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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:
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 ten behoeve van de Gewestelijke diensten belast met de buitenlandse handel
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in overeenstemming met bijlage 1,
de taken van gezamenlijk belang waartoe de Raad van Bestuur unaniem heeft beslist.
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In 2015 hebben verschillende internationale orga-

ten. Naast de gewoonlijke prinselijke zendingen, ver-

nisaties zich uitgesproken over cruciale elementen

trouwde de FOD Buitenlandse Zaken het Agentschap

voor de toekomst van de planeet.

de organisatie van het logistieke luik van de buiten-

Tijdens de tiende ministeriële conferentie van de

landse Staatsbezoeken van het Belgische vorsten-

Wereldhandelsorganisatie (WTO), die plaatsvond in

paar toe. Het Agentschap krijgt zo het voorrecht om

Nairobi van 15 tot 19 december 2015, kwamen de

zich opnieuw rechtstreeks ten dienste te stellen van

leden tot akkoorden over belangrijke hervormingen

haar Erevoorzitter, Zijne Majesteit de Koning.

van de wereldhandelspolitiek zoals de stopzetting

Dit nieuwe logistieke partnerschap werd met en-

van subsidies voor de export van landbouwproduc-

thousiasme onthaald door het team van het Agent-

ten en de uitbreiding van het akkoord met betrekking

schap en werd ingehuldigd met een Staatsbezoek

tot informatietechnologie. Dit laatste zal toelaten om

aan China van 20 tot 27 juni 2015 en aan Polen van

niet langer douanerechten te heffen op 10% van de

13 tot 15 oktober. Op uitdrukkelijke vraag van Zijne

uitwisselingen op wereldvlak (ter waarde van 1.300

Majesteit de Koning kreeg deze nieuwe vorm van

miljard dollar).

Staatsbezoeken een uitgebreider economisch en

De balans is echter niet over de gehele lijn positief.

academisch luik dan voorheen.

Het volume van de wereldhandel op het vlak van

De prinselijke zendingen hadden Qatar en de Ver-

goederen zou moeten stijgen met 2,8% in 2015,

enigde Arabische Emiraten van 21 tot 27 maart als

wat minder is dan de vorige schatting van 3,3%. De

bestemming en later Canada, van 24 tot 31 okto-

vertraging van de import in China, Brazilië en andere

ber. Onder het Voorzitterschap van Hare Koninklijke

opkomende economieën brengt een afname van de

Hoogheid Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van

export van de handelspartners met zich mee. De in-

Zijne Majesteit de Koning, blijven de missies een

eenstorting van de petroleumprijzen heeft een daling

groot succes kennen.

van het Russische BBP met 3,8% in 2015 tot gevolg.

In 2015 werd het Agentschap geconfronteerd met

De Belgische buitenlandse handel ondervindt de ef-

een drastische vermindering van haar dotaties. Het

fecten van deze vaartvermindering op wereldvlak.

ABH kon opveren door op zoek te gaan naar nieuwe

Daar waar de laatste jaren het gewicht van Europa

middelen, door haar uitgaven te verminderen en een

in onze buitenlandse handel was afgenomen, lijkt

nieuw platform te lanceren dat Belgische bedrij-

de tendens zich vandaag om te keren. De Belgische

ven informeert over internationale opportuniteiten:

export naar enkele opkomende landen zoals Brazilië,

Trade4U. Dankzij de combinatie van deze acties, kon

Rusland, India, China en Zuid-Afrika wordt ingedijkt,

de Directie, gesteund door het gehele team – op

terwijl het deel van de EU van 70,6% naar 72,0% evo-

enkele uitzonderingen na – het evenwicht herstellen

lueerde tussen 2014 en 2015.

en de budgettaire koers behouden.

In deze onzekere globale context heeft het Agent-

2015 was dus een jaar vol uitdagingen die met suc-

schap voor Buitenlandse Handel haar initiatieven

ces werden aangegaan.

ter promotie van de buitenlandse handel verderge-

6

zet door het ondersteunen van haar institutionele

Annemie Neyts-Uyttebroeck

partners, de FOD Buitenlandse Zaken en de Gewes-

Voorzitster van de Raad van Bestuur
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Ondanks de aanhoudende grauwe internationale

betrokken team kon voldoen aan de verwachtingen.

context, registreerde de Belgische export van goe-

Een Staatsbezoek aan Polen volgde in oktober van

deren een lichte stijging in 2015: een groei van 1,1%

hetzelfde jaar.

waarmee € 359.524,0 miljoen werd bereikt. Ook al

Het nieuwe budget dat werd toegekend aan het ABH

verminderde onze import met 0,9%, de handelsba-

voor de vervulling van de taken in het kader van de

lans steeg en klokte af op € 20.455,6 miljoen. Op-

Staatsbezoeken kon de sterke vermindering van de

merkelijk is dat onze buitenlandse handel zich terug

inkomsten (-30%), resultaat van de beslissing van

meer toespitst op de Europese Unie waarvan het

de Gewesten om hun dotatie met de helft te hal-

aandeel opnieuw stijgt in 2015. Het Amerikaanse

veren in 2015, enigszins compenseren. Volgend op

aandeel steeg tot 8,3% daar waar het 7,9% haalde in

deze plotse daling werd een actieplan opgesteld,

2014. Azië is desalniettemin de voornaamste partner

gestoeld op de mobiele applicatie Trade4U. Het

buiten Europa met een aandeel van 10,3%.

aantal geraadpleegde bronnen om internationale

In 2015 werd het aantal prinselijke missies, onder

aanbestedingen en projecten die Belgische be-

impuls van de Vlaamse Regering, gereduceerd tot

drijven kunnen interesseren te identificeren steeg

twee per jaar. De missie naar Qatar en de Verenigde

sterk: van 15 tot 300 bronnen overal ter wereld. Het

Arabische Emiraten werd voorgezeten door Hare Ko-

aantal opportuniteiten dat via de applicatie wordt

ninklijke Hoogheid Prinses Astrid, Vertegenwoordig-

verspreid steeg eveneens sterk. Als tegenprestatie

ster van Zijne Majesteit de Koning, en klopte alle re-

wordt nu een bescheiden jaarlijkse bijdrage ge-

cords met niet minder dan 453 deelnemers, waarvan

vraagd aan de geabonneerden.

394 uit de privésector. De missie naar Canada werd

De overige diensten van het Agentschap werden ook

in oktober georganiseerd en kon 228 deelnemers

dit jaar zeer bevraagd. De Dienst Reglementering be-

aantrekken, wat een mooi resultaat is voor een markt

handelde 526 vragen in 2015. Ook de Dienst Statis-

die cultureel gemakkelijker toegankelijk is voor onze

tieken rekende dynamisch af met de vele aanvragen

bedrijven. Prinses Astrid heeft haar rol eens te meer

voor nota’s, fiches en andere publicaties met betrek-

met verve vervuld tot eenieders tevredenheid.

king tot de buitenlandse handel. De sectorale publi-

De grote nieuwigheid in 2015 betrof echter de bij-

catie “Belgian innovative food solutions”, jaargang

drage van het Agentschap aan de Staatsbezoeken.

2015, kende eveneens een grote verspreiding, onder

Op basis van een dienstencontract dat werd afge-

meer tijdens de economische missie in Canada.

sloten tussen de FOD Buitenlandse Zaken en het

De website van het ABH kon 57.799 bezoekers regis-

ABH, werd deze laatste belast met de logistieke or-

treren in 2015, wat een stijging van 4,6% betekent.

ganisatie en het economische en academische luik

Op het financiële vlak tonen de rekeningen van 2015

van de buitenlandse Staatsbezoeken van het Belgi-

een licht positief saldo, waarbij de afname van het

sche vorstenpaar. Dit teken van vertrouwen is een

Reservefonds lager ligt dan verwacht.
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hele eer voor het Agentschap, dat verheugd is om
opnieuw ten dienste te staan van haar Erevoorzit-

Marc Bogaerts, Directeur-generaal

ter, Zijne Majesteit de Koning. Het Staatsbezoek aan

Fabienne L’Hoost, Adjunct-directeur-generaal

China in juni 2015 was dus een “première” en het
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Ook al werden de uitdagingen van 2015 met suc-

ook bijdragen tot een verhoogde efficiëntie van

ces aangegaan, 2016 blijft een sleuteljaar voor

het team: een vermindering van de handmatige

het Agentschap voor Buitenlandse Handel en de

taken laat de medewerkers toe zich meer te fo-

uitdagingen blijven aanzienlijk.

cussen op de inhoud. Deze nieuwe werkomge-

De sterke vermindering van de financiële mid-

ving is een grote troef voor het Agentschap, dat

delen impliceert een strikt beheer dat moet

haar partners zeer dankbaar is voor hun waar-

voortgezet worden in combinatie met een grote

devolle steun.

creativiteit om nieuwe inkomsten te genereren.

Het Trade4U-project werd in april 2015 gelan-

De indexatie van de federale dotatie is een es-

ceerd en kon op 8 maanden tijd 300 abonne-

sentiële steunpilaar om een budget in evenwicht

menten genereren. De promotiecampagne zal

te bereiken. Een hernieuwing van de subsidie

verdergezet worden in 2016 met als ambitie om

toegekend door de Nationale Loterij is ook meer

1.000 abonnementen te bereiken. In april en sep-

dan wenselijk.

tember van 2016 worden twee seminaries geor-

De FOD Buitenlandse Zaken heeft opnieuw om de

ganiseerd en beide vormen belangrijke stappen

logistieke steun van het Agentschap gevraagd in

in de campagne, net als de deelname aan de

het kader van de twee Staatsbezoeken in 2016:

Wallonia Trade & Invest Fair op 28 en 29 april en

Japan (van 9 tot 15 oktober) en Nederland (van

aan de Exportbeurs van Flanders Investment &

28 tot 30 november). Op grond van het diensten-

Trade van 27 tot 29 juni. Het Trade4U-project is

contract dat werd afgesloten voor deze twee be-

essentieel om de Belgische bedrijven die kandi-

zoeken, zal er een budget toegekend worden aan

daat zijn voor aanbestedingen en internationale

het Agentschap voor deze logistieke bijdrage.

projecten zichtbaarder te maken en hun slaag-

Dankzij een partnerschap met FEDICT, Smals en

kansen te verhogen.

de FOD Kanselarij van de Eerste Minister werd

De modernisering van de database van geabon-

een nieuw informaticaplatform, Synergy, op

neerde exporterende bedrijven wordt ook voor-

touw gezet in het kader van de Staatsbezoeken

opgesteld voor 2016. Een nieuwe samenwerking

en de economische missies. Het project werd

met FEDICT en Smals moet het Agentschap toe-

gelanceerd op 2 februari 2015 en zal in 2016

laten deze sinds jaar en dag gekoesterde droom

in voege treden voor het Staatsbezoek aan Ja-

waar te maken.

pan. Dankzij dit unieke platform, waarin alle

Er wachten het Agentschap dus mooie projecten

gegevens en informatie met betrekking tot een

in 2016, waarbij iedereen zich zal inzetten met

Staatsbezoek of missie worden gecentraliseerd,

de teamspirit en het optimisme die eigen zijn aan

zijn deze gegevens nu beveiligd. Het platform zal

ons team.
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INSTITUTIONEEL EN FINANCIEEL KADER

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel is een

ring van de besluiten die door de Raad van Be-

openbare instelling met rechtspersoonlijkheid

stuur worden genomen. Voorgezeten door de

en werd opgericht door het Samenwerkingsak-

Directeur-generaal van het Agentschap, bestaat

koord van 24 mei 2002 tussen de Federale Over-

dit Comité uit de drie leidende ambtenaren van de

heid en de Gewesten (Belgisch Staatsblad van

gewestelijke exportinstellingen (Flanders Invest-

20.12.2002).

ment & Trade, Brussel Invest & Export en AWEX)
en de Directeur-generaal bevoegd voor de Bilate-
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Het Agentschap voor Buitenlandse Handel wordt

rale Economische Betrekkingen van de FOD Bui-

bestuurd door een Raad van Bestuur, waarvan

tenlandse Zaken. Het Begeleidingscomité heeft in

Zijne Majesteit de Koning de Erevoorzitter is. De

2015 vier keer vergaderd.

Raad bestaat uit 16 leden aangeduid door de
gewestregeringen en door de Federale Overheid

Het dagelijks bestuur van het Agentschap wordt

en zijn paritair afkomstig uit de openbare en de

verzekerd door een Directeur-generaal, bijge-

private sector. Elk Gewest benoemt een Rege-

staan door een Adjunct-directeur-generaal,

ringscommissaris. De Raad van Bestuur van het

beiden aangeduid door de Raad van Bestuur

Agentschap heeft in 2015 vier keer vergaderd.

en behorend tot een verschillende taalrol. Marc
Bogaerts is Directeur-generaal, Fabienne L’Hoost

Een Begeleidingscomité coördineert de uitvoe-

is Adjunct-directeur-generaal.

DOTATIES 2015

De financiering van het Agentschap wordt verze-

sten (goedgekeurd door de Raad van Bestuur in

kerd door een geïndexeerde jaarlijkse Federale do-

zijn vergadering van 05.12.2015) bedroegen

tatie en door bijdragen van de Gewesten, volgens

€ 4.682.000. Het grootste deel hiervan (79,75%)

de verdeelsleutel “belasting op de fysieke perso-

bestaat uit Federale en Gewestelijke dotaties.

nen”. De in de begroting 2015 voorziene ontvang-
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EUR
2.490.000

Federale Overheid
Vlaams Gewest

760.000

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

116.892

Waals Gewest

367.000

Tabel 1: Bedrag van de dotaties in 2015

Ten opzichte van het begrotingsjaar 2014 werden de federale en de regionale dotaties globaal verminderd met maar liefst 29,40% (-€ 1.554.892). Naast een halvering van de gewestelijke dotaties, werd
ook de federale dotatie verminderd met € 245.000.

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Andere inkomsten hebben deze belangrijke daling van de dotaties gecompenseerd, te weten:
		 subsidie Nationale Loterij (€ 250.000)
		 budget toegekend door FOD Buitenlandse Zaken voor de Staatsbezoeken (€ 168.204,28)
		ontvangsten gegenereerd door het project “Trade4U” (€ 52.541,86) alsook de sponsoring van
twee georganiseerde seminaries (€ 62.000)
Hiernaast werd een beroep gedaan op het Reservefonds voor een bedrag van € 182.029,03.
De laatst goedgekeurde begroting 2015 vertoonde een positief saldo van € 2.000.

€ 3.000.000
2014
€ 2.500.000

2015

€ 2.000.000
€ 1.500.000
€ 1.000.000
€ 500.000
€Federale Overheid

Vlaams Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Figuur 1: Verdeling van de dotaties in 2014 en 2015
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PERSONEELSLEDEN 2015

Het Samenwerkingsakkoord bepaalt dat het

In de loop van de 10 voorbije jaren nam het perso-

aantal personeelsleden van het Agentschap niet

neelsbestand aanzienlijk af, van 48 medewerkers

meer dan 50 mag bedragen. Op 31.12.2015 telde

(39 VTE) in 2006 naar 38 (32,47 VTE) in 2015. Dit

het ABH 38 personeelsleden. Na aftrek van de

betekent een daling van 21% van de effectieven

deeltijdse arbeid, de zieke personeelsleden en de

of 17% van de voltijdse equivalenten.

detacheringen bij andere instellingen, bedraagt
het personeelsbestand 32,47 voltijdse equivalenten (VTE).
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2015 werd gekenmerkt door twee ontslagen om
economische redenen waarvan de vooropzeg
eindigt in juli 2016. 6 medewerkers presteren
deeltijds en 3 waren arbeidsongeschikt in 2015
(2 langdurig zieken en 1 met moederschapsrust).
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Figuur 2: Arbeidsregime
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1

HET ABH IN 2015

1.1 STAATSBEZOEKEN
2015 werd gekenmerkt door een nieuw soort Staatsbezoeken. Naar de wens van de Vorst
kwam het economische en academische luik meer aan bod en werden de Gewesten en
Gemeenschappen meer betrokken bij de organisatie.
Op 4 december 2014 ging de Raad van Bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse
Handel unaniem akkoord met een bijdrage van het ABH aan het economische luik en de

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

logistieke organisatie van Staatsbezoeken.
De directie en het team van het Agentschap gingen deze nieuwe uitdaging met veel
enthousiasme aan. Naast de eer om bij deze prestigieuze bezoeken betrokken te worden,
wilden allen bovendien een maximale dienstverlening verschaffen aan de partnersopdrachtgevers.
Op basis van de dienstencontracten afgesloten met de FOD Buitenlandse Zaken nam het
ABH haar logistieke rol op in het kader van twee Staatsbezoeken in 2015: naar de Volksrepubliek China en de Poolse Republiek.
Voor het ABH betrof het een nieuwe organisatorische context met uitgesproken verschillen
ten opzichte van de klassieke economische missies. Het was dus van belang om aandachtig
te luisteren naar de partners en waakzaam te zijn gedurende de gehele organisatie. Dit
vroeg een grote investering qua tijd en een groot aantal medewerkers van het Agentschap
moest gemobiliseerd worden om de toevertrouwde taken binnen de gevraagde deadline
te realiseren. De samenwerking met het Koninklijk Paleis, de FOD Buitenlandse Zaken,
de diplomatieke posten en de Gewesten (en de Gemeenschappen) verliep positief en
constructief.
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1.1

STAATSBEZOEKEN

VOLKSREPUBLIEK
CHINA
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20-27 JUNI 2015

Op uitnodiging van ZE President Xi Jinping, be-

van deze gelegenheid om hun uitwisselingen met

gaf het Vorstenpaar zich van 20 tot 27 juni 2015

China uit te diepen. In 2014 was deze economi-

naar de Volksrepubliek China vergezeld door een

sche grootmacht de 9de klant en de 6de leverancier

delegatie van 241 personen. Tal van gezagheb-

van België voor wat goederen betreft.

bende figuren namen deel aan de reis die vijf

De academische en economische delegatie werd

grote steden aandeed: Vicepremier en Minister

uitgenodigd op verschillende activiteiten in aan-

van Buitenlandse en Europese Zaken, ZE Didier

wezigheid van het Vorstenpaar en hooggeplaats-

Reynders (Wuhan, Peking, Shanghai, Suzhou en

te politieke figuren. Het programma ging van

Shenzhen); Minister-President van het Brussels

start in Wuhan met een bezoek aan de kantoren

Hoofdstedelijk Gewest, ZE Rudi Vervoort (Peking,

van Dong Feng Motor Corporation Headquarters

Shanghai, Suzhou en Shenzhen); Minister-Pre-

en een ontmoeting op de Wuhan University. Na

sident van de Vlaamse Regering, ZE Geert Bour-

een seminarie over Urbanization en een Staats-

geois (Peking en Shanghai); Minister-President

banket aangeboden door de Chinese autoriteiten

van het Waalse Gewest, ZE Paul Magnette (Wuhan

werd de voltallige delegatie verzocht het spekta-

en Peking); Staatssecretaris voor Buitenlandse

kel Han Show bij te wonen, het resultaat van de

Handel, ZE Pieter De Crem (Wuhan en Peking)

Belgisch-Chinese samenwerking tussen de be-

en Staatssecretaris voor Armoedebestrijding,

drijven Dragone en Wanda.

Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en

Het economische en academische luik te Peking

Wetenschapsbeleid, HE Elke Sleurs (Peking). Niet

werd ingeluid met een informatiesessie Intel-

minder dan 98 bedrijfsleiders en 19 directeurs

lectual Property Rights in Depth en de viering

van academische instellingen maakten gebruik

van dertig jaar aanwezigheid van SWIFT in China.
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Sommige deelnemers kregen nadien de eer om

Voor de delegatie zich naar Shenzhen begaf, ont-

deel te nemen aan het Staatsbanket dat werd

moette ze nog spelers uit de stad Suzhou tijdens

aangeboden door de Chinese autoriteiten en

een banket aangeboden door de Chinese autori-

vereerd werd met de aanwezigheid van ZE Pre-

teiten.

sident Xi Jinping en het Vorstenpaar. De delega-

De vertegenwoordigers uit de economische

tie nam ook deel aan een investeringsseminarie,

en academische wereld reisden tot slot naar

een activiteit omtrent China Belgium Science

Shenzhen. Na een banket dat werd aangeboden

and Innovation Partnership en aan een Life Sci-

aan de Belgische delegatie en een ontmoeting

ences Lunch. De seminaries Environmental Tech-

Innovation for the Future – China and Belgium

nologies from Belgium en Lead Technologies in

Joining Hands, sloot het bezoek aan de Shenzhen

Healthcare Belgium/Beijing zetten de Belgische

University en de Huawei Headquarters het

competenties binnen deze domeinen in de verf.

behoorlijk drukke programma af.

Tot slot werd de delegatie verwacht op de Officië-

Meerdere ondertekeningsceremonieën belicht-

le Belgische receptie voorafgaand aan het vertrek

ten de samenwerkingen tussen Belgische en Chi-

uit de hoofdstad.

nese partners in Wuhan, Peking – in aanwezigheid

In Shanghai was het economische en academi-

van ZE President Xi Jinping en ZM de Koning –,

sche programma al even intensief. Na een lunch

Shanghai, Suzhou en Shenzhen. Het Staatsbe-

aangeboden door de lokale autoriteiten, bezoch-

zoek was dus een gelegenheid om niet minder

ten de deelnemers de Solvay Innovation Show-

dan 84 akkoorden af te sluiten en dit onder grote

room en een Bilateral Urbanisation Seminar. De

media-aandacht aangezien 34 journalisten over

receptie Quality of life in Belgium was een bijko-

dit officiële bezoek van het Vorstenpaar verslag

mend uithangbord voor Belgisch vakmanschap.

uitbrachten.

ACTIVITEITENVERSLAG 2015
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Zijne Majesteit de Koning en een delegatie zakenlieden na de ondertekeningsceremonie in Suzhou, in China.
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1.1

STAATSBEZOEKEN

REPUBLIEK
POLEN

13-15 OKTOBER 2015

Op uitnodiging van ZE President Andrzej Duda,

België de plaats van 6de leverancier van Polen en is

ondernamen Hunne Majesteiten de Koning en de

het de 11de klant voor wat betreft de uitwisseling

Koningin een Staatsbezoek naar de Republiek

van goederen.

Polen van 13 tot 15 oktober 2015. Er waren niet

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL
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minder dan 164 deelnemers. Tal van prominente

Tijdens dit tweede Staatsbezoek van 2015, werden

personen vergezelden het Vorstenpaar naar War-

tal van activiteiten aangeboden aan de deelne-

schau: Vicepremier en Minister van Buitenlandse

mers uit de economische en academische wereld.

en Europese Zaken, ZE Didier Reynders; Minister-

Het Vorstenpaar en autoriteiten, zowel federaal als

President van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-

gewestelijk, vereerden verschillende van hen met

west, ZE Rudi Vervoort; Minister-President van de

hun aanwezigheid. De economische en academi-

Vlaamse Regering, ZE Geert Bourgeois; Minister-

sche delegatie werd vooreerst uitgenodigd voor

President van de Franstalige Gemeenschap, ZE

twee thematische lunches aangeboden door de

Rudy Demotte; Minister-President van het Waalse

Poolse instanties. Het Seminar on Innovation in

Gewest, ZE Paul Magnette; Minister-President van

Life Sciences – Bridging Academic Research and

de Duitstalige Gemeenschap, ZE Oliver Paasch en

Industrial Research verenigde vervolgens de deel-

Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, ZE

nemers rond een gemeenschappelijk doel, terwijl

Pieter De Crem. 56 bedrijfsleiders en 18 directeurs

het bezoek aan de Warsaw Spire toren de rol van

van academische instellingen namen deel aan dit

het bedrijf Ghelamco in dit project illustreerde. Tij-

topbezoek om de uitwisselingen tussen de beide

dens deze activiteit werden ook andere bedrijven

landen te intensiveren dat door 22 journalisten

betrokken bij dit project naar voren geschoven. In

gevolgd werd. Binnen de Europese Unie, bekleedt

de marge van het Belgian Walking Dinner waarbij

ACTIVITEITENVERSLAG 2015
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Zijne Majesteit de
Koning en de CEO van
La Lorraine Bakery
Group tijdens de
officiële opening van
een afdeling van
La Lorraine in Polen.

Zijne Majesteit de Koning tijdens een korte toespraak na de verwelkomingsceremonie van het Koningspaar in het
presidentiële paleis te Warschau, in Polen.

de gehele delegatie de kans kreeg om haar Poolse

door een bezoek aan het bedrijf La Lorraine, een

partners uit te nodigen, plaatste een onderteke-

belangrijke Belgische investeerder in Polen. Daar-

ningsceremonie 13 akkoorden in de schijnwer-

na vond een Investment power lunch in aanwe-

pers. Het hoogtepunt van de dag was voor de

zigheid van de Poolse President en ZM de Koning

economische en academische delegatie zeker de

plaats. De namiddag werd besteed aan de semi-

uitnodiging van enkele vertegenwoordigers op het

naries Student Mobility between Belgium and Po-

Official State Banquet dat werd gehouden in aan-

land en Poland-Wallonia Crossing Paths. De avond

wezigheid van het Presidenten- en Vorstenpaar.

werd afgesloten met een recital van het Nationaal
Orkest van België en een Belgian Official Dinner in

De tweede dag van het economische en academi-

aanwezigheid van President Duda, de First Lady

sche programma ging van start met een ontbijt

en het Vorstenpaar, aangeboden in het weelderige

rond het thema Doing Business in Poland, gevolgd

kader van het Łazienki Park.

ACTIVITEITENVERSLAG 2015
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1.2 GEZAMENLIJKE
HANDELSMISSIES
Het ABH organiseerde in 2015 twee gezamenlijke zendingen in samenwerking met de FOD
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de gewestelijke diensten voor bevordering van de export, Flanders Investment & Trade (FIT), Brussel
Invest & Export alsook l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers
(AWEX).
In het voorjaar reisden 452 personen naar Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten en
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

228 personen schreven zich in voor Westelijk Canada in de tweede helft van het jaar wat
het totaal aantal deelnemers in 2015 op 680 bracht.

ACTIVITEITENVERSLAG 2015
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GEZAMENLIJKE HANDELSMISSIES

		 QATAR & DE VERENIGDE
ARABISCHE EMIRATEN

21-27 MAART 2015

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

De eerste zending van 2015 telde 452 deelne-

De Gewesten werden vertegenwoordigd door

mers, 22 personen minder dan de gezamenlijke

Jean-Claude Marcourt, Vicepresident van de

zending naar China in 2011, de recordhouder qua

Waalse regering, Waals Minister van Economie,

aantal inschrijvingen. Toch mobiliseerde deze

Industrie, Innovatie en Digitalisering en Vice-

handelsmissie het hoogste aantal bedrijfsleiders

president en Franse Gemeenschapsminister van

ooit: niet minder dan 355 bedrijfsleiders van 223

Hoger Onderwijs, Media en Wetenschappelijk

bedrijven reisden samen met HKH Prinses Astrid,

Onderzoek; door Vlaams Minister van Werk, Eco-

Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Ko-

nomie, Innovatie en Sport Philippe Muyters en

ning, naar Qatar en de Verenigde Arabische Emi-

tenslotte Cécile Jodogne, Staatssecretaris van

raten.

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met
Buitenlandse Handel, Brandbestrijding en Drin-

Ook de ministers waren talrijk aanwezig. Op fede-

gende Medische Hulp en Minister van de Franse

raal niveau namen Didier Reynders, Vicepremier

Gemeenschapscommissie (COCOF) belast met

en Minister van Buitenlandse Zaken en Europese

Openbaar Ambt en Gezondheidsbeleid.

Zaken; Marie-Christine Marghem, Minister van
Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling;

Zowel Qatar als de Verenigde Arabische Emiraten

Pieter De Crem, Staatssecretaris voor Buiten-

verwierven dankzij hun gas- en petroleumvoor-

landse Handel en Bart Tommelein, Staatssecre-

raden aanzienlijke fondsen die ze in toenemende

taris voor Bestrijding van de sociale fraude, Pri-

mate aanwendden om hun economie te diversi-

vacy en Noordzee deel.

fiëren en zo te evolueren naar een kenniseconomie. Gecombineerd met de ambitieuze projecten
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in beide landen, waaronder het WK voetbal 2022

Een tweede focus van de handelsmissie werd

in Qatar en de Wereldtentoonstelling 2020 in

gelegd op energie, leefmilieu en cleantech met

Dubai, boden deze bestemmingen verschillende

een hoog aantal deelnemers uit deze sector. Niet

mogelijkheden voor Belgische bedrijven.

minder dan vier seminaries, de Powerlunch Ener-

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

HKH Prinses Astrid en de delegatie ministers tijdens een vergadering op de kamer van koophandel van Abu Dhabi.

gy in Abu Dhabi en een ontmoeting met de top
Het is niet verwonderlijk dat constructie en in-

van de Abu Dhabi Water and Electricity Authority

frastructuur als de sterkst vertegenwoordigde

stonden op het programma.

sector uit de bus kwam. De activiteiten tijdens
het tweedaagse programma in Qatar en het drie-

Zowel in Qatar als in de Verenigde Arabische

daagse programma in de Verenigde Arabische

Emiraten vonden politieke ontmoetingen op het

Emiraten speelden hierop in met onder meer het

hoogste niveau plaats. Zo ontmoette HKH Prinses

bezoek aan het Khalifa Internationaal Stadion

Astrid in Qatar Sjeik Tamim bin Hamad Al Thani,

in Doha, de Powerlunch Sports Infrastructure in

Emir van Qatar en Sjeik Mohammed bin Rashid

het kader van de Wereldbeker 2022, het semi-

Al Maktoum, Emir van Dubai en tevens Vicepre-

narie Future Infrastructure Projects in Qatar, het

sident en Premier van de Verenigde Arabische

seminarie met als thema “duurzaam bouwen”

Emiraten.

in Dubai en de ontmoetingen met grote spelers
als Dubai Ports World en Emaar Properties. Ook
de Belgische bedrijven DEME, Besix en Schréder
werden in de kijker geplaatst.
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GEZAMENLIJKE HANDELSMISSIES

HKH Prinses Astrid tijdens Qatar Science & Technology.
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Verder waren er in Qatar ontmoetingen met:

HH Sheika Fatima bint Mubarak, moeder van

Premier Sjeik Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al

de Kroonprins

Thani

ZE Sultan bin Saeed Al Mansoori, Minister van

Sjeik Ahmed bin Jassim bin Mohamed Al Thani,

Economie

Minister van Economie en Handel
ZE Ali Shareef Al Emadi, Minister van Financiën

Het grote aantal bedrijfsleiders, het hoge ritme

ZE Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti, Minister van

van het programma en de uitzonderlijke regen-

Transport

val tijdens het bezoek van de Belgen maakten van

ZE Salah bin Ghanem bin Nasser Al Ali, Minister

deze handelsmissie een onvergetelijke reis. Maar

van Jeugd en Sport

het succes van de economische zending naar Qa-

ZE Dr. Hamad bin Abdulaziz Al Kuwari, Minister

tar en de Verenigde Arabische Emiraten kan heel

van Cultuur, Kunst en Erfgoed

concreet gemeten worden door het hoge aantal

HH Sheika Moza bint Nasser, Voorzitster van

ondertekeningen dat heeft plaats gevonden in

Qatar Foundation

Doha, Abu Dhabi en Dubai. Niet minder dan 30

HE Sheika Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al

akkoorden getuigden van de grote belangstelling

Thani, Voorzitster van Qatar Museums Authority

van onze ondernemingen. De ondertekening van
het protocol van dubbel taxatieverdrag met Qatar

In de Verenigde Arabische Emiraten ontmoette de

maakt de weg vrij voor ratificatie en zal tal van

delegatie ook de volgende personen:

Belgische bedrijven in de toekomst helpen in de

ZH Sjeik Hazza bin Zayed Al Nahyan, broer van

verdere uitbouw van hun samenwerkingen met

de Kroonprins en adviseur van de Nationale

Qatarese partners.

Veiligheidsraad
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		 WESTELIJK CANADA

24-31 OKTOBER 2015

Eind oktober vertrok HKH Prinses Astrid, Verte-

151 bedrijfsleiders, reisden de Prinses en de mi-

genwoordigster van Zijne Majesteit de Koning,

nisters naar Vancouver en Calgary. Als een van de

naar Westelijk Canada vergezeld door Didier Reyn-

meest leefbare en meest “groene” steden ter we-

ders, Vicepremier en Minister van Buitenland-

reld, met een plaats in de top 10 voor het oprichten

se Zaken en Europese Zaken; Geert Bourgeois,

van start ups, is Vancouver een must wanneer een

Minister-President van de Vlaamse Regering en

handelsmissie zich naar Westelijk Canada begeeft.

rend Erfgoed; Jean-Claude Marcourt, Vicepresi-

Het programma schonk meteen de nodige aan-

dent van de Waalse regering, Waals Minister van

dacht aan de onderhandelingen in het kader van

Economie, Industrie, Innovatie en Digitalisering en

het CETA-akkoord (Comprehensive Economic and

Vicepresident en Franse Gemeenschapsminister

Trade Agreement), met een openingsseminarie

van Hoger Onderwijs, Media en Wetenschappelijk

waarbij dieper werd ingegaan op het recentelijk

Onderzoek; Pieter De Crem, Staatssecretaris voor

onderhandeld handelsverdrag tussen de EU en

Buitenlandse Handel en Cécile Jodogne, Staats-

Canada.

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Vlaams Minister van Buitenlands Beleid en Onroe-

secretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
belast met Buitenlandse Handel, Brandbestrijding

Na Los Angeles en New York is Vancouver het derde

en Dringende Medische Hulp en Minister van de

grootste centrum van de filmindustrie in Noord-

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) belast

Amerika. Het is bovendien de stad bij uitstek voor

met Openbaar Ambt en Gezondheidsbeleid.

animatie en speciale effecten. Dit weerspiegelde
zich in de inschrijvingen, waarvan de meerderheid

Samen met 223 andere deelnemers, onder wie

ACTIVITEITENVERSLAG 2015

van de deelnemers uit de audiovisuele industrie
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1.2

GEZAMENLIJKE HANDELSMISSIES

HKH Prinses Astrid en
de delegatie ministers
tijdens de inwijding
van de WeWatt
power bikes-kiosk op
de luchthaven van
Calgary, in Canada.

afkomstig was. In deze context vond een seminarie

Doorheen het programma waren er eveneens ver-

Belgian Film Industry and Taxshelter: Opportunity

schillende officiële ontmoetingen met:

knocks plaats in het Vancouver Aquarium, waar de

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

delegatie eveneens een briefing kreeg over de fau-

Judith Guichon, Luitenant-gouverneur van

na en flora in de Canadese wateren. Barco leverde

British Columbia

“360° schermen” aan dit aquarium die tijdens het

Teresa Wat, Minister voor

bezoek werden gedemonstreerd.

Buitenlandse Handel van British Columbia die
ook een decoratie kreeg

De sector Food & Beverage kende eveneens een

Michael de Jong, Minister van Financiën van

hoog aantal inschrijvingen waarop ingespeeld

British Columbia

werd door de gewesten in samenwerking met

Andrew Wilkinson, Minister van Hoger

FEVIA. Zowel in Vancouver als Calgary vond een

Onderwijs van British Columbia

Agrofood evenement plaats om de troeven van de

Gregor Robertson, Burgemeester van

Belgische voedingsindustrie voor te stellen aan

Vancouver

belangrijke spelers op de Canadese markt.

Robert E. Wanner, Voorzitter van het
parlement van Alberta

In beide steden stond bovendien een seminarie

Andre Chabot, Viceburgemeester van Calgary

Destination Flanders and Flanders Fields ’14 – ’18
op het programma. De Canadese deelname aan de

Tot slot brachten de Prinses en ministers be-

Eerste (Passchendaele) en de Tweede Wereldoor-

zoeken aan bedrijven die een economische link

log (Battle of the Scheldt), zorgde voor een nauwe

hebben met België zoals Alpha Technologies (sa-

historische band tussen Canada en België die her-

menwerking met CE+T), Ballard Power Systems

dacht werd tijdens een plechtigheid in de Military

(samenwerking met Van Hool) en Asco Aerospace

Museums van Calgary.

Canada (met zetel in Zaventem). Ook andere Belgische bedrijven kwamen doorheen de activitei-
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De meerderheid van Canadese olie- en gasprodu-

ten aan bod met presentaties van Exmar, Cofely

cerende bedrijven zijn in Calgary gevestigd. Ook al

Fabricom en WeWatt. De beelden van de Prinses

krijgt deze industrie klappen, het bleef belangrijk

en ministers die in de luchthaven van Calgary op

om de Belgische knowhow voor te stellen aan de

energieopwekkende fietsmeubels van WeWatt

grote spelers van het land onder de vorm van een

hun gsm’s oplaadden, zal men in Calgary niet

powerlunch Oil, Gas and Energy.

snel vergeten.
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1.3 OVERSEAS BUSINESS
OPPORTUNITIES CENTRE
2015: HET TRADE4U-JAAR

Na het akkoord van de Raad van Bestuur op

De ontwikkeling en commercialisering van

04/12/2014, werd Trade4U als oplossing voor de

Trade4U vereisten een complete reorganisatie

bedrijven gelanceerd op 01/04/2015. Het betreft

van de Dienst “Selectieve Informatieversprei-

een geheel aan diensten gericht op het vereen-

ding” (SIV), omgevormd tot “Overseas Business

voudigen van de handelsprospectie op internati-

Opportunities Centre” (OBOC).

onaal niveau.
De doelstellingen voor 2015 waren:
Het Trade4U-pakket geeft toegang tot duizen-

de ontwikkeling van een mobiele applicatie

den gerichte zakelijke opportuniteiten via een

het aantal bronnen verhogen van 15 naar 250

mobiele applicatie en/of per e-mail, tot econo-

het aantal verstuurde handelsopportuniteiten

mische en reglementaire nieuwsberichten, tot

verhogen

een gepersonaliseerd statistiekabonnement, tot

het aanbod afstemmen op de vraag

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

1.3.1

de bestelling van lastenboeken, tot 2 seminaries
per jaar en tot proceduregidsen van internatio-

De volgende hoofdstukken zijn gewijd aan de

nale organisaties.

ontwikkeling van het Trade4U-pakket, aan de
behaalde resultaten in 2015, aan de op Trade4U
geabonneerde bedrijven en aan het exporteursbestand.

Figuur 4: Trade4U-pakket
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1.3.2

OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE

TRADE4U: ONTWIKKELING EN RESULTATEN
Ontwikkeling van de mobiele applicatie
Het Trade4U-cliënteel bestaat onder andere uit
managers die vaak op verplaatsing zijn in het
buitenland. Het was dan ook belangrijk om de opportuniteiten op de meest mobiel mogelijk wijze
toegankelijk te maken. De keuze voor de ontwik-

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

keling van een applicatie drong zich bijgevolg op.
De mobiele Trade4U-applicatie werd op 1 april
2015 gelanceerd en ter beschikking gesteld van
de gebruikers via Google Play en de Apple Store.
Deze is beschikbaar:
voor tablet en smartphone
voor iOS en Android
in drie talen (FR, NL en EN)
En omvat o.a. de volgende functies:
een overzicht van de meest recente aanbestedingen / projecten gerangschikt per sector
de mogelijkheid om het volledige dossier op
te vragen of een consortium te vormen
economische en reglementaire nieuwsberichten

Figuur 5:
Mobiele Trade4U-applicatie
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Versturen van opportuniteiten

Informatiebronnen

Het aantal verzonden handelsopportuniteiten

Eén van de doelstellingen bestond erin om het

is in 2015 gestegen met 25%. Er werden 14.891

aantal bronnen ter identificatie van internatio-

handelsopportuniteiten

nale handelsopportuniteiten van 15 tot 250 te

verstuurd

tegenover

11.912 in 2014 en 9.108 in 2013.

laten toenemen. Uiteindelijk werden er eind 2015
dagelijks meer dan 320 bronnen geraadpleegd.

Het betrof voornamelijk aanbestedingen (73,9%)
Deze nieuwe bronnen zijn afkomstig van:

zij het in mindere mate, overige handelsopportu-

zoekopdrachten op het Internet

niteiten (0,5%).

contacten op seminaries en andere

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

en internationale projecten (25,6%) maar ook,

evenementen
FOD Buitenlandse Zaken en diplomatieke
posten
economische en regionale handelsvertegenwoordigers
Deze nieuwe sites bieden toegang tot specifiekere
en minder bekende markten. Ze kenden bovendien
een groot succes bij het doelpubliek.

16.000

14.891

14.000

11.912

12.000
10.000

9.064

9.085

9.108

2011

2012

2013

8.268

8.000
6.000
4.000
2.000
0

2010

2014

2015

Figuur 6: Aantal verspreide handelsopportuniteiten in 2015
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OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE

Newsflashes
De Trade4U-applicatie maakt ook de publicatie
van “newsflashes” mogelijk.
In 2015 werden er 224 nieuwsberichten verspreid:
Het merendeel (161) van de berichten was afkomstig van de FOD Buitenlandse Zaken en van
de diplomatieke posten. In sommige gevallen
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

betrof het informatie over markten die elders
nog niet gepubliceerd was, wat een competitief
voordeel bood aan de gebruikers.
Algemene economische berichten werden verschaft via economische en regionale handelsvertegenwoordigers of waren afkomstig van
internationale organisaties, gespecialiseerde

Figuur 7:
Mobiele Trade4U-applicatie –
economische berichten

pers, economische studies, …
Daarenboven werden er in 2015 33 reglementeringsberichten via Trade4U verspreid:
Deze waren afkomstig uit de vakliteratuur of
waren het gevolg van specifieke vragen van
exporteurs.
De berichten bieden juridische informatie
en regelgeving over uiteenlopende thema’s:
btw, douane, handelsdocumenten, normen,
distributie- en verkoopkanalen, intellectuele
eigendom, handelspraktijken, …
Het platform biedt de abonnees de mogelijkheid om rechtstreeks vragen te stellen. In
2015 ontvingen wij een veertigtal vragen als
reactie op de verspreide berichten.
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Figuur 8:
Mobiele Trade4U-applicatie –
reglementeringsberichten
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ZE Pieter De Crem, gastspreker tijdens het Trade4U-seminarie van 18 november 2015 bij BNP Paribas Fortis.

Twee seminaries

Bestelling van lastenboeken

De eerste twee seminaries van Trade4U vonden

Het Trade4U-pakket biedt Belgische bedrijven

plaats in april en november 2015. De seminaries

eveneens de mogelijkheid om de bestelling van

focusten op de internationale handelsopportu-

hun lastenboeken (landen buiten de EU) aan het

niteiten en brachten tal van specialisten in over-

Agentschap over te laten, wat de administratieve

heidsopdrachten en B2B samen.

lasten verlicht en dus tijdswinst biedt. Deze be-

Het Trade4U-pakket werd op 01/04/2015

met de diplomatieke posten of de economische

gelanceerd tijdens het Seminar on public

en regionale handelsvertegenwoordigers.
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stellingen worden geplaatst in samenwerking

procurement opportunities of the European
Commission,

for

In 2015, werden er 156 lastenboeken besteld

Reconstruction and Development, the World

door Trade4U-abonnees. In 2014 waren dat er

Bank and Belgian Development Cooperation.

207 en 168 in 2013, dit voor het geheel aan be-

Aan het evenement dat plaatsvond bij ING

drijven opgenomen in het exporteursbestand

hebben ongeveer 300 mensen deelgenomen.

(meer dan 20.000).

Op

the

18/11/2015

evenement

European

werd

er

georganiseerd,

Bank

een

tweede

ditmaal

bij

Proceduregidsen

BNP Paribas Fortis: Seminar on public
procurement opportunities of the European

Om ervoor te zorgen dat de abonnees zo goed

Investment Bank, the Asian Development

mogelijk op internationale aanbestedingen kun-

Bank, BTC - Belgian Development Agency,

nen antwoorden, stelt het Trade4U-team proce-

the African Development Bank and the Inter-

duregidsen van grote internationale instellingen

American Development Bank. Dit evenement

(Wereldbank, EBRD, EIB, …) ter beschikking.

verenigde circa 150 personen.
Statistiekabonnementen
Een

gepersonaliseerd statistiekabonnement

wordt aangeboden. Elke abonnee ontvangt
maandelijks of driemaandelijks de export- en
importcijfers van de gewenste producten en/of
diensten, alsook van de markten waar interesse
voor bestaat.
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1.3

1.3.3

OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE

TRADE4U-ABONNEES
2,7% 3,1%
5,1%

Eind 2015, 9 maanden na de lancering, telde Trade4U al 293 geabonneerde ondernemingen. Hieronder en hiernaast een gedetailleerde weergave
van de abonneeverdeling.

13,3%
Meer dan de helft van de geabonneerden is af-

47,1%

komstig uit het Vlaams Gewest. De overige abonAGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

nees zijn gelijkmatig verdeeld over het Waals en

28,7%

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie figuur 9).
Bijna de helft van de Trade4U-abonnees is actief in
de industrie. De overige geabonneerden zijn voor-

Industrie
Diensten
Bouw en infrastructuur
Water en afval
Energie
Overige

namelijk dienstverleners en ondernemers actief in
de bouw- en infrastructuursector (zie figuur 10).
De sectorale evolutie wordt nauwlettend in de gaten gehouden zodat de opportuniteiten verspreid
worden in overeenstemming met de activiteitensector van de abonnees.

Figuur 10: Sectorale verdeling van de abonnees

21,6%
53,4%
25,0%
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Figuur 9: Regionale verdeling van de abonnees
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EXPORTEURSBESTAND
Iedere in het exporteurbestand opgenomen on-

Het exporteursbestand is de ruggengraat van

derneming heeft haar eigen informatiefiche.

Trade4U. Het verzenden van opportuniteiten is

Deze bevat de algemene informatie van het be-

het resultaat van een goede link tussen de be-

drijf (adresgegevens, contactpersonen, …) en

drijfsfiches en de gecodeerde handelsvoorstellen.

inlichtingen over de activiteiten (producten en
diensten) en de exportmarkten.
Eind 2015 bestond het exporteursbestand uit

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

1.3.4

23.348 ondernemingen, waaronder 699 nieuwe
inschrijvingen. Bovendien werden er in 2015
4.326 bestanden gecorrigeerd. Deze wijzigingen hadden betrekking op de bedrijfsstatus, de
adresgegevens of de producten en/of diensten.

Handelsdelegatie tijdens een officiële opening bij ASCO Aerospace Canada.
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1.4 STUDIES, STATISTIEKEN EN
FISCALE ATTESTEN
1.4.1

STUDIES
In 2015 werden er drie landenstudies gepubliceerd in het Nederlands en Frans en dit op het
ritme van de prinselijke zendingen. De volgende
landen kwamen aan bod: Qatar – Verenigde Arabische Emiraten en Canada. Het doel van deze
studies is de lezer een macro-economisch overzicht te bieden samen met een inventaris van

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

de groeisectoren voor wat de export betreft. De
sleutelsectoren die belangrijke opportuniteiten
bieden aan onze Belgische exportbedrijven worden er ook in opgelijst. Naast de deelnemers aan
de missies, trekken deze studies ook tal van surfers aan: meer dan 5% van het totale aantal geraadpleegde rubrieken handelen over deze publicaties, wat goed is voor verschillende duizenden
bezoekers.

Belgian Foreign Trade Agency
Rue Montoyer 3
1000 Brussels
Belgium
T +32 2 206 35 11
info@abh-ace.be
www.abh-ace.be
FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation

Er werd overigens ook een sectorale publicatie
Rue des Petits Carmes 15
1000 Brussels
Belgium
T +32 2 501 81 11
diplomatie.belgium.be

“Belgian innovative food solutions” gepubliceerd

belgian

innovative f

d solutions

Flanders Investment & Trade
Boulevard du Roi Albert II 37
1030 Brussels
Belgium

T +32 2 504 87 11
www.flandersinvestmentandtrade.com

in samenwerking met de federale en gewestelijke
Wallonia Export & Investment Agency
Place Sainctelette 2
1080 Brussels
Belgium
T +32 2 421 82 11
www.awex.be

partners alsook de betrokken federaties. Ze anaBrussels Invest & Export
Avenue Louise 500/4
1050 Brussels
Belgium

lyseert de specifieke eigenschappen van de secT +32 2 800 40 00
www.invest-export.irisnet.be

tor in kwestie en biedt enkele succesverhalen. Ze
vervolledigt de collectie van publicaties die telkens de competitiviteit van de Belgische bedrijven binnen een bepaalde sector belichten.
Aa048_Sectorale_studie_FOOD_cover.indd 1
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STATISTIEKEN

37
27

Missie
Zoals aangegeven in het artikel 2 van het Samen-

23

194
73

werkingsakkoord is het Agentschap voor Buitenlandse Handel bevoegd voor het verzamelen,
verwerken en verspreiden van nationale en internationale vergelijkende statistieken.

92
25

Activiteiten

70
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

1.4.2

Gewesten
Federale Overheid
Buitenlandse ambassades in België
Academische wereld
Verenigingen / federaties
Bedrijven
Intern
Overige

In 2015 hebben niet minder dan 541 klanten een
vraag gericht aan het departement. Daarnaast
werden 143 nota’s en 163 bilaterale fiches opgesteld. Dit is een vermindering ten opzichte
van vorig jaar. De daling valt te verklaren door
de overplaatsing van een medewerker naar de
Dienst Overseas Business Opportunities Centre

Figuur 11: Verdeling van de klanten
op basis van de regelmatige vragen in 2015

om er de ontwikkeling van Trade4U te ondersteunen (zie hoofdstuk 1.3).
Regelmatige vragen
De voornaamste klanten zijn federale overheidsinstellingen, gevolgd door verenigingen en fede-

20,5%

raties, bedrijven en de buitenlandse ambassades
in België (zie figuur 11).

17,9%

61,5%

Flanders Investment & Trade
Brussel Invest & Export
AWEX

De meerderheid (61,5%) van de regionale vragen
komen uit Vlaanderen. Wallonië en Brussel verdelen het saldo vrijwel evenredig onder elkaar (zie
figuur 12).
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Figuur 12: Verdeling van de regionale klanten
op basis van de regelmatige vragen in 2015
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Verder beantwoordde de Statistiekdienst ook re-

website van het Agentschap. In 2015 werden er 163

gelmatig vragen van de pers.

fiches op aanvraag gegenereerd.

Bilaterale nota’s en fiches

Ze worden door tal van partners en door de pers ge-

In 2015 stelde de dienst 143 nota’s op over de bila-

bruikt, onder andere om inhoudelijke artikelen te il-

terale handelsrelaties en dit zowel in het Nederlands,

lustreren.

het Frans als het Engels. Deze nota’s bieden een zeer

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

volledig overzicht van de uitwisseling van zowel goe-

Trimestriële brochures, jaarlijkse brochure en

deren als diensten tussen België en de verschillende

commentaarnota’s

handelspartners.

Elk trimester wordt er een brochure gepubliceerd die
een overzicht biedt van de voornaamste gegevens

De bilaterale nota’s worden ook gepubliceerd op de

van de Belgische buitenlandse handel. Deze bro-

website van het Agentschap en zijn er jaar na jaar de

chure is beschikbaar in twee versies: een tweetalige

meest geraadpleegde rubriek.

versie in het Nederlands en het Frans en een Engelstalige versie.

Van de nota’s werden er 18 gevraagd door het Koninklijk Paleis, in het kader van het bezoek van bui-

De trimestriële commentaarnota’s opgesteld in het

tenlandse Staatshoofden of bij het overhandigen

Nederlands, in het Frans en in het Engels verschaf-

van geloofsbrieven aan nieuwe ambassadeurs.

fen een exact beeld van de evolutie van zowel de
Belgische in- als uitvoer over 3, 6, 9 of 12 maanden.

De volgende personen of instellingen deden ook regelmatig beroep op de nota’s: de Eerste Minister,

Een keer per jaar publiceert het ABH ook een gede-

de Minister van Buitenlandse Zaken, de FOD Bui-

tailleerde brochure, “Belgian Foreign Trade”, over de

tenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwik-

Belgische buitenlandse handel met alle landen ter

kelingssamenwerking, de Belgische ambassades

wereld en dit volgens de 22 secties van de Nomen-

in het buitenland, de Buitenlandse ambassades in

clatuur.

België, de commerciële en handelsattachés, het Europees Parlement, federaties en Kamers van Koop-

Daarnaast wordt een globale nota over de wereld-

handel, journalisten en studenten.

handel “World Trade” opgesteld op basis van de
resultaten aangeleverd door de Wereldhandelsorga-

36

De bilaterale fiches zijn een korte versie van de nota’s

nisatie (WTO), die eveneens in 3 talen (Nederlands,

en bieden een snel overzicht van de handelsrelaties

Frans en Engels) verschijnt. Deze nota laat toe om

tussen België en een partner. Ze zijn beschikbaar in

de handelsprestaties van België in te schatten ten

het Engels en kunnen worden gedownload van de

opzichte van de rest van de wereld.
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BELGIAN FOREIGN TRADE - PRODUCTS

1

January - September 2015 (January - September 2014)

BELGIAN FOREIGN TRADE - PARTNERS

EXPORTS

January - September 2015 (January - September 2014)

SHARE:
SHARE:
EUROPE

ASIA

TOTAL EXPORTS:

EUR 28,225.7

EUR 22,672.7

(EUR 202,822.0 million)

(EUR 28,710.9 million)

(EUR 20,903.1 million)

million

SHARE:

76.1%

million

SHARE:

24.8%

(EUR 62,148.5 million)

SHARE:

SHARE:

10.4%

BELGIAN FOREIGN TRADE

EUR 27,949.7 million
(EUR 27,560.8 million)

million

10.5%

2014

EUR 66,622.0 million

(EUR 26,847.4 million)

TOTAL EXPORTS:

EUR 204,340.9

TOTAL EXPORTS:

10.5%

EUR 28,278.1 million

AMERICA

8.4%
MACHINERY &
EQUIPMENT

CHEMICALS
PRODUCTS

2014

WORLD TRADE

TRANSPORT
EQUIPMENT

TOTAL EXPORTS 1:

EUR 268,635.7

EXPORTS

IMPORTS

million

(EUR 266,797.3 million)

SHARE:

IMPORTS

TOTAL IMPORTS 2:

EUR 250,810.8

SHARE:

million

(EUR 256,897.6 million)

14.0%

22.6%

EUR 56,660.5 million
(EUR 52,101.0 million)

EUR 34,988.6 million

SHARE:

(EUR 46,046.3 million)

11.7%

EUR 29,462.3 million
(EUR 27,205.3 million)

EUROPE

ASIA

AMERICA

TOTAL IMPORTS:

TOTAL IMPORTS:

TOTAL IMPORTS:

EUR 171,900.0

EUR 38,603.1

EUR 31,636.2

(EUR 184,579.2 million)

(EUR 36,354.2 million)

(EUR 26,951.9 million)

million

SHARE:

68.5%

million

SHARE:

15.4%

MINERAL
PRODUCTS

million

SHARE:

12.6%

CHEMICALS
PRODUCTS

TRANSPORT
EQUIPMENT
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EXCHANGE RATE: EUR 1 = USD 1.1271 USD (15 SEPTEMBER 2015)
1

world trade in 2014

CATEGORY “ UNSPECIFIED COUNTRIES ” = EUR 2,347.5 million
2

CATEGORY “ UNSPECIFIED COUNTRIES ” = EUR 112.4 millon

De Dienst Statistieken publiceert daarenboven een

de de gebieden waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

lijst van de belangrijkste Belgische exportproducten

Deze gegevens worden ook bezorgd aan alle com-

en het Belgische aandeel binnen de wereldexport

merciële en handelsattachés van de drie Gewesten.

voor een specifiek product of een specifieke groep
van producten. Dit document somt in afnemende

Het ABH zorgt ook voor het versturen van statisti-

orde van belangrijkheid de verschillende producten

sche gegevens aan bepaalde buitenlandse bedrijven

op waarvoor ons land de 1 , 2 , 3 , 4 of 5 uit-

of aan ambassades die meer gerichte informatie

voerder ter wereld is.

wensen dan die welke beschikbaar is in de 22 secties

ste

de

de

de

de

van de Nomenclatuur.
che met betrekking tot de continenten en producten

Al deze cijfers worden elektronisch overgemaakt in

samengesteld. Deze biedt een samenvatting van de

.xls-formaat.
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Tot slot wordt er maandelijks een synthetische fi-

voornaamste partners en uitgewisselde producten.
We stellen een groot overwicht vast van het gewesAbonnementen

telijke cliënteel: een groot aantal regionale verte-

Het aantal statistiekklanten van het ABH steeg tot

genwoordigers is geabonneerd.

437, waarvan 236 nieuwe inschrijvingen in 2015. Zij
ontvangen met een vooraf vastgestelde frequentie (maandelijks, trimestrieel of jaarlijks) cijfers die

14

overeenstemmen met een specifieke aanvraag of op

20

basis van hun interesseprofiel.
Deze aanzienlijke stijging vindt zijn oorsprong in het
statistiekabonnement dat deel uitmaakt van het

129

97

Trade4U-pakket (zie hoofdstuk 1.3). In 2015 werden
slechts abonnementen met betrekking tot goederen gegenereerd. Vanaf januari 2016 kunnen ook

177

de dienstenbedrijven over de informatie beschikken
aangezien dit specifiek type abonnement dan ontwikkeld zou moeten zijn.
Alle Belgische diplomatieke missies en consulaire
posten ontvangen elke maand per e-mail de resultaten van de Belgische buitenlandse handel aangaan-
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Federaal (ambassades/consulaten/FOD...)
Gewesten (FIT/Brussel Invest & Export/AWEX)
Bedrijven
Verenigingen
Buitenlandse ambassades
Figuur 13: Verdeling van
het cliënteel van statistiekabonnementen
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FISCALE ATTESTEN
De vrijstelling voor bijkomend aangeworven per-

De toekenning van de belastingvrijstelling is

soneel voor uitvoer is een fiscale steunmaatregel

enerzijds afhankelijk van de indiening van een

van de FOD Financiën (art. 67 van het Wetboek

nominatieve opgave, met als doel belastingvrij-

van de Inkomensbelastingen 1992, ingevoerd

stelling te bekomen voor een diensthoofd export

door de wet van 27 oktober 1997 houdende be-

en anderzijds van het bekomen van een attest af-

palingen i.v.m. de fiscale stimuli voor de uitvoer

geleverd door het Agentschap voor Buitenlandse

en het onderzoek, Belgisch Staatsblad 2 decem-

Handel.

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

ber 1997). Zij voorziet in een ‘fiscale’ vrijstelling van de belastbare winsten tot een bedrag

In 2015 werden er 60 attesten toegekend

van € 10.000 (geïndexeerd voor het aanslagjaar

waarvan 10 voor nieuwe dossiers en 50 voor

2015 – inkomsten 2014: € 15.220) per bijko-

bestaande. Van de 60 bedrijven aan wie een

mend aangeworven personeelslid dat in België

attest werd uitgereikt, zijn er 54 Nederlandstalig

voltijds in een onderneming wordt tewerkgesteld

en 6 Franstalig.

als diensthoofd “export”.
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.
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.
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Artikel 2 van bijlage 1 bij het Samenwerkings-

de toepassing van administratieve voorschrif-

akkoord stipuleert dat waar het de juridische en

ten: hoe factureren, hoe btw toepassen, welke

reglementaire documentatie en informatie be-

documenten bijvoegen, hoe legaliseren …?

treft, het Agentschap bevoegd is voor volgende

de inschatting van de gevolgen van rechts-

onderwerpen:

handelingen: schatting van de klantenver-

uitvoer (Belgische en Europese reglemente-

goeding bij opzegging handelsagentuur, keu-

ring)

ze van betalingsvoorwaarden, belang van een

daarmee verband houdende verkoopsvoor-

eigendomsvoorbehoud, …

waarden en contractuele verplichtingen

de analyse van geschilsituaties: arbitrage of

controle van producten: sanitaire voorschrif-

rechtbanken, ...
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1.5 REGLEMENTERING
EN JURIDISCHE VRAGEN

ten en normen
fiscale verplichtingen (douane, indirecte be-

Antwoorden worden doorgaans schriftelijk ver-

lastingen)

strekt. In uitzonderlijke gevallen komt het ook tot

handelspraktijken

een rechtstreeks gesprek met de betrokken on-

verkoop en distributie

derneming maar om praktische redenen (beperkt

in- en uitvoer in België

personeelsbestand, beperkte beschikbaarheid,

industriële eigendom

tijdsdruk) gebeurt dit enkel op uitdrukkelijk ver-

vestiging in het buitenland

zoek van de gewestelijke partners.

betalingsregels en handelsgeschillen
Enkele projecten verdienen een bijzonder vermelSedert enkele jaren bestaat er een duidelijke trend,

ding. Nadat het ABH in 2013 zijn eerste ‘juridische’

weg van de loutere informatieverstrekking (ko-

applicatie online heeft gebracht (incoterms.abh-

pieën van wetteksten, invoertarieven, namen van

ace.be/nl/index.html), werd in 2014 een nieuwe

advocaten…), naar concrete adviesverstrekking.

applicatie online geplaatst rond distributietechnieken (distribution-channels.abh-ace.be/nl/index.

De meeste vragen hebben betrekking op:

html). In 2015 volgde er nog een derde rond btw

strategische keuzes: welke techniek van dis-

(vat.abh-ace.be/nl/index.html). Alle applicaties

tributie, welk douaneregime, welke leverings-

streven ernaar de gebruiker te helpen de juiste

voorwaarden … is / zijn in concrete omstan-

keuzes te maken in de organisatie van zijn in-

digheden het meest aangewezen?

ternationale transacties. Het is hierbij niet de

de verificatie of aanpassing van contracten:

bedoeling om ‘het wiel telkens opnieuw uit te

nalezen contracten, formulering tegenvoor-

vinden’; als elders nuttige applicaties bestaan,

stellen, …

worden deze ook op de website van het ABH aan-
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geboden

1.5.1

(www.abh-ace.be/nl/reglementering/

en procurement. De nieuwsberichten worden

applicaties_voor_kmo_s). Interactie met de be-

via de rubriek “News” van de Trade4U-applicatie

drijven wordt verder aangemoedigd via de re-

aangeboden en via mail aan de abonnees, die de

glementaire nieuwsberichten (legal alerts) over

mogelijkheid krijgen om vragen te stellen over de

actuele onderwerpen in internationale handel

materie in kwestie.

DOSSIERS REGLEMENTERING

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

recteur Reglementering de heer Vanheusden. De
In de periode 01/01/2015 – 31/12/2015 heeft de

talrijke reacties op zijn afwezigheid illustreren over-

Dienst Reglementering in totaal 526 nieuwe dos-

duidelijk hoezeer het werk van de heer Vanheusden

siers geopend. Daarmee werd het totaal aantal

gewaardeerd wordt en in welke mate zijn vakkennis

dossiers dat de dienst sedert 2006 heeft behandeld

gemist wordt. Het ABH wenst hem een voorspoe-

op 5.121 gebracht (op 31/12/2015).

dig herstel en stelt intussen alles in het werk om de
continuïteit van de Dienst Reglementering te blijven

De daling van het aantal behandelde dossiers ten

garanderen (zie figuur 14).

opzichte van vorig jaar is een spijtig gevolg van de
langdurige afwezigheid wegens ziekte van onze Di-
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Telefonische vragen om informatie, reacties op de
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Figuur 14: Aantal door de Dienst Reglementering behandelde vragen, 2011 - 2015
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Figuur 15: Verdeling van de reglementeringsdossiers volgens behandeld onderwerp, 2011 - 2015

reglementaire nieuwsberichten, en de bezoekers

Opvallend is verder dat de groeiende belangstelling

die hun vragen niet schriftelijk hebben bevestigd,

voor meer ‘reglementaire’ thema’s (btw, douane,

worden in de totalen niet meegerekend.

documenten, normen, …), die in de voorgaande ja-

Sedert de oprichting van de Dienst Reglementering

zoals een aantal specifieke ‘contractuele’ thema’s

is de verdeling van de dossiers volgens de ‘aard van

(distributie in zijn verschillende vormen, koop).

de vraag’ tamelijk stabiel gebleven: geschillendos-

Ook daar lijkt de medewerking aan seminaries en

siers (in 2013 waren die even helemaal verdwenen)

aan de ontwikkeling van modelcontracten zeker

en dossiers m.b.t. de eigen juridische organisatie

een rol in te spelen. Met name vragen rond de btw-

van het Agentschap vormen een kleine minderheid

problematiek zijn sedert 2012 sterk in opgang.
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ren eerder beperkt was, weer aan terrein wint, net

van het aantal dossiers en de grote meerderheid
(constant ca. 80% van de vragen) betreft ‘regle-

Meer algemene juridische onderwerpen die niet aan

menteringsvragen van bedrijven en bedrijfsorgani-

de contractuele vrijheid (en dus de beslissingsau-

saties’ (zie figuur 15).

tonomie) verbonden zijn maar die eerder te maken
hebben met ‘documentatie over toepasselijke wet-

Het grote overwicht van de vragen rond Incoterms

geving’ (investeringen, intellectuele eigendom, …)

(hoogtepunt in 2010 en 2011) werd in 2012 en

lijken definitief naar het tweede plan verwezen.

2013 enigszins getemperd maar heeft in 2014 opnieuw licht aan belang gewonnen. Dit onderwerp

In het algemeen blijven de voorgelegde vragen een

blijft dan ook met voorsprong het belangrijkste

zeer grote variatie vertonen, wat voor de behande-

thema in de dossiers die aan de Dienst Regle-

ling een brede en zeer concrete kennis van verschil-

mentering worden voorgelegd. De medewerking

lende aspecten van de buitenlandse handel vergt.

van het ABH aan de redactie en vertaling van deze
internationale handelsregels, de medewerking

Dat belet echter niet dat er een vrij duidelijke rela-

aan verschillende seminaries en trainingen rond

tie bestaat tussen de thema’s in verband waarmee

dit thema en de ontwikkeling van een applicatie is

de Dienst Reglementering – vooral op trainingen en

daar zeker niet vreemd aan …

seminaries – naar buiten treedt en de voorgelegde
vragen.
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1.5

1.5.2

REGLEMENTERING EN JURIDISCHE VRAGEN

GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE VRAGEN
De geografische spreiding van de behandelde

EU-landen. Met name de opvallende terugval in

dossiers vertoonde doorheen de jaren een vrij

de statistieken van de Europese landen die hard

stabiel beeld met traditioneel een belangrijk

werden getroffen door de Eurocrisis (Spanje, Ita-

aandeel ‘vragen zonder bijzondere geografische

lië) lijkt duurzaam.

context’ (ca. 20%). Dat beeld werd in 2011 voor
het eerst doorbroken en die trend heeft zich se-

Ook de Arabische landen met embargo-proble-

dertdien doorgezet.

men blijven relatief hoog scoren.

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Vragen over de Belgische regelgeving blijven zeer
hoog scoren maar de belangrijkste vaststelling is
toch dat het aantal vragen over een aantal grote,
verre markten (VS, China, Rusland en sedert 2014
ook Brazilië) aan belang wint ten aanzien van de
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Figuur 16: Geografische spreiding van de vragen, 2011 – 2015
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1.6 WEBSITES
WEBSITE VAN HET AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL
In 2015 overschreed de website van het Agent-

2013

2014

2015

Januari

6.117

8.507

8.098

Februari

4.653

5.801

5.269

Maart

5.123

5.114

6.556

opmerkelijker daar de voorbije vier jaar reeds con-

April

3.707

3.986

5.201

sequente verhogingen (van respectievelijk 30%,

Mei

3.804

4.036

4.814

32%, 21% en 12%) konden worden opgetekend.

Juni

3.386

2.971

4.049

Juli

2.686

2.189

2.378

Augustus

2.169

2.493

2.514

September

3.757

5.286

4.719

Oktober

5.163

5.586

6.419

November

5.230

5.703

4.552

kenden ten opzichte van vorig jaar (zie figuur 18

December

3.729

3.623

3.230

op pagina 45).

Totaal

49.524

55.295

57.799

schap voor Buitenlandse Handel voor het tweede
jaar op rij de kaap van 50.000 unieke bezoekers.
Er kon zelfs een groei van 5% ten opzichte van
2014 worden vastgesteld. Deze stijging is des te

De Nederlandstalige pagina’s ontvangen het
grootste

aantal

bezoekers.

De

Franstalige

pagina’s zijn goed voor een kwart van de bezoekers
en de resterende 11,64% zijn de bezoekers aan
de Engelstalige pagina’s, die een stijging van 2%

Tabel 2:
Evolutie van
het aantal
maandelijkse
unieke
bezoekers van
www.abh-ace.be,
2013 - 2015
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1.6.1
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Figuur 17: Evolutie van het aantal maandelijkse unieke bezoekers van www.abh-ace.be, 2013 - 2015
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1.6

WEBSITES

De statistiekpagina’s bevestigen hun succes en

Trade4U en de bijhorende hervorming van de

dit in de drie talen: ze zijn veruit het meest ge-

Dienst “Overseas Business Opportunities Centre”.

raadpleegd (80% van het totaal) met een groei

De nieuwe Trade4U-rubriek lijst de vele voorde-

van 12% ten opzichte van verleden jaar. Alle ru-

len op waarvan de abonnees kunnen genieten en

brieken, waaronder de bilaterale nota’s en fiches,

biedt getuigenissen van klanten (zie figuur 20).

worden druk gebruikt. In volgorde van meest ge-

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

raadpleegde rubrieken volgen de economische

Tot slot migreerde de website van Tridion naar

studies, nieuws, de economische zendingen,

Drupal dankzij de waardevolle steun van Fedict.

reglementering en Trade4U (pas online sinds

Deze verandering van Content Management Sys-

01/04/2015) (zie tabel 3).

tem is niet zichtbaar voor de gebruikers.

Na het succes van de Incotermsapplicatie (het
gebruikersaantal verdubbelde dit jaar) en van de

Weetjes

distributiekanalen (online sinds iets meer dan een

Een gemiddelde bezoeker blijft 3 min. 48

jaar), werd er een nieuwe app met betrekking tot

sec. actief op de website.

het met of zonder btw factureren van internati-

32,1% van de bezoekers zijn terugke-

onale transacties gelanceerd in 2015. Deze drie

rende bezoekers.

adviestools zijn raadpleegbaar via de website van

Internetgebruikers uit circa 75% van de

het Agentschap (zie figuur 19).

landen wereldwijd bezochten de website
van het Agentschap minstens een keer

De voormalige rubriek “Exporteursinfo” werd in

(176 landen in 2015).

2015 volledig hernieuwd door de lancering van

Meest geraadpleegde rubrieken op basis van de 50 vaakst bezochte pagina’s
Statistieken

Uitgedrukt in %
80%

Economische studies

5%

Nieuws

3%

Economische zendingen

3%

Reglementering

2%

Trade4U

2%

Tabel 3: Overzicht van de meest geraadpleegde rubrieken op www.abh-ace.be
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3,26%
11,64%
23.95%
23,95%

61,15%
Nederlandstalige bezoekers
Franstalige bezoekers
Engelstalige bezoekers
Overige

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Figuur 18: Taalverdeling bezoekers www.abh-ace.be (2015)

Figuur 19: Nieuwe app: “Moet ik mijn internationale transactie met of zonder btw factureren?”

Figuur 20: Nieuwe rubriek: Trade4U
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1.6

1.6.2

WEBSITES

WWW.BELGIANECONOMICMISSION.BE
Voor elke gezamenlijke zending lanceert het Agent-

kers per website waren, telden de websites in

schap voor Buitenlandse Handel een tijdelijke web-

2015 gemiddeld 2.458 unieke bezoekers. Voor

site alsook de app-versie hiervan.

elke van de 680 deelnemers in 2015, hebben
bovendien 7,2 maal meer personen de website

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

De twee websites van 2015 ontvingen 4.917 unieke

geraadpleegd. Ook het aantal van 575 down-

bezoekers die 28.629 pagina’s raadpleegden. De

loads van de app is een behoorlijk resultaat aan-

apps werden in totaal 575 maal gedownload en de

gezien deze zich richt tot de deelnemers van de

gebruikers bekeken hiermee 20.524 pagina’s.

zendingen.

Men kan met andere woorden stellen dat in 2015

Zoals steeds blijven vooral de deelnemersprofielen,

ongeveer 49.000 pagina’s met informatie over de

de activiteiten, het programma en de fotogalerijen

zendingen werden bekeken door iets meer dan

de meest populaire rubrieken. De bezoekers komen

5.500 unieke gebruikers en dit over een periode van

in de eerste plaats uit België (50%), gevolgd door

slechts enkele weken.

de bezochte landen Canada (19%), de Verenigde
Arabische Emiraten (5,5%) en Qatar (5,3%) en tot

Waar er in 2014 gemiddeld 2.384 unieke bezoe-

slot door bezoekers uit onze buurlanden.

Figuur 21: Economische missie naar Westelijk Canada
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SYNERGY
In 2015 startte het Agentschap voor Buiten-

van de verschillende evenementen die plaats-

landse Handel met een gloednieuw ICT-project

vinden tijdens een bezoek. Synergy genereert

“Synergy”. In samenwerking met FEDICT, de

automatisch meer dan 80 op maat gemaakte

Kanselarij en het bedrijf Smals werd een nieuwe

documenten zoals de deelnemersbrochure, het

software geschreven ter ondersteuning van de

officiële maar ook andere programma’s, deel-

organisatie van de gezamenlijke zendingen en de

nemerslijsten, badges en een overzicht van alle

Staatsbezoeken.

voertuigen.

In eerste instantie werden de veiligheid van de

Deze nieuwe toepassing zal de dienst zendingen

persoonsgegevens en de stabiliteit van deze da-

toelaten efficiënter te werken met tijdswinst en een

tabank beoogd. De functionaliteiten werden ech-

kleinere foutmarge tot gevolg. De toepassing werd

ter ruimer opgevat, waarbij niet alleen de deelne-

als test gebruikt voor de gezamenlijke zending

mers aan een zending worden beheerd maar ook

naar Indonesië in maart, parallel met de klassieke

alle logistieke aspecten zoals vluchten, hotelka-

methodologie, maar vanaf april 2016 schakelt het

mers en voertuigen alsook de opmaak en inhoud

team volledig over naar het nieuwe platform.

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

1.6.3

Figuur 22: Partnerschap Synergy
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1.7 MEDEWERKING AAN
INITIATIEVEN VAN DERDEN
Occasioneel verleent het ABH zijn medewerking

18 juni 2015: Europees seminarie “Agriculture,

aan verschillende evenementen. Deze worden

Rural Development and Food Security in EU

meestal georganiseerd door de gewestelijke in-

External Action Instruments”, Brussel

stanties voor de bevordering van de buitenlandse

24 juni 2015: Voorstelling van Trade4U op het

handel (of in nauwe samenwerking ermee) net

“Platform International” van het VBO

als door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenland-

25 juni 2015: Jury bij een thesisverdediging

se Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In de

van

loop van 2015 heeft het ABH zijn medewerking

stratégie d’exportation pour la spiruline du

verleend aan volgende activiteiten:

Tchad”

het

ICHEC

“Développement

d’une

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

28 augustus 2015: Jury bij een thesisverdeJanuari 2015: Bijdrage aan de redactie van

diging van het ICHEC “China - Belgium cross-

een artikel voor “Belgian Research in Europe”

cultural business solutions & entrepreneur-

6 februari 2015: Informatiesessie voor

ship”

diplomaten georganiseerd door het ABH

21 september 2015: Ontvangst van een

21 maart 2015: EU – CETA, seminarie in

Taiwanese delegatie en voorstelling van de

het kader van de economische missie naar

handelsrelaties tussen Taiwan en België bij de

Canada

FOD Economie

26 mei 2015: Presentatie van de handel

23 oktober 2015: Presentatie van Trade4U

tussen

tijdens de “Réunion des Opérateurs wallons”

België

en

Centraal-Amerika

en

demonstratie van Trade4U bij EURACEN,

(AWEX)

de kamer van koophandel voor Europa en

10 december 2015: Voorstelling van Trade4U

Centraal-Amerika

tijdens de jaarlijkse vergadering van econo-

Juni 2015: Bijdrage aan een speciale bijlage

mische en regionale handelsvertegenwoordi-

over “International Business” van Trends

gers van Brussel Invest & Export

5 – 6 juni 2015: Stand op de beurs “Unitee
Business and Trade Fair”, Brussel
16 juni 2015: Informatiesessie “Inschrijven
op

buitenlandse

aanbestedingen:

een

introductie” voor VOKA West-Vlaanderen

48

ACTIVITEITENVERSLAG 2015

Doorheen het hele jaar:
De Statistiekdienst neemt deel aan de briefings voor ambassadeurs
georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken (23 in 2015)
De Dienst Reglementering heeft in 2015 een 30-tal externe trainingen
verzorgd over allerhande aspecten van de internationale handel
(Incoterms, koop, betalingstechnieken, agentuur en distributie, …):
open opleidingen
- in het buitenland: o.a. in Parijs, Zagreb, Amsterdam, Berlijn,
Port Louis (Mauritius), …
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

- in het binnenland: o.a. voor VOKA, Kluwer, UNIZO, BECI,
Portilog, Business Clubs, LaMiLo, Creamoda, ...
interne opleidingen van medewerkers ter verbetering van de
eigen interne werking bij verschillende bedrijven en organisaties
(Siemens, Packo, …)
onderwijs: VUB (BICCS), UA, ITMMA, IBI, ...

ZE Didier Reynders bezoekt de Trade4U-stand van het ABH tijdens de beurs Unitee Business and Trade Fair (6 juni 2015).
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2

DE BELGISCHE
BUITENLANDSE HANDEL IN 2015

ANALYSE VAN DE CIJFERS VAN 2015
BRON: EUROSTAT - COMMUNAUTAIR CONCEPT

Algemene evolutie van de Belgische

den lijkt de Belgische export zich dus meer dan an-

buitenlandse handel

ders op de eigen Europese markt te richten.

In 2015 bedroeg de Belgische export van goederen

Positie van België t.o.v. de andere

EUR 359,5 miljard, een groei van 1,1% in vergelij-

EU-landen

king met 2014. De import is afgelopen jaar daarentegen zeer lichtjes gedaald tot EUR 339,1 miljard.

Net zoals in 2014, hinkte de Belgische in- en uit-

Onze handelsbalans, die traditioneel positief is,

voer in 2015 enigszins achterop in vergelijking met

nam in 2015 toe tot EUR 20,5 miljard. Onze export

het gemiddelde van de Europese Unie. Dit wordt ge-

van goederen is (in termen van waarde) elk jaar ge-

ïllustreerd met de hierna volgende cijfers.

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

		

stegen sinds 2011.
Export
Doordat België slechts over een beperkte interne

De totale export van goederen vanuit de Europese

markt beschikt, dient een groot deel van de Belgi-

Unie (EU-28) was in 2015 goed voor een bedrag van

sche productie naar het buitenland geëxporteerd te

EUR 4.861,3 miljard. België vertegenwoordigde

worden. In de loop der jaren is het klantenbestand

hierin een aandeel van 7,4%, waarmee het binnen

van België sterk gediversifieerd, waardoor het aan-

de EU de 6de belangrijkste exporteur van goederen

deel van Europa in de Belgische buitenlandse han-

was. Duitsland nam de 1ste plaats in met 24,6%,

del stelselmatig afnam ten voordele van de andere

voor Nederland (10,5%) en Frankrijk (9,4%).

continenten. Nu dat het economisch iets minder
goed gaat, zien we echter dat deze trend, waarbij

Terwijl de Europese uitvoer (EU-28) in 2015 toenam

het aandeel van Europa verminderde ten voordele

met 4,9%, gingen de Belgische verkopen er tijdens

van opkomende economieën zoals o.a. Brazilië,

deze periode slechts met 1,1% op vooruit. De ex-

Rusland, India, China en Zuid-Afrika, enigszins

port van Duitsland steeg met 6,5%, terwijl die van

wordt teruggedraaid. In economisch onzekere tij-

Nederland en Frankrijk met respectievelijk 1,0% en

Uitvoer

Invoer

Balans

Dekking (in %)

01-12/2014

355.527.780,3

342.214.791,3

13.312.989,0

103,9

01-12/2015

359.524.049,7

339.068.446,6

20.455.603,2

106,0

1,1

-0,9

In duizenden EUR

Var. (in %)

Tabel 4: Evolutie van de Belgische in- en uitvoer in 2014 - 2015
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In miljoen €

2014

2015

Variatie (in %)

Aandeel (in %)

1

Duitsland

1.125.034,2

1.198.305,6

6,5

24,6

2

Nederland

506.338,9

511.333,4

1,0

10,5

3

Frankrijk

436.936,8

455.990,2

4,4

9,4

355.527,8

359.524,0

1,1

7,4

4.635.289,4

4.861.297,2

4,9

100,0

…
6

België
…
Totaal EU-28

Tabel 5: Evolutie van de uitvoer van de EU-28 in 2014-2015

4,4% groeide.

door het Verenigd Koninkrijk (12,0%) en Frankrijk
(11,0%).

Doordat de Belgische uitvoer er in 2015 in beperk-

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

tere mate op vooruit ging dan het gemiddelde van

Terwijl de Europese invoer (EU-28) in 2015 met

de Europese verkopen, vertegenwoordigde ons land

3,5% steeg, gingen de Belgische aankopen er

een minder belangrijk aandeel in het totaal van de

tijdens deze periode met 0,9% op achteruit. De

Europese export.

import van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
vermeerderde met respectievelijk 4,2% en 8,6%,

Import

terwijl de groei van de Franse invoer beperkt bleef

De totale import van goederen vanwege de Euro-

tot 1,3%.

pese Unie (EU-28) bedroeg EUR 4.707,1 miljard in
2015. België vertegenwoordigde een aandeel van

Aangezien de Belgische import van goederen daal-

7,2%, waarmee het de 6de belangrijkste importeur

de terwijl het gemiddelde van de Europese aanko-

van goederen was. De eerste plaats werd wederom

pen in tegenovergestelde richting evolueerde, is

ingenomen door Duitsland met 20,1%, gevolgd

ons aandeel er in 2015 op achteruit gegaan.

In miljoen €

2014

2015

Variatie (in %)

Aandeel (in %)

1

Duitsland

908.574,6

946.454,8

4,2

20,1

2

Ver. Koninkrijk

519.733,4

564.291,3

8,6

12,0

3

Frankrijk

509.298,6

515.938,2

1,3

11,0

342.214,8

339.068,4

-0,9

7,2

4.545.893,8

4.707.075,1

3,5

100,0

…
6

België
…
Totaal EU-28

Tabel 6: Evolutie van de invoer van de EU-28 in 2014-2015
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2.1 UITVOER
GEOGRAFISCHE EVOLUTIE VAN DE UITVOER
Europa

Duitsland (+EUR 1.168,5 miljoen), Spanje (+EUR
578,3 miljoen) en Portugal (+EUR 208,8 miljoen).

De analyse van de Belgische uitvoer naar de andere Europese landen berust op een dubbel on-

Ondanks de positieve evolutie van de Belgische

derscheid. Zo wordt een opdeling gemaakt tus-

uitvoer van goederen naar de hierboven ver-

sen de Europese Unie enerzijds en de landen

noemde landen is de totale export binnen de eu-

buiten de Europese Unie anderzijds. De Europese

rozone in 2015 slechts met 1,6% gestegen. Deze

Unie wordt vervolgens verder opgesplitst in:

beperkte groei was het gevolg van de gedaalde

de landen die deel uitmaken van de eurozone

uitvoer naar Nederland (-EUR 1.378,4 miljoen),

en

Frankrijk (-EUR 325,7 miljoen) en het GH Luxem-

de landen die niet tot de eurozone behoren.

burg (-EUR 163,6 miljoen).

De Belgische leveringen aan de lidstaten van de

Landen die niet tot de eurozone behoren

Europese Unie namen in 2015 toe met 3%, dit

In 2015 was er een groei van de Belgische ex-

terwijl de groei een jaar eerder nog slechts 0,8%

port naar elk van de EU-landen buiten de eu-

bedroeg.

rozone. Dat de totale uitvoer tijdens deze peri-
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2.1.1

ode met 8,4% steeg, was vooral te danken aan
Terwijl de Belgische uitvoer van goederen naar

de sterke prestaties in het Verenigd Koninkrijk

de landen van de eurozone in beperkte mate toe-

(+EUR 2.264,1 miljoen) en Zweden (+EUR 649,8

nam, gingen de leveringen aan de EU-landen die

miljoen).

niet tot de eurozone behoren er fors op vooruit.
De desbetreffende evoluties waren als volgt:

De Belgische uitvoer naar de andere Europese

export naar de landen van de eurozone:

landen buiten de EU is in 2015 met 15,4% af-

+1,6% in 2015 t.o.v. -1,1% een jaar eerder en

genomen, terwijl de daling tijdens dezelfde pe-

export naar de EU-landen buiten de

riode een jaar eerder nog slechts 8,7% bedroeg.

eurozone: +8,4% in 2015 t.o.v. +8,9% in 2014.

De voornaamste reden voor deze sterke achteruitgang is de verminderde export naar Rusland.

Landen van de eurozone

Door het intussen veelbesproken handelsconflict

De beste uitvoerprestaties binnen de eurozone

tussen het Westen en Rusland is de Belgische

werden behaald in Italië (+EUR 2.614,3 miljoen),

export naar dit land met een kwart gedaald, van
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2.1

UITVOER

EU

2014
2015

Eurozone
Frankrijk
GH Luxemburg
Nederland
Duitsland
Italië
Ierland
Griekenland
Portugal
Spanje
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Finland
Oostenrijk
Slovenië
Cyprus
Malta
Slovakije
Estland
Letland
Litouwen
Niet-eurozone
Ver. Koninkrijk
Denemarken
Zweden
Polen
Tsjechië
Hongarije
Roemenië
Bulgarije
Kroatië
-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Figuur 23: Variatie van de leveringen
aan de landen van de EU in 2015 (2014) (in %)
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EUR 4.092,0 miljoen tot EUR 3.036,6 miljoen.
Daarnaast verminderde ook de uitvoer naar Oekraïne, Turkije en Noorwegen.
De groei van de Belgische uitvoer naar o.a. IJsland en Zwitserland bleek niet voldoende om de
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hierboven vermelde verliezen goed te maken.

2014
2015

Europese landen
buiten de EU

IJsland
Noorwegen
Zwitserland
Turkije
Oekraïne
Rusland
-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Figuur 24: Variatie van de export naar de Europese
landen buiten de EU in 2015 (2014) (in %)
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2.1

UITVOER

De intercontinentale export

totale export naar dit continent met 7,1% kwam
voornamelijk tot stand door de gestegen ver-

De evoluties genoteerd op het vlak van de inter-

kopen aan de Verenigde Staten (+EUR 2.359,3

continentale export verschillen sterk van elkaar.

miljoen), Mexico (+EUR 143,3 miljoen), Argen-

Terwijl de export naar Amerika en Oceanië er in

tinië (+EUR 118,8 miljoen) en Chili (+EUR 81,3

2015 op vooruit ging, daalde ze voor wat Afrika

miljoen). Desalniettemin werden er dalingen op-

en Azië betreft. Dit blijkt uit onderstaande tabel:

getekend in de uitvoer naar Brazilië (-EUR 715,5
miljoen) en Venezuela (-EUR 92,8 miljoen).

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Afrika:

-5,1% in 2015

De uitvoer van België naar Azië ging er stevig op

t.o.v. +1,7% in 2014

vooruit in Saoedi-Arabië (+EUR 302,7 miljoen),

Amerika: +7,1% in 2015
Azië:

Japan (+EUR 251,4 miljoen), waar dit najaar een

t.o.v. -0,9% in 2014

Belgisch staatsbezoek plaatsvindt, Taiwan (+EUR

-2,6% in 2015

149,4 miljoen), Vietnam (+EUR 94,9 miljoen) en

t.o.v. +2,7% in 2014

de Filippijnen (+EUR 75,8 miljoen), waarnaar in

Oceanië: +4,5% in 2015
t.o.v. -9,1% in 2014

de eerste helft van 2017 een gezamenlijke economische zending zal worden georganiseerd. Het
feit dat de Chinese economie aan het afkoelen is,
had ook zijn impact op de Belgische uitvoer naar

Wat Afrika betreft, verminderde de uitvoer naar

dit land, die in 2015 met 9,6% (-EUR 717,1 mil-

o.a. Angola (-EUR 151,0 miljoen), Ghana (-EUR

joen) verminderde. Verder is de Belgische export

134,1 miljoen), Senegal (-EUR 126,2 miljoen),

ook gedaald naar onder meer India (-EUR 766,8

Algerije (-EUR 80,3 miljoen) en Marokko (-EUR

miljoen), Israël (-EUR 195,3 miljoen), Hongkong

60,2 miljoen). Deze dalingen wogen zwaarder

(-EUR 169,5 miljoen) en Singapore (-EUR 128,3

door dan de stijging van de uitvoer naar onder

miljoen). Ondanks het feit dat de Belgische ex-

meer Nigeria (+EUR 125,3 miljoen), de Dem. Rep.

port naar Azië in 2015 met 2,6% afnam, blijft dit

Congo (+EUR 104,2 miljoen), Zuid-Afrika (+EUR

continent voor ons land de belangrijkste afzet-

69,5 miljoen), Ivoorkust (+EUR 27,1 miljoen) en

markt buiten Europa.

Kenia (+EUR 20,3 miljoen).
Voor Oceanië was het algemeen resultaat in

56

In Amerika hebben de Belgische exporteurs hun

2015 positief. De totale Belgische export naar het

uitvoer in 2015 zien toenemen. De groei van de

continent steeg met 4,5% (t.o.v. -9,1% in 2014).
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De uitvoer naar zowel Australië als Nieuw-Zeeland

Het aandeel van de Europese landen buiten de

is afgelopen jaar gestegen.

Europese Unie verminderde tussen 2014 en 2015
van 5,3% tot 4,4%. Dit gebeurde zoals reeds eer-

Marktaandeel

der aangegeven mede onder invloed van het handelsconflict met Rusland.

de Belgische export voor zich. Tussen 2014 en

Het aandeel van de Belgische export van goe-

2015 is het aandeel van de EU toegenomen van

deren naar de overige continenten is in 2015 als

70,6% tot 72,0%. De tendens van enkele jaren

volgt geëvolueerd in vergelijking met een jaar

geleden, waarbij het aandeel van de EU afnam

eerder:

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

De Europese Unie neemt nog altijd het gros van

ten voordele van opkomende economieën zoals
Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, is
recent dus enigszins omgebogen.

Afrika:

3,5% in 2015
t.o.v. 3,7% in 2014

De landen van de eurozone tekenden in 2015

Amerika: 8,3% in 2015
t.o.v. 7,9% in 2014

voor 56,8% van de totale Belgische uitvoer van
goederen (t.o.v. 56,1% in 2014). Het aandeel van
de andere EU-landen groeide tijdens hetzelfde
interval van 14,5% tot 15,2%.

Azië:

10,3% in 2015
t.o.v. 10,8% in 2014

Oceanië: 0,6% in 2015
t.o.v. 0,5% in 2014

Wat de vier belangrijkste klanten van België betreft, waren in 2015 enkele lichte wijzigingen opgetreden:
Duitsland bestendigde haar eerste plaats

De landen op de volgende pagina waren in 2015
de 20 belangrijkste klanten van België (figuur 26).

met een aandeel van 16,9%, t.o.v. 16,7% in
2014;

Met EUR 60,6 miljard bleef Duitsland onze voor-

het aandeel van Frankrijk verminderde

naamste klant en dit dankzij een groei van de Bel-

lichtjes van 15,6% tot 15,5%;

gische uitvoer met 2,0%. In 2014 bedroegen de

het aandeel van Nederland daalde van 11,8%

leveringen nog slechts EUR 59,4 miljard.

tot 11,4% en
het aandeel van het Verenigd Koninkrijk nam

Op de tweede plaats komt nog steeds Frankrijk.

toe van 8,4% tot 8,8%.

In 2015 exporteerde België voor EUR 55,6 miljard
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3,5% 0,6% 0,9%
(0,5%)

aan goederen naar dit land. De verkopen namen

(3,7%)

met 0,6% af nadat in 2014 de leveringen nog EUR
55,9 miljard bedroegen.

(1,2%)

8,3%

(7,9%)

De uitvoer van België naar Nederland is eveneens
verminderd, van EUR 42,5 miljard in 2014 tot EUR
41,1 miljard in 2015.

10,3%
(10,8%)

4,4%
(5,3%)

72.0%
(70,6%)
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Europese Unie
Andere Europese landen
Azië
Amerika

Afrika
Oceanië
Andere

Figuur 25: Aandeel van
de export per continent in 2015 (2014)
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Figuur 26: De 20 belangrijkste klanten van België (in duizenden EUR)
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SECTORALE EVOLUTIE VAN DE UITVOER
Met 24,6% van de totale export nam de sectie van

gevolg van de gekelderde olieprijzen. De afname

de chemische producten nog steeds het leeuwen-

op het vlak van de geëxporteerde hoeveelheid

deel van de Belgische uitvoer op zich. Van 2014 tot

bleek veel beperkter.

2015 zijn de verkopen met 5,6% toegenomen. De
export van deze sectie bestond voornamelijk uit

De kunststoffen (belangrijkste subsecties: ‘po-

‘geneesmiddelen bestaande uit al dan niet ver-

lymeren van ethyleen of propyleen’ en ‘polyace-

mengde producten voor therapeutisch of profy-

talen’) vervolledigden de top vijf van de belang-

lactisch gebruik’ en ‘menselijke vaccins’.

rijkste Belgische exportproducten. Dankzij een

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

2.1.2

toename van de uitvoer met 2,3% behaalde deze
Met een aandeel van 10,8% rangschikte het
transportmaterieel

(belangrijkste

groep van producten een aandeel van 8,0%.

subsec-

tie: ‘automobielen en andere motorvoertuigen
hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer’)
zich op de tweede plaats. De verkopen van deze
productengroep stegen in 2015 met 5,9% t.o.v.
een jaar eerder.

8,5% (8,1%)
2,0% (2,2%)
2,3% (2,3%)
3,6% (3,2%)
24,6%

3,6% (3,3%)

De machines en toestellen (belangrijkste subsecties: ‘luchtpompen, vacuümpompen en compressoren voor lucht of voor andere gassen’, ‘automatische gegevensverwerkende machines en

(23,5%)

4.5% (5,0%)

10,8%

5,3% (4,9%)

(10,1%)

10,7%

7,1% (7,1%)
9,0%

eenheden daarvoor’ en ‘bulldozers, angledozers,
egaliseermachines,…’) namen de derde plaats

8,0% (8,0%)

(10,2%)

(12,1%)

in met 10,7% en dit dankzij een toename van de
verkopen met 6,7%.
De minerale producten, die in 2015 een aandeel
van 9,0% voor zich namen, vielen terug van de
tweede naar de vierde plaats in de totale Belgische uitvoer. De gedaalde waarde van deze rubriek, die o.a. bestond uit de subsecties ‘aardolie
en olie uit bitumineuze mineralen’ en ‘aardgas en
andere gasvormige koolwaterstoffen’, was een

ACTIVITEITENVERSLAG 2015

Chemische producten
Transportmaterieel
Machines en toestellen
Minerale producten
Kunststoffen
Onedele metalen
Voedingsproducten
Edelstenen en edelmetalen
Textiel
Optische instrumenten
Plantaardige producten
Dierlijke producten
Andere

Figuur 27:
Sectorale spreiding
van de uitvoer
in 2015 (2014)
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2.2.1

GEOGRAFISCHE EVOLUTIE VAN DE INVOER
EU

2014
2015

Eurozone
Frankrijk
GH Luxemburg
Nederland
Duitsland
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Italië
Ierland
Griekenland
Portugal
Spanje
Finland
Oostenrijk
Slovenië
Cyprus
Malta
Slovakije
Estland
Letland
Litouwen
Niet-eurozone
Ver. Koninkrijk
Denemarken
Zweden
Polen
Tsjechië
Hongarije
Roemenië
Bulgarije
Kroatië
-60,0
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Figuur 28: Variatie van de aankopen uit de landen van de EU in 2015 (2014) (in %)
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Europa

op achteruit. Enkel de invoer uit Ierland (+EUR
3.304,7 miljoen) en Italië (+EUR 1.339,7 miljoen)

De aankopen van België in de landen van de Eu-

steeg sterk. Toch bleken de positieve cijfers on-

ropese Unie kenden in 2015 een daling van 4,3%,

voldoende groot om de negatieve resultaten te-

nadat de invoer uit deze landen een jaar eerder

niet te doen (zie figuur 28).

van België binnen de eurozone gingen er met

De Belgische invoer uit de EU-landen die niet

5,3% op achteruit, terwijl de invoer uit de andere

tot de eurozone behoren is in 2015 met 1,2%

EU-landen buiten de eurozone met 1,2% is toe-

toegenomen. Afgelopen jaar verminderde de in-

genomen.

voer vooral uit Zweden (-EUR 306,8 miljoen) en

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

ook al met 1,5% was verminderd. De aankopen

Denemarken (-EUR 241,6 miljoen). Deze dalinIn de eurozone daalde de Belgische import ge-

gen werden meer dan gecompenseerd door de

voelig uit Nederland (-EUR 11.413,8 miljoen).

groei van de aankopen uit het Verenigd Koninkrijk

Ook onze invoer uit Duitsland (-EUR 1.751,1 mil-

(+EUR 501,1 miljoen) en Hongarije (+EUR 265,9

joen) en Frankrijk (-EUR 1.729,4 miljoen) ging er

miljoen).

2014
2015

Europese landen
buiten de EU

IJsland
Noorwegen
Zwitserland
Turkije
Oekraïne
Rusland
-30,0
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0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Figuur 29: Variatie van de invoer afkomstig uit de Europese landen buiten de EU in 2015 (2014) (in %)
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De aankopen in de andere Europese landen die

en dit ten voordele van Azië en Amerika.

niet tot de EU behoren, namen met 11,9% af. Dit
resultaat kwam voornamelijk tot stand door de

Het aandeel van de Europese landen buiten de

verminderde invoer uit Rusland (-EUR 2.321,7

Europese Unie verminderde tussen 2014 en 2015

miljoen).

van 7,2% tot 6,4%. Ook hier lag het conflict met
Rusland aan de basis van deze achteruitgang.

De intercontinentale import

Het aandeel van de Belgische import van goederen uit de overige continenten is in 2015 als volgt

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

De invoer afkomstig uit de overige werelddelen

geëvolueerd in vergelijking met een jaar eerder

kende een verschillende evolutie in functie van

(zie ook figuur 30):

het continent. De invoer uit Amerika, Azië en Oceanië steeg in 2015, daar waar de aankopen uit
Afrika een achteruitgang kenden. Hieronder wor-

Afrika:

2,9% in 2015
t.o.v. 3,0% in 2014

den de resultaten opgesomd:

Amerika: 12,4% in 2015
t.o.v. 10,6% in 2014
Afrika:

-5,1% in 2015

Azië:

t.o.v. +24,3% in 2014
Amerika: +15,8% in 2015

t.o.v. 13,1% in 2014
Oceanië: aandeel bleef stabiel

t.o.v. +6,1% in 2014
Azië:

14,9% in 2015

op 0,4%

+7,5% in 2015
t.o.v. -2,3% in 2014

Oceanië: +1,6% in 2015
t.o.v. -14,1% in 2014

De landen op de volgende pagina waren in 2015
de 20 belangrijkste leveranciers van België (figuur 31).

Marktaandeel

De drie belangrijkste leveranciers zijn dezelfde als
voor de export, zij het in een andere volgorde. Met
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De Europese Unie blijft nog steeds de belangrijk-

een aandeel van 16,7% en een bedrag van EUR

ste leverancier van goederen aan België. Toch is

56,6 miljard was Nederland ook in 2015 de belang-

het aandeel van deze groep van landen tussen

rijkste leverancier van België. Toch lag de waarde

2014 en 2015 afgenomen van 65,5% tot 62,8%

van de invoer uit dit land 16,8% lager dan in 2014.

ACTIVITEITENVERSLAG 2015

Duitsland nam de tweede plaats in met 12,7% en

2,9% 0,4%

0,2%
(3,0%) (0,4%) (0,2%)

EUR 43,1 miljard, hetzij een achteruitgang van

12,4%

3,9%.

(10,6%)

Frankrijk vervolledigde het podium met een aan-

14,9%

deel van 9,6% in de Belgische invoer, hetzij een

(13,1%)

bedrag van EUR 32,4 miljard. De aankopen hier-

62,8%
(65,5%)

van zijn in 2015 met 5,1% afgenomen in vergelij-

6,4%

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

king met een jaar eerder.

(7,2%)
Afrika
Oceanië
Andere

Europese Unie
Andere Europese landen
Azië
Amerika

Figuur 30: Aandeel van de
import per continent in 2015 (2014)
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Figuur 31: De 20 belangrijkste leveranciers van België (in duizenden EUR)
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SECTORALE EVOLUTIE VAN DE INVOER
Net zoals bij de export namen de chemische pro-

van niet-gelegeerd staal’), met respectievelijk

ducten (belangrijkste subsecties: ‘geneesmidde-

12,1%, 11,9% en 6,7% van de totale Belgische

len bestaande uit al dan niet vermengde produc-

aankopen.

ten voor therapeutisch of profylactisch gebruik’
en ‘menselijke vaccins’) in 2015 ook aan invoerzijde traditiegetrouw weer de koppositie in met
meer dan een vijfde van de totale invoer (22,8%).
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Dit aandeel lag aanzienlijk hoger dan een jaar
eerder omwille van een groei van de aankopen
van dit type producten met 9,5%.

7,9% (7,6%)
1,9% (2,0%)
3,0% (3,0%)
3,0% (3,0%)
3,4% (2,9%)

De minerale producten, die o.a. waren sa-

4,1% (4,0%)

mengesteld uit ‘(ruwe) aardolie en (ruwe) olie uit

4,6% (4,8%)

bitumineuze mineralen’ en ‘aardgas en andere
gasvormige koolwaterstoffen’, bezetten nog
steeds de tweede plaats met een aandeel van

22,8%
(20,6%)

13,3%
(17,7%)

5,3% (5,5%)
6,7% (6,7%)

11,9%

12,1%

(10,3%)

(11,9%)

13,3%. De achteruitgang van de aankopen met
24,5% is voornamelijk te verklaren door de gedaalde prijs hiervan.
De top vijf werd in 2015 vervolledigd door de machines en toestellen (belangrijkste subsecties:
‘automatische gegevensverwerkende machines
en eenheden daarvoor’ en ‘draadloze telefoons’),
het transportmaterieel (belangrijkste subsecties: ‘automobielen en andere motorvoertuigen
hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer’

Chemische producten
Minerale producten
Machines en toestellen
Transportmaterieel
Onedele metalen
Kunststoffen
Edelstenen en edelmetalen
Voedingsproducten
Optische instrumenten
Textiel
Plantaardige producten
Dierlijke producten
Andere

en ‘delen en toebehoren van motorvoertuigen’)
en de onedele metalen (belangrijkste subsecties: ‘resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van
staal’ en ‘gewalste platte producten, van ijzer of

64

Figuur 32:
Sectorale spreiding van de invoer in 2015 (2014)
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2.3 GEOGRAFISCHE
HANDELSBALANSEN
Met de Europese Unie kan België traditioneel een

De handelsbalans van België met de andere Euro-

positieve handelsbalans voorleggen. Het overschot

pese landen buiten de EU was nog steeds nega-

is zelfs aanzienlijk toegenomen, van EUR 29,0 mil-

tief. Het tekort bleef weliswaar relatief stabiel (EUR

jard in 2014 tot EUR 45,9 miljard in 2015.

5,8 miljard in 2015 t.o.v. EUR 5,9 miljard in 2014).
De negatieve saldi van België met Rusland en No-

Landen van de eurozone

or-wegen zijn gedaald tot respectievelijk EUR 5,3
miljard en EUR 2,7 miljard (t.o.v. EUR 6,5 miljard en

In 2015 is het positief saldo van de handelsbalans

EUR 3,1 miljard een jaar eerder).

velijk EUR 23,1 miljard (t.o.v. EUR 21,7 miljard in

Wat de andere continenten betreft, stelt men vast

2014) en EUR 17,5 miljard (t.o.v. EUR 14,6 miljard

dat de handelsbalans van België met Amerika

in 2014). Andere overschotten, hoewel minder si-

sterk verslechterd is. Het tekort van EUR 8,4 mil-

gnificant, werden onder meer geboekt met Italië

jard, dat geregistreerd werd in 2014, is afgelopen

(EUR 5,0 miljard), Spanje (EUR 3,0 miljard), het GH

jaar toegenomen tot EUR 12,1 miljard.
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met Frankrijk en Duitsland gestegen tot respectie-

Luxemburg (EUR 2,6 miljard) en Oostenrijk (EUR
1,8 miljard).

Met Azië is het deficit in 2015 toegenomen van
EUR 8,9 miljard tot EUR 13,4 miljard door onder

De reden dat het handelsoverschot met de EU in

meer het gestegen handelstekort met China, Ja-

2015 zo sterk is toegenomen, kwam voor een groot

pan en Singapore.

deel door het feit dat het tekort met Nederland
werd teruggedrongen van EUR 25,5 miljard tot EUR

Met Afrika vertoonde de handelsbalans van België

15,5 miljard.

een saldo van EUR 2,8 miljard in het voordeel van
ons land, een niveau dat relatief stabiel bleef in

EU-landen buiten de eurozone

vergelijking met een jaar eerder (EUR 2,9 miljard).

Ook het handelssaldo met de EU-landen buiten de

De handelsbalans met Oceanië werd in 2015 af-

eurozone bleef positief. Het overschot steeg zelfs

gesloten met een surplus van EUR 509,3 miljoen,

van EUR 15,6 miljard in 2014 tot EUR 19,5 miljard

hetzij een groei in vergelijking met 2014 toen het

in 2015.

overschot EUR 447,2 miljoen bedroeg.
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2.3
GEOGRAFISCHE HANDELSBALANSEN
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Figuur 33: Handelsbalans België - EU in 2015 (in miljard EUR)
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Raadgever Buitenlands Beleid, Kabinet van Vlaams Minister van Buitenlands Beleid en
Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois
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VERTEGENWOORDIGERS VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST
OPENBARE SECTOR

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Bénédicte Wilders
Directeur - diensthoofd
Brussel Invest & Export

Frank Lelon
Adjunct-Kabinetschef van
Minister Guy Vanhengel

Olivier Willocx
Gedelegeerd bestuurder
BECI

Pierre Konings
Bestuurder KBC
Bank & Verzekeringen

PRIVATE SECTOR

REGERINGSCOMMISSARIS

Christophe T’Sas
Kabinetschef van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
belast met Buitenlandse Handel, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
Cécile Jodogne
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VERTEGENWOORDIGERS VAN HET WAALSE GEWEST

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

Xavier Geudens
Directeur
SPW DG 06 Directie
Luik-Luxemburg van de
Economische inspectie

Pierre Henri Rion
Business angel

Jean-Jacques Westhof
Directeur Departement
Buitenlandse Handel
Union wallonne des
Entreprises (UWE)

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

OPENBARE SECTOR

PRIVATE SECTOR

REGERINGSCOMMISSARIS

Nathalie Lafontaine
Adjunct-Kabinetschef van Minister Jean-Claude Marcourt, Vicepresident van de
Waalse Regering, Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitalisering en
Vicepresident en Frans Gemeenschapsminister van Hoger Onderwijs, Media en
Wetenschappelijk onderzoek
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BEGELEIDINGSCOMITÉ
LEDEN

Claire Tillekaerts
Gedelegeerd bestuurder
Flanders Investment &
Trade (FIT)
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

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

Marc Bogaerts
Directeur-generaal van
het Agentschap voor
Buitenlandse Handel
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Bénédicte Wilders
Directeur - diensthoofd Brussel
Invest & Export

Geert Muylle
Directeur-generaal Bilaterale Zaken a.i.,
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Fabienne L’Hoost
Adjunct-directeur-generaal
van het Agentschap voor
Buitenlandse Handel
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AUDITCOMITÉ
VOORZITTER

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

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
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Marc Bogaerts
Directeur-generaal

Fabienne L’Hoost
Adjunct-directeur-generaal

Koen Vanheusden
Directeur

Christelle Charlier
Directeur

ACTIVITEITENVERSLAG 2015

		 ORGANOGRAM –
SITUATIE OP 31.12.2015
ALGEMENE DIRECTIE

Fabienne L’Hoost
Adjunct-directeur-generaal

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Marc Bogaerts
Directeur-generaal

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

Wouter Decoster
Coördinator economische
zendingen

Julie Derwa
Coördinator economische
zendingen

Rosemary Donck
Media & Social Media
Manager

Patrick Gillard
Coördinator economische
zendingen

Céline Vandermeersch
Coördinator economische
zendingen
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REGLEMENTERING / HUMAN RESOURCES / INFORMATIE- EN
COMMUNICATIETECHNIEKEN

Koen Vanheusden
Directeur

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

STUDIES, STATISTIEKEN EN COMMUNICATIE / FISCALE ATTESTEN
VOOR AANWERVING DIENSTHOOFD EXPORT

Christelle Charlier
Directeur

FINANCIEEL BEHEER

Roland Bastaits
Adjunct-directeur

OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE

Ingrid Delvoy
Adjunct-directeur
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		 TABELLEN EN FIGUREN
FIGUREN
Figuur 1:

11

Verdeling van de dotaties in 2014 en 2015
Figuur 2:

12
13
27
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28

43

Evolutie van het aantal maandelijkse unieke bezoekers
Figuur 18:

45

Taalverdeling bezoekers www.abh-ace.be (2015)
29

Aantal verspreide handelsopportuniteiten in 2015
Figuur 7:

Geografische spreiding van de vragen, 2011 – 2015

van www.abh-ace.be, 2013 - 2015

Mobiele Trade4U-applicatie
Figuur 6:

42

Figuur 17:

Trade4U-pakket
Figuur 5:

behandeld onderwerp, 2011 - 2015
Figuur 16:

Aantal voltijdse equivalenten 2006 - 2015
Figuur 4:

41

Verdeling van de reglementeringsdossiers volgens

Arbeidsregime
Figuur 3:

Figuur 15:

Figuur 19:

45

Nieuwe app: “Moet ik mijn internationale transactie met
30

of zonder btw factureren?”

Mobiele Trade4U-applicatie – economische berichten

Figuur 20:

Figuur 8:

Nieuwe rubriek: Trade4U

30

45

Mobiele Trade4U-applicatie – reglementeringsberichten

Figuur 21:

Figuur 9:

Economische missie naar Westelijk Canada

32

Regionale verdeling van de abonnees
Figuur 10:

Figuur 22:
32

Sectorale verdeling van de abonnees
Figuur 11:

47

Partnerschap Synergy
Figuur 23:

35

Verdeling van de klanten op basis van de regelmatige

54

Variatie van de leveringen aan de landen van de EU
in 2015 (2014) (in %)

vragen in 2015
Figuur 12:

46

Figuur 24:
35

55

Variatie van de export naar de Europese landen buiten

Verdeling van de regionale klanten op basis van de

de EU in 2015 (2014) (in %)

regelmatige vragen in 2015

Figuur 25:

Figuur 13:

37

58

Aandeel van de export per continent in 2015 (2014)

Verdeling van het cliënteel van statistiekabonnementen

Figuur 26:

Figuur 14:

De 20 belangrijkste klanten van België

Aantal door de Dienst Reglementering behandelde

40

58

(in duizenden EUR)

vragen, 2011 - 2015
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TABELLEN
59

Sectorale spreiding van de uitvoer in 2015 (2014)
Figuur 28:

Tabel 1:

11

Bedrag van de dotaties in 2015
60

Tabel 2:

43

Variatie van de aankopen uit de landen van de EU in

Evolutie van het aantal maandelijkse unieke bezoekers

2015 (2014) (in %)

van www.abh-ace.be, 2013 - 2015

Figuur 29:

61

Tabel 3:

44

Variatie van de invoer afkomstig uit de Europese landen

Overzicht van de meest geraadpleegde rubrieken op

buiten de EU in 2015 (2014) (in %)

www.abh-ace.be

Figuur 30:

63

Aandeel van de import per continent in 2015 (2014)
Figuur 31:

Tabel 4:

51

Evolutie van de Belgische in- en uitvoer in 2014 - 2015
63

Tabel 5:

52

De 20 belangrijkste leveranciers van België

Evolutie van de uitvoer van de EU-28 in 2014 - 2015

(in duizenden EUR)

Tabel 6:

Figuur 32:
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Figuur 27:

64

52

Evolutie van de invoer van de EU-28 in 2014 - 2015

Sectorale spreiding van de invoer in 2015 (2014)
Figuur 33:

66

Handelsbalans België - EU in 2015 (in miljard EUR)
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		 ACTIEPLAN 2016 – 2017
STAATSBEZOEKEN VAN HUNNE MAJESTEITEN
		 DE KONING EN DE KONINGIN

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL
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2016

2016

Japan - 9-15 oktober

Nederland - 28-30 november

ACTIVITEITENVERSLAG 2015

2016

2016

Indonesië - 12-19 maart

Texas (Verenigde Staten) - 3-11 december

2017

2017

Filipijnen - 13-19 mei

Ivoorkust - Tweede semester
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GEZAMENLIJKE HANDELSMISSIES ONDER HET
VOORZITTERSCHAP VAN HARE KONINKLIJKE HOOGHEID
PRINSES ASTRID, VERTEGENWOORDIGSTER VAN
ZIJNE MAJESTEIT DE KONING
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CONTACTGEGEVENS
EN SITUERING
ADRES
Agentschap voor Buitenlandse Handel
Montoyerstraat 3
B – 1000 Brussel
TELEFOON
Algemeen nummer: + 32 2 206 35 11
E-MAIL
info@abh-ace.be
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

WEBSITES
www.abh-ace.be

ABH
Agentschap voor Buitenlandse Handel
Montoyerstraat 3 • 6de verdieping
B - 1000 Brussel

www.belgianeconomicmission.be
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B – 1000 Brussel
Tel.: + 32 2 206 35 11
info@abh-ace.be
www.abh-ace.be
www.belgianeconomicmission.be
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