIE VAN DE EXPORT NAAR DE EUROPESE LANDEN BUITEN 
DE EU 12 MAANDEN 2009 (2008) (in %)

Tabel 2: Evolutie van de Belgische in- en uitvoer 
In miljoen €

-40

Europese landen
buiten de EU
IJsland

2008

101,2

Noorwegen
Zwitserland
Turkije

2009

265.320,7

252.357,1

12.963,6

105,1

Oekraïne
Rusland

% var.
2009/2008

-17,3

-20,4
-60

-40

-20

0

20

40
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FIG 4: AANDEEL VAN DE EXPORT PER CONTINENT 12 MAANDEN 2009
(2008)
8,6%

0,5% 3,4%

7,4%

ANDERE CONTINENTEN 
De evoluties die genoteerd werden op het vlak van de grote uitvoer
zijn niet echt gunstig. Terwijl de uitvoer naar Amerika verder bleef
afnemen, vertonen nu ook de export naar Afrika en Oceanië negatieve cijfers.
>
>
>
>

2,6%
4,2%
75,8%

Afrika: -8,2% in 2009 t.o.v. +13,6% in 2008
Amerika: -11,3% in 2009 t.o.v. -7,7% in 2008
Azië: -4,5% in 2009 t.o.v. -3,0% in 2008
Oceanië: -23,1% in 2009 t.o.v. +25,6% in 2008

In Afrika namen de leveringen toe naar Libië (+33,9%), Algerije
(+7,1%) en Kameroen (+0,8%). De export naar de overige landen
viel terug. De belangrijkste dalingen werden opgetekend in Senegal
(-42,1%), Kenia (-23,1%) en Ivoorkust (-22,2%).
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Andere (1,0%)

Afrika (2,3%)

Oceanië (0,6%)

Andere Europese landen (4,7%)

Azië (7,4%)

Europese Unie (77,1%)

In Azië groeide de Belgische export naar China (+26,5%), Taiwan
(+22,4%), Vietnam (+13,7%), Singapore (+10,7%), Japan (+5,5%),
Hongkong (+5,2%) en Pakistan (+2,6%). Wat de andere landen
betreft, is de Belgische uitvoer achteruit gegaan. De belangrijkste
dalingen werden genoteerd in Israël (-36,7%), in de VAE (-22,9%),
Thailand (-21,5%) en Zuid-Korea (-18,4%).

Amerika (6,9%)

In Oceanië kenden de Belgische uitvoerders minder succes; de verkoop aan Australië verminderde met 3,0%, terwijl de leveringen aan
Nieuw-Zeeland met 20,5% daalden.

FIG 5: DE 20 BELANGRIJKSTE KLANTEN VAN BELGIE 

01 - 12/2009

01 - 12/2008

In Amerika heeft de Belgische uitvoer alleen maar slechte resultaten
behaald: Cuba (-45,6%), Argentinië (-31,6%), Chili (-30,3%), Venezuela (-30,0%), Peru (-27,7%), Brazilië (-20,9%), Colombia (-18,4%),
Mexico (-17,5%), de Verenigde Staten (-9,1%) en Canada (-4,7%).

MARKTAANDEEL (FIG. 4)
Met meer dan driekwart van de Belgische export neemt de Europese
Unie nog altijd het gros van de Belgische export voor zijn rekening.
Van 2008 tot 2009 is het aandeel van de EU nochtans gedaald van
77,1% tot 75,8%.

60000
50000
40000
30000

De landen van de eurozone namen 62,9% voor zich t.o.v. 63,4% in
2008 en het aandeel van de andere EU-landen is ook iets verminderd, van 13,7% in 2008 tot 13,0% in 2009.

20000
10000

Rusland

Japan

Griekenland
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Turkije
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Oostenrijk

Zweden

Zwitserland
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China

Polen
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Spanje

Italië

Verenigd Koninkrijk
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Duitsland

0

Wat de vier belangrijkste klanten van België betreft, kunnen enkele
lichte wijzigingen genoteerd worden:
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> het aandeel van Duitsland zwakte lichtjes af, van 19,9% tot
19,6%;
> Frankrijk heeft zijn aandeel zien toenemen, van 17,4% in 2008
tot 17,7% in 2009;
> Nederland kende een lichte terugval, zijn aandeel verminderde
van 12,3% tot 11,8%;
> het aandeel van het Verenigd Koninkrijk stagneerde (7,2%).
Het aandeel van de Europese landen buiten de Europese Unie is afgenomen: van 4,7% in 2008 tot 4,2% in 2009. In 2009 is het aandeel
van de verschillende continenten in de Belgische export als volgt
geëvolueerd:
>
>
>
>

> Sectorale evolutie van de uitvoer (FIG. 6)
Met iets meer dan een kwart van de uitvoer neemt de sectie chemische producten het leeuwendeel van de Belgische export voor zijn
rekening. Van 2008 tot 2009 is het aandeel van deze productengroep
in de totale verkoop toegenomen van 22,6% tot 27,0% ondanks een
lichte daling van de leveringen (-0,6%).
Met een aandeel van 11,5% (12,1% in 2008) rangschikken de machines en apparaten zich op de tweede plaats. De verkoop van deze
productengroep is in 2009 nochtans gedaald met 21,4%. In 2008
stegen de leveringen nog met 2,7%.
Transportmaterieel neemt de derde plaats in. De verkopen namen
met 24,9% af en het aandeel van deze productengroep viel terug
van 11,1% tot 10,1%.

Afrika: 2,6% t.o.v. 2,3% in 2008
Amerika: 7,4% t.o.v. 6,9% in 2008
Azië: 8,6% t.o.v. 7,4% in 2008
Oceanië: 0,5% t.o.v. 0,6% in 2008

Met EUR 51.908,8 miljoen blijft Duitsland onze eerste klant, ondanks
een terugval van de Belgische uitvoer met 18,1%. In 2008 steeg de
verkoop nog met 4,4% tot EUR 63.370,0 miljoen.

De sectie van de kunststoffen staat op de vierde plaats met een
aandeel van 7,9%. De verkoop van deze productengroep daalde met
18,3%.
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Op de tweede plaats komt Frankrijk. De Belgische uitvoer naar dat
land bedroeg in 2009 EUR 47.032,0 miljoen. Vergeleken met 2008
daalde de verkoop aan dat land met 16,0%. In 2008 waren de leveringen nog met 7,4% gestegen (EUR 56.013,9 miljoen).Ook de
uitvoer van België naar Nederland is gedaald, van EUR 39.223,4 miljoen in 2008 tot EUR 31.393,9 miljoen in 2009, hetzij een inkrimping
van 20,0% (FIG. 5).

FIG 6: SECTORALE SPREIDING VAN DE UITVOER 12 MAANDEN 2009 (2008)
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3.2
Invoer
FIG 7: VARIATIE VAN DE VERWERVINGEN UIT DE EU 12 MAANDEN 2009
(2008) (in %)  
01 - 12/2008

> Geografische evolutie van de invoer
De aankopen van België in de landen van de Europese Unie (FIG.
7) kenden in 2009 een terugval van 19,1% (t.o.v. een stijging van
4,9% in 2008). De import van België in de eurozone daalde duizelingwekkend: van +5,7% naar -17,9%. Ook de aankopen van België
in de andere EU-landen buiten de eurozone verminderden gevoelig
(-25,6%).

01 - 12/2009
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In de eurozone steeg de import van België uit Malta (+54,8%) en uit
Ierland (+26,1%). Afgezien van die twee landen, daalden de aankopen in alle andere landen van de eurozone.
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Wat de landen van de EU die niet tot de eurozone behoren betreft
(FIG. 8), noteerde men vooral een opmerkelijke stijging van de aankopen in Letland (+69,8%), in Estland (+17,6%) en, in mindere mate,
in Roemenië (+2,0%). De andere landen vertonen een negatieve
groei, zoals blijkt uit volgende grafiek:

Finland
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Slovenië
Cyprus
Malta
Slowakije

Niet-eurozone

De aankopen in de andere Europese landen die niet tot de EU behoren vielen terug met 27,6%, ten gevolge van o.a. de daling van
de invoer van België uit Noorwegen (-42,1%), de Russische Federatie (-27,8%) en Turkije (-21,9%). De aankopen in Oekraïne namen
eveneens af (-14,7%). Enkel de import uit IJsland vermeerderde met
9,0%.

Verenigd Koninkrijk
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BUITEN DE EU 12 MAANDEN 2009 (2008) (in %)

FIG 9: DE 20 BELANGRIJKSE LEVERANCIERS VAN BELGIE (in miljoenen EUR)
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De invoer uit de rest van de wereld kende ook een negatieve evolutie.
>
>
>
>

Afrika: -27,7% in 2009 t.o.v. +7,1% in 2008
Amerika: -20,1% in 2009 t.o.v. +8,2% in 2008
Azië: -22,8% in 2009 t.o.v. +5,6% in 2008
Oceanië: -34,8% in 2009 t.o.v. -12,7% in 2008.
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FIG 10: SECTORALE SPREIDING VAN DE INVOER 12 MAANDEN 2009 (2008)
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3.3
Geografische handelsbalansen
Met de Europese Unie kende België een positieve handelsbalans.
Het positief saldo daalde echter in 2009 vergeleken met 2008 van
EUR 25,0 miljard tot EUR 21,9 miljard.

Landen van de eurozone (FIG. 11)
In 2009 is het positief saldo van de betalingsbalans met Frankrijk
lichtjes afgenomen: van EUR 21,3 miljard tot EUR 17,6 miljard. Andere overschotten, alhoewel minder belangrijk, werden geboekt met
Duitsland (EUR 8,7 miljard), Italië (EUR 4,3 miljard), Spanje (EUR 3,5
miljard) en Luxemburg (EUR 2,6 miljard).
Met Nederland is het handelsdeficit met bijna de helft teruggelopen:
van EUR -22,0 miljard is het gedaald tot EUR -13,8 miljard. Verder
blijft ook de handelsbalans met Ierland deficitair (EUR -14,4 miljard).

Landen buiten de eurozone
Voor wat de landen buiten de eurozone betreft, blijft het totale
handelssaldo positief met EUR 9,2 miljard. Met de andere Europese
landen buiten de EU is de handelsbalans van België verbeterd. Het
handelsdeficit nam af, van EUR -1.347,7 miljoen tot EUR -582,8 miljoen. Het negatief saldo van België met Noorwegen en de Russische Federatie is echter afgenomen en bedroeg respectievelijk EUR
-1.230,4 miljoen en  EUR -1.728,6 miljoen.
Wat de andere continenten betreft, moeten we vaststellen dat de
handelsbalans van België met zowel Amerika als Azië negatief is,
ondanks een afname van het deficit met beide continenten. Met EUR
-9.870,3 miljoen is het deficit t.o.v. Azië met bijna de helft verminderd. Met Amerika bedroeg het tekort na 2009 EUR -2.231,3 miljoen
(t.o.v. EUR -5.252,3 miljoen in 2008).
Met Afrika vertoonde de handelsbalans van België een overschot
van EUR 1.480,3 miljoen in 2009, terwijl het surplus in 2008 nog
slechts EUR 9,8 miljoen bedroeg.
Tenslotte tekende de handelsbalans van België met Oceanië een bonus op van EUR 324,2 miljoen. Ter herinnering, in 2008 sloot ze nog
af met een surplus van slechts EUR 171,3 miljoen.
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FIG 11: HANDELSBALANS BELGIE-EU (in miljarden EUR) 12 MAANDEN 2009
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Met een aandeel van 11,2% rangschikken de machines en toestellen zich op de
tweede plaats in het sectorale klassement van de Belgische export.
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04.
de wereldHAndel in 2009*:
een Bijzonder soMBer jAAr
België: 8ste exporteur en 10e iMporteur vAn goederen

16

* Bron: World trade Organization - WtO
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4.1

4.2

Evolutie van de wereldhandel in
2009 en perspectieven voor 2010

Terugblik op 2009

In 2009 heeft de wereldhandel een zware tol betaald voor de economische en financiële crisis. Terwijl in 2008 het groeipercentage nog
2% in volume bedroeg – wat al veel minder is dan de 6% genoteerd
in 2007 -, heeft de wereldhandel in 2009 met -12,2% de sterkste
daling sinds de Tweede Wereldoorlog gekend. Volgens WTO-economisten zou de handel in 2010 echter weer een opleving kennen en
toenemen met 9,5%.

> Evolutie van de wereldhandel in volume*
In 2009 heeft de wereldwijde economische crisis zich vertaald in
een daling in volume van 12,2% van de wereldhandel. Dit was de
sterkste achteruitgang van de jongste 70 jaar. Dit percentage lag ook
hoger dan de WTO-verwachtingen dat voor 2010 een afname van
10% vooropgesteld had.
Sinds 1965 is de wereldhandel slechts driemaal in het rood gegaan:
> in 1975: -7%;
> in 1982: -2% en
> in 2001: -0,2%.
Verscheidene redenen worden door de economisten aangehaald om
deze achteruitgang te verklaren:
> de sterke daling van de wereldwijde vraag;
> de ‘global supply chains’;
> het feit dat de handel simultaan gedaald is in de verschillende
landen alsook in de verschillende regio’s. De crisis ontstaan in de
Amerikaanse financiële sector heeft zich razendsnel verspreid en
heeft de reële economie aangetast, met alle gevolgen vandien
op wereldvlak en
> de schaars geworden handelskredieten.

17

* Het uitdrukken van de handel in volume biedt als voordeel
een meer betrouwbare basis te verschaffen voor het maken van
jaarlijkse vergelijkingen. De berekeningen zijn immers niet vertekend door:
> de evolutie van de prijzen van de basisproducten
(speculatie)
> de schommelingen van de wisselkoersen, wat het geval is
wanneer de handel wordt uitgedrukt in dollars of andere
munteenheden.
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> Export
In volume hebben alle landen en regio’s hun export van goederen
zien dalen in 2009.

18

> Evolutie in waarde van de wereldhandel in goederen
en diensten

Voor de volgende landen en regio’s was de achteruitgang t.o.v. het
wereldwijde gemiddelde (-12,2%):

In 2009 is de wereldhandel in goederen met 23% gedaald in waarde
tot USD 12.150 miljard en de wereldhandel in diensten nam af met
13% tot USD 3.310 miljard. Het is de eerste maal sinds 1983 dat de
handel in diensten achteruitgaat.

groter
> de Verenigde Staten: -13,9%;
> de Europese Unie (27): -14,8% en
> Japan: -24,9%.

De grootste achteruitgang werd opgetekend door het transport, gevolgd door de reizen en de andere handelsdiensten. De daling van
de transportdiensten hoeft niet te verbazen, gezien het feit dat deze
activiteit nauw verband houdt met de handel in goederen.

lichtjes minder
> Azië: -11,1% en
> China: -10,5%

Met een aandeel van bijna 10% van de wereldexport, heeft China
ten nadele van Duitsland de eerste plaats veroverd op de lijst van de
belangrijkste exporteurs van goederen. Wat de import betreft, klasseert China zich 2e na de Verenigde Staten.

kleiner
> de petroleum exporterende landen van het Midden-Oosten:
-4,9%;
> Afrika: -5,6%
> Zuid- en Centraal-Amerika: -5,7%.
> Import
Wat de import betreft, is het beeld volledig omgekeerd.
Voor de volgende regio’s en land(en) was de daling t.o.v. het wereldwijde gemiddelde (-12,9%):

groter
> de petroleum exporterende landen en het GOS: -20,2%;
> de Verenigde Staten: -16,5%;
> Zuid- en Centraal-Amerika: -16,3% en
> de Europese Unie: -14,5%.

Het aandeel van de Verenigde Staten in de wereldimport van goederen bedraagt 13% en dat van China 8%.
België rangschikt zich 8ste wereldexporteur van goederen met een
aandeel van 3,0% (USD 370 miljard) en 10e wereldimporteur van
goederen met een aandeel van 2,8% (USD 351 miljard). In 2008 was
België 8ste exporteur (3,0% - USD 477 miljard), maar 9e importeur
(2,9% - USD 470 miljard).
Wat de diensten betreft, was België met 2,3% of USD 75 miljard 13e
wereldexporteur en 15e importeur eveneens met 2,3% of USD 72
miljard. In 2008 was België ook 13e uitvoerder (aandeel: 2,4% - USD
89 miljard) maar 14e invoerder (aandeel: 2,4% - USD 84 miljard).

kleiner
> Afrika: -5,6%;
> Azië: -7,9% en
> het Midden-Oosten: -10,6%.
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4.3
Vooruitzichten voor 2010

Behoudens nieuwe strubbelingen op het vlak van de wereldeconomie zou de handel in goederen weer moeten groeien, minstens tot
eind 2010.
Volgens het secretariaat van de WTO zou de wereldexport in volume
dit jaar stijgen met 9,5%, hetzij:
> +7,5% voor de ontwikkelde economieën en
> +11% voor de rest van de wereld (economieën in ontwikkeling
en het GOS).
Deze percentages berusten op de volgende hypothese:
> een herstel van de groei van het globale BBP in lijn met de vooruitzichten (2,9% tegen wisselmarktkoersen), alsook
> stabiele petroleumprijzen en wisselkoersen.
Het spreekt voor zich dat in geval van een sneller dan voorziene
daling van de werkloosheid in de ontwikkelde landen de resultaten
positiever zullen uitvallen.
19

De WTO verwacht dat de wereldexport in 2010 met 9,5 % in volume zal toenemen.
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05.
Het ABH ten dienste vAn zijn pArtners
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5.1
Gezamenlijke economische zendingen
Het ABH organiseert de gezamenlijke economische zendingen in samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten: Flanders Investment & Trade (FIT), Brussel Export (BE) en l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX). Daarnaast
wordt voor de zendingen samengewerkt met de FOD Buitenlandse
Zaken die instaat voor de politieke en protocollaire aspecten van het
programma.
In 2009 werden er vier gezamenlijke handelsmissies georganiseerd
onder het erevoorzitterschap van ZKH Prins Filip: Mexico en Panama,
Zuid-Korea, Saoedi-Arabië en Marokko.
> Mexico en Panama
21-28 MAART
Tijdens deze eerste gezamenlijke zending van 2009 werd ZKH Prins
Filip vergezeld door Vincent Van Quickenborne, minister voor Economie
en Administratieve vereenvoudiging. Voor het Mexicaanse luik van de
missie werd Prins Filip vergezeld door Prinses Mathilde. In Mexico telde
de delegatie 113 deelnemers die 50 bedrijven vertegenwoordigden.
Naar Panama reisden 77 participanten af. Ze vertegenwoordigden 33
bedrijven.
DE KEUZE VOOR MEXICO EN PANAMA
Deze twee landen van centraal-Amerika zijn, hoewel ze dicht bij mekaar liggen, erg verscheiden op cultureel en economisch vlak. Mexico
is erg Latijns en betreft de voornaamste industriële onderaannemer
van de Verenigde Staten. Panama daarentegen is meer geamerikaniseerd en profileert zich voornamelijk op logistiek vlak.
Een nieuwe missie naar Mexico kadert in de uitstekende handelsrelaties tussen België en Mexico. In 2008 was Mexico de 37ste klant van
België (EUR 881,8 miljoen) en de 33ste leverancier (EUR 1,2 miljard).
Mexico is tegenwoordig op mondiaal vlak de 14de economische macht
qua grootte van het BNP en de 15de mondiale economische macht
volgens de WTO. Volgens Mexicaanse statistieken is België de 11de
investeerder, wat neerkomt op het 6de belangrijkste land uit de EU.
De zending leverde een bijdrage tot de uitstekende bilaterale relaties.
Het tijdstip van de missie was overigens goed gekozen: Mexico besliste tot een ambitieus moderniseringsplan van zijn infrastructuur en
behield stabiliteit ondanks de financiële crisis. Het land biedt bovendien een uitstekende springplank voor het veroveren van de Noord- en
Zuid-Amerikaanse markten dankzij het NAFTA-akkoord.

Panama biedt eveneens bepaalde opportuniteiten aan Belgische ondernemingen. Het is de eerste keer dat er een handelsmissie naar dit
land wordt georganiseerd. België beschikt in Panama overigens noch
over een ambassade, noch over gewestelijke handelsattachés.
In 2008 was Panama de 90ste klant van België (EUR 78,6 miljoen,
+18,1 % in vergelijking met 2007) en onze 131ste leverancier (EUR
13,5 miljoen, -82 % in vergelijking met 2007). Panama is de logistieke
draaischijf van Centraal-Amerika. Troef voor het land is uiteraard het
kanaal waarvan de uitdiepings- en verbredingswerken tot in 2014 zullen aanslepen. Daarnaast trekt de vrijhandelszone waarvan het land
deel uitmaakt talrijke ondernemingen aan die actief zijn binnen de
import en export.
OFFICIELE CONTACTEN 

Mexico
In Mexico stonden volgende officiële contacten en ontmoetingen op
het programma:
> ZE Felipe Calderón Hinojosa, Mexicaans president en First Lady
Margarita Zavala;
> ZE Ing. José Ángel Córdova Villalobos, minister voor Gezondheid;
> ZE Georgina Kessel Martínez, minister voor Energiebeleid;
> ZE Gerardo Ruiz Mateos, minister voor Economie;
> ZE Beatriz Leycegui Guardoqui, adjunct-minister voor Handel;
> Marcelo Luis Ebrard Casaubón, gouverneur van het District Federal;
> César Duarte Jáquez, voorzitter van de kamer der volksvertegenwoordigers.

21

Panama
> ZE Martín Torrijos Espino, Panamees president in aanwezigheid
van ZE Héctor E. Alexander, minister voor Economie en Financiën,
en ZE Ricardo Durán Jaeger, adjunct-minister voor Buitenlandse
zaken;
> ZE Rosario E. Turner Montenegro, minister voor Gezondheid;
> ZE Severo Sousa, adjunct-minister voor Buitenlandse handel.
SLEUTELSECTOREN
Rekening houdend met de specifieke karakteristieken van de Mexicaanse markt werd het accent vooral op volgende sectoren gelegd:
infrastructuur, havens en logistiek, automobielindustrie, luchtvaart,
gezondheid, de farmaceutische sector en de voedingsindustrie. De
bouwsector in brede zin, evenals logistiek en distributie vormden de
sleutelsectoren tijdens de missie Panama.

Activiteitenverslag 2009 - Agentschap voor Buitenlandse Handel

jaarverslag_NL.indd 21

14/04/10 16:42

ACTIVITEITEN
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Mexico:
> Seminarie ‘gezondheid’. Dit seminarie, gestuurd door AWEX, telde
heel wat deelnemers en liet toe de Belgische know-how op het
vlak van gezondheidszorg te promoten. Verschillende producten
en hoogtechnologische installaties werden voorgesteld aan een
bijzonder aandachtig publiek. Vincent Van Quickenborne en José
Ángel Córdova Villalobos, Mexicaans minister voor Gezondheid,
introduceerden het seminarie.
> Seminarie ‘logistiek en haveninfrastructuur’. Het tweede seminarie werd georganiseerd door FIT in samenwerking met FITA (Flanders International Technical Agency). Mexicaanse deelnemers
konden aldus hun kennis van de sector uitdiepen en interessante
contacten leggen.
> Culturele lunch en signing ceremony met BOZAR.
> Seminarie ‘Toerisme’, georganiseerd door AWEX.
> Activiteit PEMEX (Petróleos Mexicanos). BOG-leden (vandaag de
‘Carbon Energy Club’; deze club groepeert Belgische ondernemingen actief in de sectoren olie & gas, petrochemie en kracht- en
waterindustrie) van Agoria konden aldus, samen met enkele andere zakenmensen, een belangrijke werkontmoeting bijwonen.
Bovendien werden ze voorgesteld aan het Mexicaanse topmanagement door Prins Filip.
> Networking lunch georganiseerd in samenwerking met de Club
de Industriales, ProMéxico (instelling van de Mexicaanse regering die de Mexicaanse deelname aan de internationale economie wil versterken. Het betreft de coördinatie van het aantrekken
van directe buitenlandse investeringen op de Mexicaanse markt)
en COMCE (Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior,
Inversión y Tecnología). De lunch besteedde aandacht aan investeringsopportuniteiten in België en Mexico.
> Seminarie ‘CERCAL-RIMS-CONACYT’ met betrekking tot de samenwerking tussen België en Mexico.
> Signing Ceremony (Dredging International, Applitek, SCK-CEN).
> Een ontbijtconferentie werd onder meer georganiseerd door het
VBO met als doel de Belgische zakenlieden te informeren over de
toekomstige ontwikkelingen van de Mexicaanse economie. Het
seminarie werd ingeleid door de befaamde spreker Dr. Roberto
Newell Garcia, CEO van het Mexicaanse instituut voor Concurrentie (IMCO).

Panama:
> Informatiesessie met betrekking tot Panama. Deze sessie werd
door bijna alle aanwezige zakenlieden bijgewoond en vormde
een gelegenheid om lokale handelsopportuniteiten te presenteren, om de Panamese economie te schetsen en om de vrijhandelszone toe te lichten. De activiteit werd afgesloten door een
reeks testimonials en praktische tips voor zakendoen.
> Seminarielunch over de bouwsector (AWEX-activiteit in samenwerking met CAPAC- Cámara Panameña de la Construcción).
> Activiteit (presentatie en bezoek) rond het Panamakanaal. De officiële delegatie ontmoette de CEO bevoegd voor het Panamakanaal, de h. Alberto Aleman Zubieta. Ook de Panamese president
woonde deze activiteit bij. De delegatie bezocht het Panamakanaal en de sluizen van Miraflores.
> Bezoek van Dredging International en bezoek aan het uitbreidingsproject van het kanaal. Een groot deel van de zakendelegatie werd betrokken bij deze activiteit. Het ACP-gezag van het Panamakanaal stelde tijdens deze activiteit het uitbreidingsproject
van het kanaal voor.
> Signing ceremony tussen Technum-Tractebel en ACP.
> Voorstelling van het Turbowinds-project te Panama.
> Presentatie en bezoek van de ‘Cuidad Del Saber’ (CDS). Deze stad
der kennis staat in het teken van het onderwijs, onderzoek en innovatie en zorgt voor synergieën tussen de academische wereld,
het wetenschappelijk onderzoek, de bedrijven en internationale
instellingen. In het verlengde van deze activiteit was een serie
B2Bs met de vertegenwoordigde Belgische ondernemingen gepland.
> Activiteit GDF-SUEZ te Colón. De officiële delegatie en enkele zakenmensen begaven zich naar Colón om er de eerste steen te
leggen van de nieuwe centrale van Bahia de las Minas. Deze
centrale vormt een keerpunt in de Panamese energiegeschiedenis, aangezien ze de eerste ‘thermo-elektrische centrale met
gecombineerde cycli’ is. Met een totale capaciteit van 280 MW
is het de grootste installatie van zijn type te Panama. GDF-SUEZ
verwierf 51 % van de aandelen van de onderneming Bahia Las
Minas.
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> Zuid-Korea
9-15 MEI
Tijdens de zending naar Zuid-Korea werd ZKH Prins Filip vergezeld
door Karel De Gucht, minister van Buitenlandse zaken, en Vincent
Van Quickenborne, minister voor Economie en Administratieve vereenvoudiging. Ruim 60 bedrijven en beroepsorganisaties namen
deel aan deze economische zending die in totaal 90 afgevaardigden
uit de privé-sector telde.
DE KEUZE VOOR ZUID-KOREA
Hoewel veel Europese landen op het ogenblik van deze handelsmissie afrekenden met de gevolgen van de recessie, hield de ZuidKoreaanse economie relatief goed stand. Volgens de cijfers van de
Centrale Bank liet het BBP van Zuid-Korea in het eerste kwartaal
van 2009 een groei optekenen van 0,1% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Hiermee wist het land een officiële recessie te
voorkomen na een negatieve groei van 5,1 procent in het laatste
kwartaal van 2008.
Bezoek aan Samsung Electronics tijdens de missie Zuid-Korea, 12 mei 2009.

Interessant is ook het feit dat Zuid-Korea naast een zich ontwikkelende diensteneconomie een belangrijke industriële basis heeft behouden. Zuid-Korea is een grote speler in de productie van hightech
goederen, maar ook de staalindustrie, de scheepsbouw, de automobielindustrie en de productie van elektronische goederen zijn niet te
onderschatten. De industrie tekent voor 28 % van het BBP. Hiermee
rangschikt Zuid-Korea zich bovenaan de lijst van de OESO-landen.
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OFFICIELE CONTACTEN
Tijdens de zending werden een groot aantal Koreaanse verantwoordelijken en hoogwaardigheidsbekleders ontmoet:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

ZE Lee Myung-bak, president van Zuid-Korea;
ZE Han Seung-soo, eerste minister;
ZE Yu Myung-hwan, minister van Buitenlandse zaken en Handel;
ZE Lee Youn-ho, minister voor Technologie;
ZE Kim Jong-hoon, minister voor Handel;
ZE Yu In-chon, minister voor Cultuur, Sport en Toerisme;
ZE Lim Chae-min, vice-minister van Economie;
ZE Kwon D-yeop, vice-minister van Transport en Maritieme zaken;
ZE Kim Moon-Soo, gouverneur van de Provincie Gyeonggi;
ZE Oh Se-hoon, burgemeester van Seoel;
ZE Park Seong-hyo, burgemeester van Daejeon.

Signing ceremony tijdens de missie Zuid-Korea, 13 mei 2009.
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SLEUTELSECTOREN 
Opvallend was ook de concentratie van de deelnemers in drie sectoren: de technologiesector (ICT, nanotechnologie, e.d.), havens en havengebonden activiteiten (met o.m. logistiek) en green technology
& milieu. De sectorale focus kwam in Zuid-Korea dan ook te liggen
op groene technologie en IT.

Groene technologie
In januari 2009 werd de ‘Green New Deal’ aangekondigd, een totaalpakket van projecten ter waarde van EUR 30 miljard. Dit moet
een impuls geven aan de groene groei van de economie en in een
periode van vier jaar bijna 1 miljoen banen opleveren. Ruim EUR 10
miljard zal worden besteed aan het uitdiepen van vier grote rivieren, dijkversterking en aanleg van waterreservoirs. Onder de noemer
‘Green Transport Netwerk’ zal geld worden gepompt in spoorwegen,
andere openbaarvervoerssystemen en 3.000 km fietspaden. Verder
zal worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van zuinigere auto’s,
‘groene’ huizen en kantoren, energie uit biomassa, en bebossing.
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IT
Gelet op het feit dat meer dan de helft van de bedrijven die aan
de zending deelnamen in deze sector actief zijn, kwam dit thema
aan bod tijdens heel wat activiteiten van de zending. Deze sector
speelt sinds de jaren negentig een sleutelrol in de Zuid-Koreaanse
economie. Het is één van de meest dynamische sectoren die zijn
positie zowel aan grote private investeringen als grootschalige overheidsprogramma’s dankt. Bovendien bevindt Zuid-Korea zich in de
top 5 van de landen die het hoogste gebruik van internet en mobiele
telefonie kennen, wat leidt tot verschillende spin-offeffecten op het
gebied van e-commerce en digitalisering. De drie groeimarkten liggen op het gebied van breedbandtechnologie, mobiele telefonie en
thuisnetwerken. De productie van de totale ICT-industrie (services,
software en technische apparatuur) bedraagt meer dan 300 miljard
USD en de export van ICT-producten neemt een derde van de totale
Koreaanse export voor zijn rekening.
ACTIVITEITEN 
Volgende activiteiten werden tijdens de zending op touw gezet:
> Deelneming aan de 4de International Conference over ‘Innovation Clusters in Daedeok Innopolis’, waar België het gastland was
op 12 mei 2009;
> Werkbezoek aan het Electronics & Telecommunications Research
Institute (SAIT) en het National Nanotechnology Fabrication Cen-

ter of Korea;
> Werkbezoek aan Samsung Electronics;
> Werkvergaderingen bij LG Electronics;
> Onderhoud met de CEO van Asiana, met als doel Brussel aan te
prijzen als hub;
> Inhuldiging van uitbreidingsinvesteringen van Umicore in Cheonan;
> Werkvergadering rond ‘shipbuilding’, in aanwezigheid van de
belangrijkste Koreaanse scheepsbouwers (Hyundai Heavy, Daewoo Shipbuilding, Samsung Heavy en STX Offshore en Shipbuilding);
> Werkvergadering tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge en Incheon Pyongtaek;
> Investeringseminarie;
> Werkvergaderingen in het domein van milieu met EMC.
> Saoedi-Arabië
23 – 29 OKTOBER
Tijdens de zending naar Saoedi-Arabië werd ZKH Prins Filip vergezeld
door minister van Buitenlandse zaken Yves Leterme (te Riyad en te
Djeddah) en door Vincent Van Quickenborne, minister van Economie en Administratieve vereenvoudiging (te Dammam). Jean-Claude
Marcourt, vice-president van de Waalse regering, Waals minister van
Economie, KMOs, Buitenlandse handel, Nieuwe technologieën en
Hoger onderwijs, vertegenwoordigde de Waalse regering in Riyad
en Djeddah. Aan deze missie namen in totaal 253 personen deel. Ze
vertegenwoordigden 139 bedrijven.
DE KEUZE VOOR SAOEDI-ARABIE
Na de zendingen van 1993 en 2002 was een nieuw bezoek aan
Saoedi-Arabië opportuun. Niet alleen beschikt het land over een van
de belangrijkste oliereserves ter wereld, ook wil de regering de economische activiteiten diversifiëren. Saoedi-Arabië ondervindt, in vergelijking met de buurlanden uit het Midden-Oosten, relatief weinig
gevolgen van de financiële crisis. Op lange termijn lijkt de groei van
de Saoedische industrie gegarandeerd en ook de industriële basis
van het land lijkt breed en stevig.
OFFICIELE CONTACTEN
De Belgische delegatie werd onthaald op het hoogste niveau door
prominente persoonlijkheden uit het koninkrijk en de Saoedische
regering:
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> ZM Koning Abdullah Ibn Abdul Aziz Al Saud;
> ZKH Prins Abdulaziz Bin Salman, vice-minister voor Petroleum;
> ZE dr. Abdullah Bin Abdul Aziz Al-Rabeeah, minister voor Gezondheid;
> ZKH Sattam bin Abdulaziz, vice-gouverneur van Riyad;
> ZE Abdullah Ahmed Zainal Riza, minister van Handel & Industrie;
> ZKH Prins Al-Waleed bin Talal bin Abdul Aziz Al Saud, voorzitter
van de Kingdom Holding;
> ZKH Prins Saud Al-Faysal Al Saud, minister van Buitenlandse zaken (alleen de ministers Leterme en Marcourt);
> ZKH Prins Khaled Al-Faysal, gouverneur voor Mekka;
> ZKH Prins Mohamed Bin Fad Abdul Aziz, gouverneur van de Oosterse provincie van Saudi-Arabië.
SLEUTELSECTOREN
Tijdens de gehele zending werd het accent voornamelijk gelegd op
de sectoren energie (petrochemie, gas en petroleum), infrastructuur,
gezondheid en milieu.
ACTIVITEITEN
> Werkontbijt te Riyad aangeboden door het VBO. John Sfakianakis
(Chief Economist, Bank Saudi Fransi-BSF) gaf een zeer interessante speech over ‘Saudi Arabia’s Economy and Opportunities for
Business and Investment’.
> Werkvergadering bij SABIC-Saudi Basic Industries Corporation te
Riyadh. Deze vergadering op hoog niveau liet toe SABIC voor te
stellen aan de officiële delegatie alsook aan een dertigtal zakenlieden die o.a. deel uitmaken van de Belgische olie- & gassector.
In naam van het VBO heeft Thomas Leysen ter dezer gelegenheid de Belgische know-how in de industriële sector voorgesteld.
> Werkvergadering KACST (King Abdul Aziz City for Science & Technology) te Riyad. Een veertigtal Belgische bedrijven werden
voorgesteld. Ook werd een voordracht over de ‘Space Research
Institute’ gegeven. Op het programma stond verder een bezoek
aan het ‘Nano Technology Research Lab’ en het ‘Petroleum &
Petrochemical Research Lab’ . Het accent werd gelegd op de
technologische en wetenschappelijke samenwerking tussen de
universiteiten, de wetenschappelijke instanties en de universitaire spin-offs (idem bij KAUST).
> Lunch bij de kamer van Koophandel van Riyadh. In aanwezigheid
van Belgische en Saoedische prominenten werden niet minder
dan 11 documenten officieel ondertekend: Prefamac en BarryCallebaut, Deme, Newtec (2), Vanbreda International, Tractebel,

Prins Filip kondigt signing ceremonies aan in de Kamer van Koophandel van Riyad (Saoedi-Arabië),
25 oktober 2009.
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Bezoek aan King Abdullah Economic City (Riyad, Saoedi-Arabië) , 25 oktober 2009.
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>

>

>

>
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>

>
>
>

O.L.V. Hospitaal, The Sniffers, Qualifar, Pauwels Trafo en Van Der
Stricht.
Voostellingsseminarie van het IDB (Islamic Development Bank)
en haar activiteiten in Djeddah alsook de handtekening van een
MOU tussen AWEX en het IDB.
Bezoek aan het KAEC (King Abdullah Economic City). Tegen 2010
wil de koning het land op de top 10 ranglijst van de meeste
competitieve landen plaatsen. Het bouwen van een door de
privésector gefinancierde stad kadert in een strategie die constante vooruitgang beoogt. Dit megaproject zou een miljoen
werkplaatsen moeten opleveren.
Bezoek aan KAUST (King Abdullah University for Science & Technology) en organisatie van een networking programma voor
zakenlieden. Officieel ingehuldigd op 23 september 2009, is
KAUST een belangrijk centrum voor onderzoek en onderwijs. Het
is voorzien van het allernieuwste didactisch materiaal. Dit centrum moet van Saoedi-Arabië een land maken dat op universitair
gebied een grote rol kan spelen.
Drie signing ceremonies in de residentie van de ereconsul in
Djeddah: kamer van koophandel België-Luxemburg-Arabische
landen, BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry) en
Technord. De ganse Belgische delegatie kreeg een diner aangeboden door consul Hassan Al Kabbani.
Werkbezoek aan Saudi Aramco te Dahran.De handelsdelegatie
die voornamelijk bestond uit vertegenwoordigers van BOD-Agoria, nam deel aan een ‘business development meeting’ (B2B en
matchmaking).
Bezoek aan de Royal Commission for Jubail & Yanbu te Dammam.
Bezoek van het Marafiq-project te Dammam.
Signing ceremony voor Applitek te Dammam.

> Marokko
22 – 26 NOVEMBER
De laatste missie van het jaar 2009 kende een groot aantal deelnemers, zowel uit de privé-sector als uit de publieke sector. De delegatie telde niet minder dan 353 personen. Na China in 2004 was
deze zending qua deelnemers de tweede grootste handelsmissie
ooit georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel
en zijn partners. In totaal telde de zending 185 bedrijven, vertegenwoordigd door 284 zakenmensen. ZKH Prins Filip werd vergezeld
door vier ministers: de heer Paul Magnette, federaal minister voor
Klimaat en Energie, de heer Charles-Michel, federaal minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, de heer Jean-Claude Marcourt, vicepresident van de Waalse regering en Waals minister voor Economie,
KMOs, Buitenlandse handel en Nieuwe technologieën en tenslotte
de heer Benoît Cerexhe, Brussels minister voor Economie, Tewerkstelling, Wetenschappelijk onderzoek, Handel en Buitenlandse handel. Ook Prinses Mathilde nam deel aan de economische zending
naar Marokko.
OFFICIELE CONTACTEN 
Officiële contacten vonden plaats op het hoogste niveau. De prinsen
en ministers werden verwelkomd door ZKH Prins Moulay Rachid, die
eveneens het officiële diner voorzat op maandag 23 november in
Rabat. Daarnaast spande de Marokkaanse regering zich in om ontmoetingen te organiseren met verschillende Marokkaanse ministers.
Een werkvergadering vond plaats met de heer Abbas El Fassi, eerste
minister, dit gebeurde in de marge van de OESO-MENA-conferentie
in Marrakech.
Verder waren er ook onderhouden of werkvergaderingen met:
> Amina Benkhadra, minister van Energie, Mijnen, Water en Milieu;
> Ahmed Taoufiq Hejira, minister van Habitat en Stedelijke ontwikkeling;
> Mohamed Halab, wali van Casablanca;
> Yasmina Baddou, minister van Volksgezondheid;
> Fassi Fihri, minister van Buitenlandse zaken;
> Karim Ghellab, minister van Infrastructuur en Transport en
> Mohamed Hassad, wali van Tanger.
SLEUTELSECTOREN 
Marokko is een land in volle ontwikkeling en breidt zijn infrastructuur
uit. De klemtoon tijdens deze handelsmissie lag dan ook op deze
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sector. Verder werd gefocust op architectuur, stedelijke ontwikkeling,
milieu en haven en logistiek.
ACTIVITEITEN 
> ZKH Prins Filip heeft een toespraak gehouden tijdens de officiële
opening van de ministeriële vergadering van de OESO-MENAconferentie op maandag 23 november in Marrakech. Het gekozen thema was ‘vertrouwen’, een essentieel element voor het
zaken doen en voor goed bestuur. Het bezoek aan het waterzuiveringsstation van Waterleau te Marrakech zette de goede
samenwerking tussen een Belgisch bedrijf en de Marokkaanse
overheid in de verf.
> Op het programma van dinsdag 24 november stonden voornamelijk economische activiteiten. AWEX, Brussel Export en FIT
organiseerden twee seminaries voor de sectoren constructie
& infrastructuur enerzijds en architectuur, stedelijke ontwikkeling & design anderzijds. Op hetzelfde ogenblik trok een kleine
delegatie van officiëlen en zakenmensen naar de Wilaya van
Casablanca om een presentatie bij te wonen over de grote projecten die de regio van Casablanca op til heeft staan. Dankzij een
presentatie van Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder van het
VBO, kregen de aanwezige bedrijven de kans om hun know-how
en producten voor te stellen.
> Op woensdag 25 november bezocht een Belgische delegatie van
115 personen de haven van Tanger. Dit ambitieuze project van
de Marokkaanse overheid (Tanger Med I en Tanger Med II) wil
van Tanger de grootste haven maken in het Middellandse Zeegebied. Voor de zakenlieden werden B2B-contacten georganiseerd
door TMSA (Tanger Med Special Agency), alsook een rondleiding
op de verschillende sites waar TMSA actief is. De eerste fase van
de bouw van deze haven (Tanger Med I) is o.a. te danken aan de
samenwerking met Besix en Betafence. Voor de uitbreiding van
de haven (Tanger Med II) werden opnieuw deze twee bedrijven
geselecteerd als partners van de havenautoriteiten.
> Donderdag 26 november organiseerden de handelsattachés
voor de bedrijven een ontmoeting met ONE (Office National de
l’Electricité) en ONEP (Office National de l’Eau Potable). Daarnaast
was er een bezoek aan de kantoren van OCP met als doel mogelijke partnerships te bewerkstelligen. Tot slot vermelden we nog
de ondertekening van zeven MOUs en contracten tijdens de zending, wat doet hopen op een goede toekomstige samenwerking
tussen Marokkaanse en Belgische bedrijven.

De indrukwekkende minaret te Casablanca. De missie Marokko was de tweede grootste sinds het
ontstaan van het ABH, 22-26 november 2009.
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Signing ceremony tijdens de missie Marokko, 25 november 2009.
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5.2
Informatiecentrum
Overeenkomstig het artikel 2 van Bijlage 1 bij het Samenwerkingsakkoord organiseert, ontwikkelt en verspreidt het Agentschap voor
Buitenlandse Handel documentatie over buitenlandse markten ten
behoeve van de gewestelijke diensten belast met de buitenlandse
handel. Om deze opdracht te vervullen beschikt het Agentschap voor
Buitenlandse Handel over verschillende databanken:
> Exporteursbestand
Voor elke in het Belgisch en Luxemburgs exporteursbestand opgenomen onderneming beschikt het ABH over een beschrijvende fiche
die de belangrijkste informatie over de onderneming bevat (adresgegevens, contactpersonen, aantal werknemers …). Ook vindt men
er informatie over activiteiten (producten/diensten), exportmarkten
en interesselanden van de exporteur.
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Eind 2009 telde het exporteursbestand 18.974 inschrijvingen. In
2009 werden meer dan 2.000 nieuwe inschrijvingen opgetekend, de
meerderheid van deze nieuwe registraties werd meegedeeld door
gewestelijke instellingen ter promotie van de buitenlandse handel
(AWEX, Brussel Export en FIT). De taak van het ABH bestaat erin de
activiteiten van de bedrijven te coderen. Dit laat bedrijven toe de
Selectieve Informatieverspreiding te ontvangen en op de internetsite
alsook op de CD-Rom ‘Blue’ vermeld te worden.
Uitwisselingen vinden regelmatig plaats tussen de verschillende gegevensbanken (Gewesten/ABH) om de door het ABH gecodeerde
producten/diensten over te brengen naar de databanken van de gewestelijke instellingen. Deze synchronisatie laat o.a. toe na te gaan
of alle bedrijven die vermeld staan in de gewestelijke gegevensbanken ook voorkomen in het exporteursbestand .
In 2009 werden meer dan 900 vragenlijsten verstuurd naar nieuwe
bedrijven of firma’s die interesse toonden voor de export. Er werden
echter ook 372 faillissementen opgetekend.
> CD-Rom BLUE (FIG. 13)
Eind maart 2009 heeft het ABH de veertiende editie van de CD-Rom
‘BLUE’ uitgegeven; deze bevat bijna 17.300 Belgische en Luxemburgse firma’s. Dankzij dit promotiemiddel van de buitenlandse handel
kunnen de diplomatieke posten en Belgische consulaten in het buitenland, alsook de gewestelijke economische en handelsattachés,
snel reageren en aan hun buitenlandse gesprekspartners lijsten ge-

ven met bedrijven die de gezochte producten of diensten kunnen
leveren.
De CD-Rom wordt bovendien verzonden aan de buitenlandse ambassades in België en aan de gewestelijke instellingen bevoegd voor
de buitenlandse handel. Deze maakt ook deel uit van de documentatie uitgedeeld tijdens de gemeenschappelijke economische missies.
De CD-Rom BLUE, die beschikbaar is in drie talen (Frans, Nederlands
en Engels) laat opzoekingen toe op basis van volgende criteria (al
dan niet gecombineerd): bedrijfsnaam, BTW-nummer, bedrijfsadres,
voertaal, personeelsbestand, bedrijfsactiviteit en aangeboden producten/diensten/merken. Enkel niet-vertrouwelijke informatie komt
voor op deze CD-Rom.
Terwijl het exporteursbestand op de internetsite van het Agentschap
aan eventuele importeurs de recent bijgewerkte gegevens weergeeft, biedt de CD-Rom een essentieel voordeel; het laat namelijk
toe de gegevens om te zetten in Excel.
Verder werd de veertiende editie grafisch ‘gerestyled’. Oskar D heeft
voor de CD-Rom een nieuwe hoes en label ontworpen, overeenkomstig de huisstijl van het ABH.
> De Selectieve Informatieverspreiding (SIV)
In het kader van informatieverspreiding over buitenlandse markten
verzorgt het Agentschap de verspreiding van drie types handelsmogelijkheden naar de Belgische en Luxemburgse bedrijven die ingeschreven zijn in het Exporteursbestand.
Zoals eerder vermeld, worden de berichten met betrekking tot handelsopportuniteiten (proposals), aanbestedingen (tenders) en internationale projecten (projects) enkel verzonden naar bedrijven die
tot de doelgroep behoren. Dit betekent dat het profiel klopt met de
gevraagde producten/diensten en exportlanden. De andere berichten zijn niet noodzakelijk gelinkt aan de gecombineerde selectie producten/diensten en landen. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om uitnodigingen voor economische en handelsmissies of informatie over
contactdagen bevatten. Verder kunnen dergelijke berichten bedrijven informeren over nieuwe reglementeringen op exportmarkten.
De SIV wordt gratis verzonden naar de bedrijven en draagt het
logo van de gewestelijke instelling bevoegd voor de promotie
van de buitenlandse handel. De verspreiding gebeurt zowel via de
post als onder elektronische vorm. Sinds de modernisering van de
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FIG 12 GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE INSCHRIJVINGEN IN HET 
EXPORTEURSBESTAND

FIG. 14: OPSPLITSING VAN  DE SELECTIEVE  INFORMATIEVERSpreiding (SIV) VOLGENS TYPE
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FIG. 13: DE CD-ROM BLUE 

FIG. 15: OPSPLITSING VAN  DE SELECTIEVE  INFORMATIEVERSPREIDING
(SIV) VOLGENS TYPE: VERGELIJKING 2008/2009
Release 14 - March 2009
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TABEL 3: OPSPLITSING VAN  DE SELECTIEVE  INFORMATIEVERSPREIDING
(SIV) VOLGENS TYPE
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TABEL 4: GEOGRAFISCHE TOP 10 PER TYPE HANDELSOPPORTUNITEIT 
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FIG. 16: GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE HANDELSOPPORTUNITEITEN 
(per continent)
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FIG. 17: GEOGRAFISCHE  HERKOMST  VAN  DE TRADE  FLASHES  (per 
continent)
17%

SIV-verzending eind 2007, ontvangen meer dan 17.000 bedrijven
de SIV per e-mail. Dit komt neer op bijna 92% van de bedrijven die
voorkomen in het exporteursbestand. Terwijl dit aantal eind 2007 nog
12.000 bedroeg, liep het op tot 15.500 eind 2008.
In 2009 heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel bijna 9.000
mededelingen van de Dienst SIV verspreid.
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> Trade Flashes
In mei 2009 werden, volgend op een gemeenschappelijk akkoord tussen de FOD Buitenlandse Zaken, de drie Gewesten en het ABH, de
Trade Flashes gelanceerd.
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FIG. 18: GEOGRAFISCHE  HERKOMST  VAN  DE TRADE  FLASHES  (Europa): Meer dan de helft van de verzonden Trade Flashes zijn ‘Europees’ en

Via een netwerk van officiële en informele relaties beschikken de
diplomatieke posten, de Belgische consulaten en gewestelijke economische attachés en handelsattachés in het buitenland over een
bevoorrechte toegang tot talrijke informatiebronnen. De Trade Flashes
worden opgesteld op basis van deze informatie.
De Trade Flashes voorzien de Belgische en Luxemburgse bedrijven uit
het exporteursbestand van bondige en actuele informatie die enkel
verzonden wordt aan bedrijven die tot de doelgroep van de economische en commerciële opportuniteit behoren. Doel is uiteraard de
bevordering van de buitenlandse handel.

hebben betrekking op de weergegeven landen.

De Trade Flashes bevatten in hoofdzaak informatie uit eerste hand
over belangrijke projecten, over niet-gepubliceerde gegevens, over
toekomstige projecten/aanbestedingen of over reglementeringen. Ze
bestaan uit een luik ‘landengegevens’, dat voor het betreffende land
de gegevens van EIU herneemt (bevolkingscijfer, oppervlakte van het
land, groei- en werkloosheidscijfers, inflatie en risico’s van een land).
De Trade Flashes worden per mail naar de bedrijven verzonden door
middel van de Selectieve Informatieverspreiding. Elke elektronische
mailing bevat het logo van de gewestelijke instelling ter bevordering
van de buitenlandse handel. Ze worden in het Nederlands of in het
Frans verzonden.
Estland
Denemarken
Polen
Noorwegen
Kazachstan
Bulgarije
Zwitserland
Andere Europese landen
Rusland

Zoals afgesproken tijdens de vergadering van 11 juni 2009, heeft het
Agentschap voor Buitenlandse Handel zich ertoe verbonden de berichten, die slechts in één der beide landstalen bestaan, te vertalen
en de ontbrekende economische gegevens aan te vullen indien de
diplomatieke post hierover niet beschikt. Het ABH verstuurde in 2009
84 Trade Flashes (zie FIG. 17-18-19-20-21).
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Behandelde thema’s
Meer dan de helft van de verzonden Trade Flashes (56%) hebben betrekking op de bekendmaking van infrastructuurprojecten en hebben
dus een economisch en commercieel belang voor de bedrijven. Aangesneden onderwerpen zijn: toekomstige energieprojecten, projecten
m.b.t. het wegennet, luchthavens of spoorwegnet.
Meer dan een vijfde van de verzonden berichten (22%) verschaften
de Belgische bedrijven informatie over specifieke activiteitssectoren:
de farmaceutische industrie in Estland en in Kazakstan, de ontwikkeling van de petroleum- en gassector in Brazilië etc. Vier procent van
deze berichten bevatte informatie van reglementaire aard.
De toekomstige openbare aanbestedingen waarvan in FIG. 21 sprake
is, zijn aankondigingen van nog niet officiële aanbestedingen. De toekomstige aanbestedingen waarbij gevraagd wordt vooraf interesse te
uiten, worden via de Selectieve Informatieverspreiding van het ABH
rechtstreeks verzonden naar de bedrijven.
> Infoseminaries over internationale projecten

FIG. 19: GEOGRAFISCHE TOP 5 TRADE FLASHES
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Kazachstan
Polen
Tanzania/Brazilië/China
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FIG. 20: PERIODICITEIT VAN DE TRADE FLASHES: Meer dan 50% van het
van het bestaan van het systeem (mei en juni 2009).
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SEMINARIE ‘AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND FORESTRY’
In 2009 heeft de Dienst Projecten van het ABH een seminarie georganiseerd onder de titel ‘Agriculture, Rural Development and Forestry’.
Dit seminarie ging door op 2 december 2009 in het Thon Hotel in
Brussel.

Juni

30
20
10
0
Mei

Elk jaar organiseren achttien leden van de Permanente Vertegenwoordiging en de instellingen ter bevordering van de handel twee sectorale seminaries. Drie landen zijn verantwoordelijk voor de organisatie
van elk seminarie terwijl de andere landen bedrijven van hun eigen
land uitnodigen en inschrijven.

totale aantal Trade Flashes werd verzonden tijdens de twee eerste maanden

FIG. 21: THEMA’S VAN DE TRADE FLASHES
23%
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Economische situatie/Algemene informatie
Aankondiging vergadering
Toekomstige aanbestedingen
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Voor de organisatie heeft het ABH samengewerkt met de Permanente
Vertegenwoordiging van Oostenrijk en Frankrijk bij de Europese Unie.
De taken van het ABH kunnen als volgt samengevat worden:
> Contacten en reservatie van het hotel, de conferentiezaal en kamers;
> De logistiek (microfoons, opstelling, leveringen);
> Permanent contact met de rekenplichtige verantwoordelijke voor
de thesaurie (mededeling van al de verschillende verzoeken,
goedkeuring van de facturen, dagelijks beheer van de boekhouding, facturen,… );
> Regelmatige rapportage bij de andere Permanente Vertegenwoordigers van de lidstaten (bijvoorbeeld: herinnering aan de
belangrijke data om de kalender up-to-date te houden);
> Opstellen van een inschrijvingsformulier en verschillende andere
documenten.
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In totaal namen 145 personen deel, waaronder zes Belgische
bedrijven:
> AGRIFOR CONSULT uit Les Isnes;
> EUROSENSE uit Wemmel;
> CYE CONSULT uit Brussel;
> PROGIS SOFTWARE uit Brussel en
> VSI PLANNING uit Gent.
Verschillende subsectoren waren vertegenwoordigd: Landbouwinfrastructuur, plattelandsontwikkeling, verkaveling, landbouwhervorming,
agronomie, bodembehandeling, veeteelt, pluimveeteelt, stockering,
distributie van landbouwproducten, graanproductie, productie en
selectie van zaden, bosbouw, tropische wouden, dierenwelzijn, tuinbouw, voedselveiligheid, levensmiddelensector, slachthuizen, visserij
en visteelt.
Het seminarie was onderverdeeld in drie sessies:
> Een speciale sessie gebracht door Kader Cherigui, van de firma
TRANSTEC, getiteld ‘Guidelines on participation in EU External Cooperation Programmes’;
> Een ochtendsessie waarbij officials van de Europese instellingen
betrokken bij buitenlandse hulpprogramma’s een overzicht gaven
van bestaande financieringsprogramma’s. Dit voor een sector
naar keuze. Vermeldenswaardig is de aanwezigheid van José Roman Leon Lora van de delegatie van de Europese Unie in Rabat.
Lora kwam speciaal over om de situatie in Marokko te schetsen.

> Een namiddagsessie bestaande uit bilaterale ontmoetingen tussen de deelnemende bedrijven. Deze ontmoetingen bleken zinvol
te zijn voor Belgische ondernemingen in het licht van toekomstige
partnerships met buitenlandse bedrijven.
SEMINARIE ‘INTERNATIONAL CAPACITY BUILDING’
De Dienst Projecten van het ABH heeft ook meegewerkt aan een ander seminarie genaamd ‘International Capacity Building’ dat doorging
op 10 juni 2009 in het Thon Hotel in Brussel.
Organisatoren:
> Permanente Vertegenwoordiging van Nederland;
> Permanente Vertegenwoordiging van Griekenland en
> Permanente Vertegenwoordiging van Italië en ICE
(Italiaans instituut voor de buitenlandse handel).
Aantal deelnemende bedrijven: 124, waaronder één Belgisch bedrijf,
namelijk de firma SAFEGE uit Brussel. De vertegenwoordigde sectoren
waren: Hervorming van de publieke administratie, het juridische systeem, anti-corruptie, de civiele maatschappij, mensenrechten, lokale
overheid, overheidsfinanciën en procurement, hervorming van de financiële markten, douane en accijnzen, beheer van Europese fondsen,
audit etc..
> Belgische investeringen in het buitenland
Een tweede nieuw initiatief, bekendgemaakt via Trade Flashes, is de
creatie van een gegevensbank die de buitenlandse filialen van Belgische bedrijven bevat. Het betreft een samenwerking tussen de FOD
Buitenlandse Zaken, de drie Gewesten en het ABH. Doel is de Belgische investeringen in de wereld te inventariseren om een duidelijker
beeld te krijgen van de Belgische aanwezigheid op bepaalde markten.
Het verzamelen van deze informatie behoort in eerste instantie tot
het takenpakket van de diplomatieke en consulaire posten, in samenwerking met de gewestelijke economische en handelsattachés. Het
ABH overweegt echter deze verkregen informatie aan te vullen met
een enquête bij de Belgische bedrijven die geregistreerd zijn in het
Exporteursbestand. Deze gegevensbank is gelinkt met het Exporteursbestand, wat toelaat de filialen of agenten die deze bedrijven ter beschikking hebben in het buitenland te vermelden op de fiche in het
Exporteursbestand.
Op dit ogenblik hebben volgende diplomatieke posten deze nieuwe
databank reeds voorzien van gegevens: Boedapest, Singapore, Tel
Aviv, Nicosia, Canberra, Rabat, Zagreb, Shangai, Athene, Tunis, Kuala
Lumpur en vele anderen.
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5.3
Statistieken van de buitenlandse handel
De Statistiekdienst die, overeenkomstig artikel 2 van bijlage 1 van
het Samenwerkingsakkoord, officieel bevoegd is voor het verzamelen, behandelen en verspreiden van vergelijkende nationale en internationale statistieken, heeft zich in 2009 bijzonder ingezet voor
het verbeteren van inhoud en presentatie van zijn diverse publicaties.
Het ABH heeft het samenwerkingsakkoord met de Nationale Bank
verlengd. Dit akkoord bepaalt dat de NBB elke maand gegevens over
de intra- en extracommunautaire handel aan het ABH geeft. Deze
gegevens worden verwerkt door de informaticadienst van het ABH
en zijn, samen met de gegevens van EUROSTAT, het basismateriaal
van de Statistiekdienst voor het maken van analyses. De Economist
Intelligence Unit (Viewswire) en de WTO worden eveneens veelvuldig geraadpleegd door de dienst.
In 2009 is de Statistiekdienst van het ABH de vruchten beginnen
plukken van de inspanningen die hij geleverd heeft om zich kenbaar
te maken en -vooral- om herkend te worden. Dankzij deze politiek,
gecombineerd met een intensievere aanwezigheid op economischfinanciële evenementen, is de dienst erin geslaagd het geleverde
werk op te waarderen en het bestand van het aantal personen geïnteresseerd in de statistieken over de internationale handel aanzienlijk uit te breiden.
De dienst probeert om zich zo proactief mogelijk op te stellen en zo
snel mogelijk te antwoorden op de dringende vragen gesteld door
o.m. het paleis, het kabinet van de eerste minister, de FOD Buitenlandse Zaken, de diplomatieke zendingen en consulaire posten en
journalisten. De taken van de statistiekdienst kunnen grotendeels
opgesplitst worden in twee soorten activiteiten: de klassieke taken
en de occasionele taken die resulteren uit dringende vragen.

> Klassieke taken
De verzending van statistische gegevens naar abonnees
Het ABH telt bijna 240 abonnees die op een vooraf bepaald tijdstip
(maand, trimester, jaar) cijfers wensen te ontvangen die beantwoorden aan een specifieke vraag of aan een op voorhand afgelijnd interesseprofiel (zie FIG. 22).
Tot voor kort werden deze gegevens per e-mail, per diplomatiek valies, per post en per fax verzonden. Om het Belgische institutionele
netwerk in het buitenland en de abonnees van de privésector nog
beter te kunnen dienen heeft de Dienst in 2009 een grootschalige
campagne opgezet om alle statistische gegevens voortaan elektronisch door te sturen. Bijna 80% van de diplomatieke zendingen, consulaire posten, economische en handelsattachés en bedrijven hebben positief gereageerd op dit voorstel en ontvangen voortaan de
cijfers op elektronische wijze.
Het opstellen van maandelijkse en jaarlijkse brochures, EN 
van commentaren
Elke maand publiceert het ABH een brochure met de voornaamste
gegevens betreffende de buitenlandse handel van België. Dit document is beschikbaar in twee versies: een versie Frans/Nederlands
en een versie in het Engels.
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Elk kwartaal worden de resultaten van de buitenlandse handel besproken en vergeleken met die van het voorgaande jaar aan de hand
van o.a. tabellen en grafieken. Deze commentaren, die worden op-

FIG. 22: DE ABONNEMENTEN VAN DE STATISTIEKDIENST
8%
2%

Diplomatieke posten
24%

Ambassades van vreemde landen, bedrijven en internationale organisaties
46%

Economische en handelsattachés
Abonnemenen exclusief Eurostataanvragen

20%

Punctuele vragen

Activiteitenverslag 2009 - Agentschap voor Buitenlandse Handel

jaarverslag_NL.indd 33

14/04/10 16:42

gesteld in het Frans, in het Nederlands en in het Engels, geven een
heel precies beeld van de evolutie van zowel de import als de export
van België na 3, 6, 9 of 12 maanden.
Eenmaal per jaar publiceert het ABH een brochure die de buitenlandse handel van België met alle landen ter wereld behandelt volgens de 22 secties van de nomenclatuur. Deze brochure werd totaal
herzien om zo de belangstellenden een uiterst praktisch document
te bezorgen. Zo werden, na de opsplitsing van de in- en uitvoer van
België per continent, ook de belangrijkste klanten en leveranciers
vermeld in alfabetische volgorde en in functie van hun belangrijkheid.
Onder deze rubriek hoort ook de globale nota over de wereldhandel
die gebaseerd is op de resultaten van de Wereldhandelsorganisatie
(WTO). Deze nota, die verkrijgbaar is in een korte en lange versie in
het Nederlands, Frans en Engels, laat toe de handelsprestaties van
België te situeren in een breder kader.

Redactie van nota’s over de handelsrelaties van België
Nota’s in het kader van de prinselijke zendingen
De statistiekdienst stelt nota’s op die betrekking hebben op de
handelsrelaties van België met de bestemming van een prinselijke
zending. In 2009 werden in totaal vijf nota’s in het Frans en in het
Nederlands opgesteld voor de vier prinselijke missies.

Mexico en Panama
De landenstudie Mexico werd opgesteld door de Dienst Statistiek, die
ook de vertaling van de studie ‘reglementering Mexico’ verzorgde.
De Republiek Korea
De vertaling van de monografie gewijd aan dit land werd eveneens
uitgevoerd door de Dienst Statistiek.
Saoedi-Arabië  
Idem.
Marokko   
In het kader van de prinselijke missie naar Marokko heeft de Statistiekdienst niet alleen de statistische nota, maar ook de landenstudie
opgesteld en vertaald.
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Andere nota’s
De Statistiekdienst heeft in 2009 in totaal meer dan 150 nota’s gemaakt. Deze nota’s, afhankelijk van de vraag in het Nederlands, Frans
of Engels opgesteld, werden regelmatig bijgewerkt. Zij zijn ook een
goed middel om contacten te leggen met andere instanties die zich
bezig houden met statistieken over de buitenlandse handel en om
ideeën uit te wisselen in verband met de gebruikte methodologie.
> Van deze nota’s werden er 34 gevraagd door het paleis, dit in het
kader van het bezoek van buitenlandse staatshoofden of voor de
overhandiging van geloofsbrieven.
> Een nota over Sub-Saharisch Afrika werd opgesteld naar aanleiding van het bezoek aan het paleis van de vice-president ‘SubSaharisch Afrika en West-Europa’ van de International Finance
Corporation.
> Andere vragen naar nota’s over de bilaterale handelsrelaties
kwamen van:
> het kabinet van de eerste minister;
> de minister van Buitenlandse zaken;
> de FOD Buitenlandse Zaken;
> de ambassades van België in het buitenland;
Missie Mexico-Panama, 21-28 maart 2009. In 2007 was Mexico de 38ste klant en 36ste
leverancier van België. Panama rangschikte zich als 96ste klant en 88ste leverancier.
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5.4
Reglementeringen & juridische vragen
>
>
>
>
>
>

de Centrale Raad voor Economie;
de buitenlandse ambassades in Brussel;
de economische en handelsattachés;
de federaties en kamers van koophandel;
journalisten;
studenten.

De nota’s die werden opgesteld over de drie belangrijkste handelspartners van België (Duitsland, Nederland en Frankrijk) en die betrekking hadden op de periode 1998-2008, hebben het Agentschap
toegelaten een vergelijking te maken tussen de Belgische en o.a. de
Nederlandse resultaten. De deuren die op die manier zijn opengegaan bieden mooie perspectieven.

Studie   
De studie i.v.m. de BRIC-landen werd aangepast met de cijfers van
2008.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

de uitvoer (Belgische en Europese reglementering);
stelsel van verkoop en contractuele verplichtingen;
controle van de producten: sanitaire voorschriften en normering;
fiscale verplichtingen (douane en indirecte belastingen);
handelspraktijken;
verkoop en distributie;
uitvoer en invoer in België;
industriële eigendom;
vestiging in het buitenland;
betalingsregels en handelsgeschillen.

De Dienst Reglementering constateert dat er een verschuiving van
de activiteiten optreedt. Men consulteert de Dienst niet langer alleen voor loutere informatieverstrekking, zoals kopies van wetteksten, invoertarieven of namen van advocaten, maar toenemend voor
concrete adviesverstrekking. Die tendens heeft zich intussen verder
afgetekend: vragen met betrekking tot een bepaalde wettekst of
douanetarief zijn eerder uitzonderlijk.

> Occasionele taken
De meeste vragen gaan over:
Vragen naar inlichtingen
In de mailbox (statistic@abh-ace.org) van de statistiekdienst komen
vragen van allerlei slag terecht, gaande van vragen van studenten
op zoek naar inlichtingen voor hun studies tot Letse ondernemingen
die elkaar het adres van het ABH doorspelen om statistische gegevens te verkrijgen.

Aanwezigheid op briefings georganiseerd in het kader van nieuwe
postbenoemingen van ambassadeurs en rondetafelgesprekken.
In 2009 nam de dienst deel aan een tiental briefings en rondetafelgesprekken waarvoor speciaal statistische nota’s werden voorbereid.
Deze nota’s hadden betrekking op landen zoals Turkije, Litouwen,
Slovenië, Chili of Egypte.
Voorbereiding van bezoeken aan het ABH

Bijdragen aan evenementen en publicaties
De statistiekdienst heeft een uiteenzetting gegeven voor BECI over
de handelsrelaties België-Brazilië en een bijdrage geleverd aan de
publicatie ‘Made in Belgium’.
Artikel 2 van bijlage 1 bij het Samenwerkingsakkoord bepaalt dat het
Agentschap, wat de informatie en documentatie aangaande reglementaire en wettelijke eisen betreft, bevoegd is voor de volgende
materies:

> Strategische keuzes: Het betreft bijvoorbeeld vragen naar de
best geschikte distributietechniek, het bestaande douaneregime
of de leveringsvoorwaarden die in concrete omstandigheden het
meest aangewezen zijn.
> Het nakijken of aanpassen van contracten: nalezen of formuleren
van alternatieve voorstellen.
> Het toepassen van administratieve voorschriften zoals factureringswijze, de manier van BTW-toepassing of informatie over bij
te voegen documenten.
> Het inschatten van de gevolgen van rechtshandelingen: raming
van de klantenvergoeding bij opzegging van de handelsagentuur, keuze van betalingsvoorwaarden of belang van het eigendomsvoorbehoud.
> De analyse van geschilsituaties.
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Nadat we in 2008 een lichte daling vaststelden, is het aantal behandelde dossiers in 2009 opnieuw sterk toegenomen. In 2009 opende
de Dienst Reglementering in totaal 535 nieuwe dossiers. (FIG. 24)
Telefonische vragen om informatie en bezoekers die hun vragen niet
schriftelijk hebben bevestigd, zijn hier niet inbegrepen.
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FIG. 23 AANTAL BEHANDELDE VRAGEN 
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Taal van de vragen (FIG. 26)
Hoewel de Dienst Reglementering nog altijd hoofdzakelijk in het Nederlands werkt, is het Nederlandstalige overwicht iets afgenomen.
Al in 2008 had het Frans het Engels als tweede taal verdrongen.
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Geografische spreiding van de vragen (FIG. 25)
De geografische spreiding van de vragen is over de jaren heen vrij
stabiel gebleven. De meeste vragen hebben geen bijzondere geografische context (circa 20%), gevolgd door vragen over Belgische,
Franse en Europese regelgeving.
De voornaamste handelspartners (onze buurlanden) blijven relatief
hoog scoren en ook Rusland, China en de Verenigde Staten leveren
veel vragen op. Nieuwelingen in de top zijn Algerije en Iran. Het
Verenigd Koninkrijk is ver teruggevallen. Voorts blijft de enigszins
verontrustende vaststelling dat enkele BRIC-landen, namelijk Brazilië
en India, net zoals de meeste landen van Centraal- en Oost-Europa
(Hongarije, Tsjechië, Roemenië en Bulgarije) en de zogenaamde Aziatische tijgers (onder meer Maleisië, Zuid-Korea, Indonesië en Singapore) slechts een zeer beperkte interesse opwekken.

FIG.25 GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE VRAGEN
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Dossiers reglementering (FIG. 24)
Terwijl de onderwerpen tijdens de voorbije jaren al erg verscheiden
waren, nam deze tendens in 2009 verder toe. Het meest populaire
onderwerp scoort slechts een aandeel van 5,5% in het totaal van
de activiteiten van de Dienst. Deze nivellering brengt mee dat een
aantal meer reglementaire thema’s zoals documenten, oorsprong,
normen of douane opnieuw terrein hebben gewonnen. Over het algemeen blijven de meer juridische thema’s - bijvoorbeeld distributie
in zijn verschillende facetten, koop of incoterms – de rangschikking
aanvoeren. We merken dat de vragen zeer gevarieerd zijn, wat een
brede kennis van alle aspecten van de buitenlandse handel vereist.
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5.5
Website
> WWW.ABH-ACE.ORG

TABEL 9: EENMALIGE BEZOEKERS, AANTAL BEZOEKEN, BEZICHTIGDE 
BLADZIJDEN, HITS

Consultaties in 2009
Er zijn gemiddeld dagelijks 267,47 eenmalige bezoekers. Dit betekent een lichte daling van 4,2 % in vergelijking met 2008 (279,15).
Dagelijks zijn er gemiddeld 539,33 bezoekers. Dit betekent een stijging van 23,58 % in vergelijking met 2008 (436,42). Uit wat voorafgaat blijkt dat minder personen de site intensiever geconsulteerd
hebben. Het gemiddelde aantal bezochte pagina’s bedraagt dagelijks 1.921,70 , wat neerkomt op een verhoging met 5,68 %. De gemiddelde raadplegingstijd per bezoek is 3 minuten en 47 seconden
(2 minuten en 51 secondes in 2008). Per bezoek werden gemiddeld
3,56 bladzijden doorgenomen (4,17 in 2008).

TABEL 7: GEMIDDELDE DUUR VAN DE BEZOEKEN
Aantal bezoeken

%

108.604

83.9 %

30s-2mn

4.290

3.3 %

2mn-5mn

3.114

2.4 %

5mn-15mn

3.856

2.9 %

15mn-30mn

2.758

2.1 %

30mn-1u

4.184

3.2 %

1u+

2.633

2%

0s-30s
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Maand

Eenmalige

Aantal

Bezochte

bezoekers

bezoeken

pagina’s

Hits

Januari

8.024

16.180

57.651

233.893

Februari

8.024

16.180

57.651

233.893

Maart

8.024

16.180

57.651

233.893

April

8.024

16.180

57.651

233.893

Mei

8.249

13.636

46.396

180.671

Juni

7.251

12.123

58.837

163.388

Juli

6.924

13.684

53.810

152.489

Augustus

6.528

14.108

38.112

135.282

September

8.383

17.929

63.896

281.207

Oktober

9.033

20.548

66.273

313.860

November

9.299

18.686

73.094

343.566

December

8.526

18.726

60.789

300.678

Totaal

96.289

194.160

691.811

2.806.713

FIG.27 GEMIDDELD AANTAL EENMALIGE  DAGELIJKSE  BEZOEKERS 
(per maand), GEMIDDELD AANTAL MAANDELIJKSE BEZOEKERS EN 
GEMIDDELd AANTAL MAANDELIJKS BEZICHTIGDE BLADZIJDEN 
2008

2009

TABEL 8: GEOGRAFISCHE HERKOMST
60000
Land

Hits

%

België

993810

68

V.S.

266606

18

Frankrijk

57551

4

Nederland

48276

3

China

32711

2

Verenigd Koninkrijk

30729

2

Duitsland

24323

2

Verenigde Arabische

12979

1

40000
30000
20000
10000
0

Emiraten
Totaal

50000

1466985

100

gem. # éénmalige
bezoekers/maand

gem. # dagelijkse
bezoekers/maand

gem. # bezichtigde
blz/maand
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5.6
Medewerking aan initiatieven van derden
Occasioneel verleent het ABH zijn medewerking aan verschillende
evenementen. Deze werden telkens samen, of in nauwe samenwerking, georganiseerd met de gewestelijke diensten voor de bevordering van de buitenlandse handel. In de loop van 2009 heeft het ABH
zijn medewerking verleend aan volgende activiteiten:

Extra informatiesessies
Om de naambekendheid van het ABH te verhogen, organiseert het
ABH regelmatig informatiesessies ten gunste van belangrijke partners. Tijdens deze sessies stelt het ABH zijn activiteiten en actieplan
voor.

> 19 februari 2009: Seminarie rond Saoedi-Arabië georganiseerd
door BECI.
> 24 februari 2009: ‘Zaken doen met Mexico’ bijdrage aan een
seminarie georganiseerd door VOKA.
> 13 maart 2009: Seminarie ‘Middag van de Export’ georganiseerd door BECI.
> 26 mei 2009: Businessforum rond de Braziliaanse markt georganiseerd door AWEX.
> 11 juni 2009: Seminarie rond de BRIC-landen en India georganiseerd door BECI.
> 25 juni 2009: Informatiesessie over Marokko georganiseerd
door het ABH in samenwerking met de Marokkaanse ambassade, de FOD Buitenlandse Zaken, AWEX, FIT en Brussel Export.
> 23 september 2009: Informatiesessie rond Marokko georganiseerd door BECI.
> 28 september 2009: Briefing voor Marokkaanse journalisten in
het licht van de gezamenlijke economische zending naar Marokko.
> 2 oktober 2009: Bijdrage aan de ‘India-EU business partnership
summit’.
> 5 november 2009: Seminarie ‘Middag van de Export’ met betrekking tot India georganiseerd door BECI.

> 18 februari 2009: Presentatie van de ABH-activiteiten aan eerste minister Herman van Rompuy.
> 18 september 2009: Informatiesessie voor de directeurs van de
verschillende geografische zones bij de FOD Buitenlandse Zaken.
> 22 september 2009: Onderhoud met Vlaams minister-president
Kris Peeters.
> 1 okotober 2009: Voorstellen van de ABH-activiteiten aan minsiter voor Buitenlandse zaken Yves Leterme.
> 15 oktober 2009: Voorstellen van de ABH-activiteiten aan Benoît Cerexhe, minister voor Economie, Werkgelegenheid, Wetenschappelijk onderzoek, Handel en Buitenlandse handel bij het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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TABE7 10: MEEST BEZOCHTE PAGINA’S IN 2009
8.629 verschillende url-pagina’s

bezoeken

Homepage

39.105

/expor/actualites/abh-gazette_nl.html

13.247

/expor/actualites/ace-gazette_fr.html

5.911

http://www.abh-ace.org/expor/centre-information/statistiques/commerce-mondial/belg-monde_nl.html

4.749

/impor_en/whats-new/aft-journal_en.html

4.049

/expor/centre-information/statistiques/chiffres-mois/menu_nl.html

3.477

/expor/initiatives-actions/abh-ace/overview_nl.html

2.054

http://www.abh-ace.org/expor/initiatives-actions/abh-ace/missions-sar/2007/bahrain-qatar/list-flanders.html

1.779

http://www.abh-ace.org/expor/instances-regionales/brussels-export/2008/newsletter-13-oktober-08.html

1.732

/expor/initiatives-actions/abh-ace/overview_fr.html

1.623
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06.
orgAnen en orgAnogrAM
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6.1
Organen Toestand op 31.12.2009
> RAAD VAN BESTUUR
Erevoorzitter
>	Z.K.H. Prins Filip

Openbare sector
> Koen Allaert
Gedelegeerd bestuurder Flanders Investment and Trade (FIT)
> Carla Brion
Directeur bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Voorzitter
> Annemie Neyts-Uyttebroeck
Minister van Staat
Europees Volksvertegenwoordiger
Voorzitter Europese Liberale en Democratische Partij (ELDR)

Regeringscommissaris
> Herman Herpelinck
Fractiesecretaris Open VLD in de Belgische Senaat

Ondervoorzitter
> Michel Govaerts
Voorzitter en Afgevaardigd bestuurder M.O.S.T.
Bestuurder van ‘Brussels Enterprises Commerce and Industry’
(BECI)

> VERTEGENWOORDIGERS VAN DE FEDERALE REGERING
Private sector
>	Jean Schréder
Voorzitter NV Schréder
>	Rudi Thomaes
Gedelegeerd bestuurder Verbond van Belgische Ondernemingen
(VBO)
Openbare sector
> Annemie Neyts-Uyttebroeck
Minister van Staat
Europees Volksvertegenwoordiger
Voorzitter Europese Liberale en Democratische Partij (ELDR)
> Yves Windelincx
Directeur-generaal van de Delcredere NV

> VERTEGENWOORDIGERS VAN HET VLAAMSE GEWEST
Private sector
>	Gijs Kooken
Attaché Unizo Internationaal
> ...

> VERTEGENWOORDIGERS VAN HET WAALSE GEWEST 
Private sector
>	Jean-Jacques Westhof
Directeur Buitenlandse Handel Union wallonne des Entreprises
> ...
Openbare sector
>	Xavier Geudens
Attaché, Ministerie van het Waalse Gewest, departement Economische inspectie
>	Philippe Suinen
Administrateur-generaal AWEX

41

Regeringscommissaris
>	Pascale Delcomminette
Kabinetschef van de Minister-President Rudy Demotte

> VERTEGENWOORDIGERS VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
Private sector
>	Stephan Broeckx
Bestuurder van vennootschappen
> Michel Govaerts
Voorzitter en Afgevaardigd bestuurder M.O.S.T.
Bestuurder van ‘Brussels Enterprises Commerce and Industry’
(BECI)
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Openbare sector
> Frank Lelon
Adviseur bij het kabinet van minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Financiën, Begroting en Externe betrekkingen, Jean-Luc Vanraes
> Philip Feytons
Eerste attaché Brussel Export
Regeringscommissaris
> Alain Demaegd
Adviseur Buitenlandse handel met rang van adjunct-kabinetschef
bij het Kabinet van de minister van Werkgelegenheid, Economie,
Wetenschappelijk onderzoek en Buitenlandse handel, Benoît
Cerexhe

> AUDITCOMITÉ
Voorzitter
>	Stephan Broeckx
Bestuurder van vennootschappen
Leden
> Michel Govaerts
Voorzitter en Afgevaardigd Bestuurder M.O.S.T.
Bestuurder van ‘Brussels Enterprises Commerce and Industry’
(BECI)
> Koen Allaert
Gedelegeerd bestuurder Flanders Investment & Trade (FIT)
> Yves Windelincx
Directeur-generaal van de Delcredere NV

> BEGELEIDINGSCOMITÉ
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Leden
> Koen Allaert
Gedelegeerd bestuurder, Flanders Investment & Trade (FIT)
> Philippe Suinen
Administrateur-generaal AWEX
> Philip Feytons
Eerste Attaché bij Brussel Export
> Jan Van Dessel
Adjunct-directeur-generaal van Bilaterale Zaken
FOD Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking
> Marc Bogaerts
Directeur-generaal van het Agentschap voor Buitenlandse Handel
> Fabienne L’Hoost
Adjunct-directeur-generaal, Agentschap voor Buitenlandse Handel

> DIRECTIERAAD
> Marc Bogaerts
Directeur-generaal
> Fabienne L’Hoost
Adjunct-directeur-generaal
> Koen Vanheusden
Directeur HR
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6.2
Organogram
> ALGEMENE DIRECTIE 

> FINANCIEEL BEHEER

> Marc Bogaerts
Directeur-generaal
> Fabienne L’Hoost
Adjunct-directeur-generaal

>	Roland Bastaits
Adjunct-directeur
> HUMAN RESOURCES
> Koen Vanheusden
Directeur Human Resources

> COMMUNICATIE 
> Bert Boonen
Attaché

> ORGANISATIE GEZAMENLIJKE ECONOMISCHE ZENDINGEN,
ONTVANGST VIP’s, DELEGATIES & BEZOEKERS
>	Patrick Gillard
Attaché / Coördinator economische zendingen
>	Rosemary Donck
Attaché / Coördinator economische zendingen
> Nele Demeulemeester
Attaché

> SELECTIEVE  INFORMATIEVERSPREIDING / EXPORTEURSBESTAND / HANDELSVOORSTELLEN / CODERING
> Ingrid Delvoy
Adjunct-directeur

> INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNIEKEN
> Jos Vervloessem
Informaticus
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> WEBSITE
> STATISTIEK/ VERTALINGEN
>	Nadia Verlent
Diensthoofd
vertaler-directeur
>	Dennis Gijsbrechts
Attaché

> Dominique Sommeryns
Attaché/ Webmaster

> REGLEMENTERING / JURIDISCH ADVIES

> Koen Vanheusden
Expert Reglementering
> STUDIES/ VRIJSTELLING DIENSTHOOFD EXPORT
> Christelle Charlier
Attaché
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> Fax
Algemeen nummer: 02/203 18 12
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Agentschap voor Buitenlandse Handel
Montoyerstraat 3
B – 1000 Brussel
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> Website
www.abh-ace.org

> Samenstelling 
Nadia Verlent: Nadia.verlent@abh-ace.org
Bert Boonen: Bert.boonen@abh-ace.org
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