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MISSION 
STATEMENT

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

1. het beslissen en het overgaan tot de organisatie van gezamenlijke handelsmissies 
op initiatief van één of meer Gewesten of op vraag van de Federale Overheid

2. het organiseren, ontwikkelen en verspreiden van informatie, studies en 
documentatie over de buitenlandse markten ten behoeve van de gewestelijke 
diensten belast met de buitenlandse handel in overeenstemming met bijlage 1

3. de taken van gezamenlijk belang waartoe de Raad van Bestuur unaniem heeft 
beslist
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Woord van de Voorzitster

De Wereldhandelsorganisatie (WHO) heeft haar perspectieven 
voor de wereldhandel naar beneden  bijgesteld. De escalatie van 
handelsgeschillen en de terugval in kredietbeschikbaarheid op de 
belangrijke markten zouden de handelsgroei in 2018 en 2019 
moeten doen afremmen. De WHO voorspelt een groei van 3,9% 
van het handelsvolume in goederen in 2018, die zal vertragen tot 
3,7% in 2019. Het jaar 2018 werd gekenmerkt door de terugkeer 
van douanetarieven en protectionisme. Bepaalde waarnemers ge-
wagen van een uitzicht op een algehele handelsoorlog, tot zelfs 
het uiteenvallen van het mondiale handelssysteem toe. 

De naderende Brexit dient zich al evenzeer als een bedreiging 
aan. Er werd een transitieperiode bij het ingaan van de Brexit 
voorzien. In geval van akkoord, zal het Verenigd Koninkrijk niet 
meer zetelen in de instellingen en agentschappen van de EU, 
maar haar situatie blijft onveranderd voor wat betreft de toegang 
tot de eengemaakte markt, de douane-unie en de Europese po-
litiek. Niets is op dit ogenblik echter definitief of voor eens en 
altijd beslecht. De handelsrelaties tussen België en het Verenigd 
Koninkrijk zijn nochtans nauw. Het Verenigd Koninkrijk is onze 
4de partner met 8% van onze totale export en onze 6de leverancier 
met een belang van 3,3%. Belgische bedrijven maken zich dus met 
recht en reden zorgen en verlangen naar een juridische zekerheid 
voor de toekomst.

België heeft evenwel haar positie veilig gesteld in 2018: de 
Belgische export steeg inderdaad tot EUR 395,0 miljard, een ver-
hoging van 3,6% in vergelijking met 2017. We bemerken eenzelf-
de tendens voor de import: een stijging van 5,2% om op een totaal 
van EUR 381,1 miljard uit te komen. Europa blijft meer dan drie 
vierde van onze export op zich nemen (77,1%), een vergelijkbaar 
aandeel met 2017.

Meer dan ooit dienen de actoren van de Belgische economie, be-
last met de promotie van de buitenlandse handel, schouder aan 
schouder te staan en een optimale ondersteuning aan onze be-
drijven aan te bieden. Het Agentschap voor Buitenlandse Handel 
heeft, samen met de agentschappen ter promotie van de export 
en investeringen van de drie Gewesten en de FOD Buitenlandse 

Zaken, zoals gebruikelijk haar steentje bijgedragen aan de uitbouw 
hiervan middels de organisatie van twee economische missies, on-
der de dynamische leiding van HKH Prinses Astrid. De eerste mis-
sie heeft onze exporteurs naar Argentinië en Uruguay gevoerd van 
23 tot 30 juni 2018. 202 deelnemers dienden zich aan voor deze 
missie. Het is echter zonder twijfel de missie naar Marokko, ge-
organiseerd van 25 tot 30 november 2018, die alle records ver-
slaan heeft met 469 deelnemers, waarvan 408 zakenlui in verte-
genwoordiging van 251 bedrijven. De cijfers spreken voor zich: de 
Belgische bedrijven zijn enthousiast over deze missies van hoog ni-
veau, die belangrijke economische perspectieven voor hen openen.

Sinds 2015 verleent het Agentschap haar logistieke ondersteu-
ning aan de FOD Buitenlandse Zaken en  het Koninklijk Paleis in 
het kader van de twee Staatsbezoeken van onze Vorsten aan het 
buitenland. Op uitnodiging van Hare Excellentie, Julie Payette, 
Gouverneur-Generaal, hebben Hunne Majesteiten de Koning en 
de Koningin een Staatsbezoek gebracht aan Canada van 11 tot 17 
maart 2018. Op het programma stonden activiteiten in Ottawa, 
Toronto en Montreal. Een 226 deelnemers namen deel aan dit 
Staatsbezoek. Het tweede Staatsbezoek bracht onze Vorsten naar 
Portugal van 22 tot 24 oktober, op uitnodiging van de President 
van de Republiek Portugal, ZE Marcelo Rebelo de Sousa. De 
delegatie van 173 personen telde vertegenwoordigers uit de aca-
demische, de culturele en de handelswereld en bezocht Lissabon 
en Porto.

Het Agentschap heeft het jaar 2018 afgesloten met een positie-
ve noot: op 18 december werd een evenement georganiseerd ter 
gelegenheid van haar 15-jarig bestaan in aanwezigheid van Zijne 
Majesteit de Koning, Erevoorzitter, Hare Koninklijke Hoogheid 
Prinses Astrid, evenals enkele hoge Belgisch politieke functiona-
rissen en van het buitenlands diplomatiek korps. Een uitstekende 
gelegenheid om terug te blikken op een verdienstelijk parcours, 
voor hetwelk ik de voltallige ploeg van het Agentschap feliciteer.

Annemie Neyts-Uyttebroeck
Voorzitster van de Raad van Bestuur
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Boodschap van de Algemene Directie

De Belgische buitenlandse handel heeft meer dan bevredigen-
de resultaten genoteerd in 2018. Ons land manifesteert zich als 
11de exporteur in goederen op de wereldranglijst, 2,4% van de 
wereldhandel vertegenwoordigend, een status quo in vergelij-
king met 2017. Onze importprestaties brengen ons net zoals in 
2017 op de 14de plaats van de wereldranglijst (2,1% van de totale 
wereldhandel).

De buitenlandse handel vertoonde excellente cijfers in 2018: zo-
wel de export als import kenden een opmerkelijke groei met res-
pectievelijk 3,6% en 5,2%. De handelsbalans consolideerde zich 
hierdoor op EUR 14,0 miljard.

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel heeft eens te meer 
haar logistieke knowhow kunnen tonen op vraag van de FOD 
Buitenlandse Zaken en van het Koninklijk Paleis in het kader 
van de twee jaarlijkse Staatsbezoeken. De Belgische Vorsten 
hebben een Staatsbezoek gebracht aan Canada van 11 tot 17 
maart 2018. Een delegatie van 104 CEO’s en 23 rectoren na-
men deel aan dit bezoek, die in totaal 226 deelnemers telde. 
Voor de eerste maal werden ook sociale bedrijfsleiders in het 
programma verweven. Onze Vorsten zijn vervolgens voor het 
tweede Staatsbezoek naar Portugal afgereisd van 22 tot 24 okto-
ber 2018. Zoals de gewoonte is, waren deze Staatsbezoeken de 
gelegenheid voor onze bedrijven en universiteiten om meerdere 
contracten en partnerships af te sluiten. 

De economische missies onder leiding van Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne 
Majesteit de Koning, kenden een enorm succes in 2018. De mis-
sie naar Uruguay en Argentinië, van 23 tot 30 juni 2018, telde 
202 deelnemers. De Belgische delegatie werd ontvangen door 
ZE de President van Argentinië Mauricio Macri. Het was echter 
de missie naar Marokko, van 26 tot 30 november 2018, die alle 
records gebroken heeft met maar liefst 469 deelnemers. Het was 
al negen jaar geleden dat een Prinselijke missie in Marokko werd 
georganiseerd en deze markt wekt onmiskenbaar grote interesse 

op bij de Belgische bedrijven. Ondanks dit recordaantal van 
deelnemers, heeft de logistieke ondersteuning niet de minste 
problemen gekend. 

De andere diensten van het Agentschap hebben eveneens mooie 
prestaties op hun actief staan. De dienst Statistieken heeft 515 
vragen op jaarbasis verwerkt. Na een automatiseringsproces, 
worden de bilaterale fiches nu automatisch gegenereerd en elke 
maand op de website van het Agentschap gepubliceerd, niet 
minder dan 2.820 fiches op jaarbasis. Deze maandelijkse actu-
alisatie verklaart de sterke stijging van 49,47% voor de unieke 
downloads van de website van het Agentschap (3.810 tegenover 
2.549 in 2017).   

Behalve de economische studies Argentinië, Uruguay en 
Marokko in het kader van de missies, werd een sectorale studie 
“Belgian Aerospace” door de dienst Studies gepubliceerd. 

De dienst OBOC heeft meer dan 15.000 zakelijke opportunitei-
ten aan de bedrijven verspreid via de mobiele applicatie Trade4U, 
een lichte daling ten opzichte van 2017. Desalniettemin werden 
deze opportuniteiten beter gericht dankzij een nieuw informa-
tica-beheersplatform van Trade4U dat het levenslicht zag in 
juli. Via een enquête hebben wij de algemene voldoening van 
de abonnementhouders van Trade4U kunnen vaststellen. Een 
meerderheid wenst graag nog meer specifieke economische en 
juridische informatie te verwerven rondom projecten. Een uit-
wisseling van ideeën is lopende tussen de verschillende actoren 
over hoe de dienst Trade4U nog verbeterd kan worden. 

Op financieel vlak blijven de resultaten en vooruitzichten goed. 
Het Agentschap heeft dus met een gerust gevoel de kaarsjes 
kunnen uitblazen ter gelegenheid van haar 15de verjaardag, hier-
in bijgestaan door haar partners. 
 
Fabienne L’Hoost, Directeur-generaal
Didier De Baere, Adjunct-directeur-generaal
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Strategie en doelstellingen 2019

Voor het Agentschap zal 2019 in veel opzichten een 
jaar van vernieuwing zijn. Naast grote veranderingen 
op teamniveau zullen er verschillende projecten en up-
dates worden uitgevoerd.

Op verzoek van de FOD Buitenlandse Zaken zal het 
ABH opnieuw bijdragen tot de logistieke organisa-
tie van twee Staatsbezoeken in 2019: Zuid-Korea 
van 24 tot 28 maart 2019 en het Groothertogdom 
Luxemburg van 15 tot 17 oktober 2019. Voor deze 
bezoeken zullen specifieke budgetten worden toege-
wezen aan het ABH.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid, 
Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning, 
zal in 2019 twee gezamenlijke economische missies 
voorzitten. Na een eerste missie naar Mexico van 16 
tot 24 februari 2019 zal de Belgische delegatie van 
17 tot 23 november 2019 naar China reizen. Zoals 
gewoonlijk zal de missie naar China waarschijnlijk een 
zeer groot aantal deelnemers aantrekken.

De website www.belgianeconomicmission.be zal zo-
wel technisch als qua look-and-feel worden bijgewerkt, 

waardoor hij helemaal up-to-date zal zijn. Parallel 
hiermee zal de mobiele app van de Prinselijke missies 
volledig herontwikkeld worden, met de technische 
ondersteuning van Belfius. De nieuwe versie zal niet 
alleen moderner zijn, maar ook interactiever. Tijdens 
de missie naar Mexico worden deze nieuwigheden of-
ficieel gelanceerd.

Ook de mobiele applicatie Trade4U zal een hoogno-
dige technologische opfrissing ondergaan en GDPR-
proof worden gemaakt. Dit zal het OBOC-team de 
gelegenheid bieden om zijn diensten nieuw leven in 
te blazen.

De traditionele economische studies zullen worden 
gepubliceerd in het kader van de missies in de loop 
van het jaar, evenals een sectorale publicatie over in-
dustrie 4.0 en een actualisering van de studie over 
biotechnologie.

Het Statistiekdepartement zal de bilaterale nota’s met 
betrekking tot de buitenlandse handel gedeeltelijk au-
tomatiseren en zo zijn reactievermogen ten opzichte 
van de klanten vergroten.
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Institutioneel en financieel kader

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel is een 
openbare instelling met rechtspersoonlijkheid en 
werd opgericht door het Samenwerkingsakkoord 
van 24 mei 2002 tussen de Federale Overheid en de 
Gewesten (Belgisch Staatsblad van 20.12.2002).

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel wordt 
bestuurd door een Raad van Bestuur, waarvan Zijne 
Majesteit de Koning de Erevoorzitter is. De Raad 
bestaat uit 16 leden aangeduid door de gewestrege-
ringen en door de Federale Overheid en zijn paritair 
afkomstig uit de openbare en de private sector. Elk 
Gewest benoemt een Regeringscommissaris. De Raad 
van Bestuur van het Agentschap heeft in 2018 vier 
keer vergaderd.

Een Begeleidingscomité coördineert de uitvoering 
van de besluiten die door de Raad van Bestuur worden 
genomen. Voorgezeten door de Directeur-generaal 
van het Agentschap, bestaat dit Comité uit de drie 
leidende ambtenaren van de gewestelijke exportin-
stellingen (Flanders Investment & Trade, hub.brus-
sels en AWEX) en de Directeur-generaal bevoegd voor 
de Bilaterale Economische Betrekkingen van de FOD 
Buitenlandse Zaken. Het Begeleidingscomité heeft in 
2018 vier keer vergaderd.

Het dagelijkse bestuur van het Agentschap wordt ver-
zekerd door een Directeur-generaal, bijgestaan door 
een Adjunct-directeur-generaal, beiden aangeduid 
door de Raad van Bestuur en behorend tot een verschil-
lende taalrol. Fabienne L’Hoost is Directeur-generaal, 
Didier De Baere is Adjunct-directeur-generaal. 

Dotaties 2018

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

2018 voorziene ontvangsten (goedgekeurd door de 
Raad van Bestuur in zijn vergadering van 06.12.2018) 
bedroegen € 4.776.416. Het grootste deel hiervan 
(91%) bestaat uit Federale en Gewestelijke dotaties.

EUR

Federale Overheid 3.073.300,00

Vlaams Gewest 781.000,00

Waals Gewest 380.000,00

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 117.508,00

Bedrag van de dotaties in 2018TABEL 1
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Verdeling van de dotaties in 2017 en 2018FIGUUR 1

Federale overheid

2017

2018

Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels  
Hoofdstedelijk  

Gewest

€ 3.500.000

€ 3.000.000

€ 2.500.000

€ 2.000.000

€ 1.500.000

€ 1.000.000

€ 500.000

-

117.508,00116.892,00 

380.000,00 379.828,95 

781.000,00 773.000,00 

3.073.300,00 
2.900.000,00 
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Het Samenwerkingsakkoord bepaalt dat het aantal 
personeelsleden van het Agentschap niet meer dan 50 
mag bedragen. Op 31.12.2018 telde het ABH 33 per-
soneelsleden. Na aftrek van de deeltijdse arbeid en de 
zieke personeelsleden, bedraagt het personeelsbestand 
31 voltijdse equivalenten (VTE).

In de loop van de 13 voorbije jaren nam het per-
soneelsbestand aanzienlijk af, van 48 medewerkers 
(39 VTE) in 2006 naar 33 (31 VTE) in 2018. Dit 

2018 werd gekenmerkt door de aanwerving van een 
Adjunct-directeur-generaal, de pensionering van de 
Financieel beheerder, twee ontslagnames en één ont-
slag. Vijf aanwervingen ter compensatie werden uit-
gevoerd. Vier medewerkers werkten deeltijds en één 
personeelslid presteerde zijn opzegtermijn.

betekent een daling van 31,3% van de effectieven of 
20,5% van de voltijdse equivalenten.

Personeelsleden 2018
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Een nieuwigheid in 2018 was de creatie van een appli-
catie voor de personeelsleden die het mogelijk maakt 
om nieuwigheden of documenten m.b.t. de interne 
werking van het Agentschap te raadplegen (zoals de 

kalender, dienstnota’s, faq’s, ...). Deze nieuwe tool 
biedt ook een snelle toegang tot de telefoonnummers 
van collega’s en tot formulieren zoals het verlofblad 
of voor het indienen van een doktersbriefje en andere. 

Staff 31/12

Staff VTE

-15 (= -31,3%)

-8 VTE (= -20,5%)
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Aantal voltijdse equivalenten 2006 - 2018FIGUUR 3

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 48 48 45 44 47 44 41 40 40 38 34 33 33

 39 39,9 37,4 36,9 39,3 41,1 38,47 36,67 38,37 32,47 31,8 31 31
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HET ABH 
IN 2018

1
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STAATSBEZOEKEN

1.1  Staatsbezoeken

Het eerste Staatsbezoek van 2018 was naar Canada. 
Met een oppervlakte die meer dan 325 keer zo groot is 
als België, zijn Canada en België niettemin al lang be-
staande bondgenoten die strijden voor gemeenschap-
pelijke waarden: vrijheid, democratie en innovatie. 

Het is dan ook midden in de Canadese winter dat het 
Belgische Vorstenpaar, vergezeld door een delegatie van 
201 deelnemers, waaronder 106 CEO’s, 23 rectoren en 
27 journalisten, naar Ottawa, Toronto en Montreal zijn 
gereisd.

Zeven ministers namen deel aan de reis:

❯   ZE Didier Reynders, Vice-eersteminister en 
Minister van Buitenlandse en Europese Zaken

❯   ZE Geert Bourgeois, Minister-president van 
de Vlaamse Regering, Vlaams Minister van 
Buitenlandse Beleid en Onroerend Erfgoed

❯   ZE Rudi Vervoort, Minister-president van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

❯   ZE Willy Borsus, Minister-president van de Waalse 
Regering 

❯   ZE Rudy Demotte, Minister-president van de 
Federatie Wallonië-Brussel

❯   ZE Oliver Paasch, Minister-president van de 
Duitstalige Gemeenschap

❯   ZE Pieter De Crem, Staatssecretaris voor 
Buitenlandse Handel

Het programma van dit Staatsbezoek had drie 
hoofdthema’s: de herdenking van de oorlogen uit het 
verleden, economische betrekkingen en rijke culturele 
en academische uitwisselingen. Net als bij de vorige 
Staatsbezoeken werd bijzondere aandacht besteed aan 
het contact met jongeren, aan de doelstellingen van 
de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling, 
die de Koningin na aan het hart liggen, maar ook aan 
sociaal ondernemerschap, op verzoek van de Koning. 
Een tiental sociale ondernemers namen ook deel aan 
de reis.

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 
2018: naar Canada en Portugal.

CANADA
11-17  

MAART 
 2018
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Het was met de voeten in de sneeuw maar onder een 
grote blauwe hemel dat het Staatsbezoek officieel be-
gon in Ottawa met de officiële welkomstceremonie in 
aanwezigheid van HE Julie Payette, de Gouverneur-
generaal van Canada. Zoals gebruikelijk eindigde deze 
officiële ceremonie met het planten van een boom. 
Het Koninklijke Paar, vergezeld door de Minister van 
Veteranenzaken, ging vervolgens naar het monument 
van de onbekende Canadese soldaat voor een kransleg-
ging. Alvorens te worden ontvangen op “Parliament 
Hill” door de Voorzitter van de Senaat, ZE George J. 
Furey, die het Vorstenpaar en de ministers uitnodigde 
voor een lunch in beperkte kring.

In de late namiddag, voor het Staatsbanket dat in de 
“Rideau Hall” werd georganiseerd door HE Julie 
Payette, leerden de Koning en de Koningin alle gehei-
men van het maken van ahornsiroop door een bezoek 
aan een traditionele suikerhut.

Het programma op de tweede en laatste dag in 
Ottawa belichtte de rijkdom van onze academische en 
culturele uitwisselingen, met onder andere een toe-
spraak van de Koning aan de Universiteit van Ottawa 
en een academische lunch aan dezelfde universiteit in 
aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin. De 
Koning ontmoette op zijn beurt potentiële Canadese 

investeerders rond een Power Lunch georganiseerd in 
de Residentie van de Ambassadeur. 

Het Koninklijke Paar heeft ook het aantal culturele 
bezoeken op dinsdag 13 maart verhoogd. Zo verge-
zelde de Koningin, na een ontbijt te hebben voorge-
zeten rond de doelstellingen van duurzame ontwik-
keling, de Koning voor een bezoek aan de Nationale 
Galerij en meer in het bijzonder de afdeling over in-
heemse kunst. 

In de namiddag vond in het Canadese oorlogsmuse-
um een belangrijke herdenkingsplechtigheid plaats ter 
nagedachtenis aan de vele Canadese soldaten die tij-
dens de twee wereldoorlogen in Canada zijn omge-
komen. Tijdens zijn toespraak gericht tot studenten 
en enkele veteranen, kreeg de Koning de gelegenheid 
om zijn respect en dankbaarheid uit te drukken aan de 
Canadezen voor hun offers uit het verleden.

Na een bezoek aan de Diamond Mine Experience die 
in de late namiddag door FIT en AWDC werd geor-
ganiseerd in het Museum of Nature, was het opnieuw 
in een museum, het Museum of History, dat de hele 
Belgische delegatie en vele Canadese gasten werden 
uitgenodigd voor een muzikale voorstelling en een 
netwerkdiner ter ere van Julie Payette.
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Het was met enige vertraging, door het bijzon-
der strenge winterweer, dat een groot deel van de 
Belgische delegatie op woensdagochtend in Toronto 
landde. De ochtend bestond uit een reeks protocol-
vergaderingen voor het Vorstenpaar, waaraan onder-
meer de Luitenant-gouverneur van Ontario en de 
Voorzitter van de wetgevende vergadering voor pre-
sent tekenden. Hierna volgde een lunch aangeboden 
door de Minister van Onderzoek, Wetenschap en 
Innovatie van Ontario. De academische en bedrijfs-
delegatie kwam ook samen in MaRS voor een confe-
rentie en lunch, georganiseerd door het Ministerie van 
Handel van Ontario.

Alvorens naar Montreal te vliegen, nam de Koning 
deel aan een rondetafelgesprek met enkele Belgische 
en Canadese CEO’s op het hoofdkantoor van Power 
Corporation Canada. De Koningin ging op haar beurt 
op bezoek bij het SickKids Children’s Hospital.

Donderdag was het bezoek aan de faciliteiten van de 
vliegtuigbouwer Sonaca (een dochteronderneming 
van de Belgische groep) bij Montreal het begin van 
deze eerste dag in Quebec. Het Vorstenpaar keerde 
vervolgens terug naar het centrum van Montreal, in 
het bijzonder naar het Montreal Museum voor Schone 
Kunsten, waar ze achtereenvolgens de Gouverneur-
generaal van Quebec, Michel Doyon, en de Premier 
van Quebec, Philippe Couillard, ontmoetten. Deze 
laatste bood een lunch aan waarvoor een dertigtal 
Belgische zakenlui werd uitgenodigd.

In Montreal werden ook academische samenwerkin-
gen gevierd, waaronder een bezoek van de Koning 
aan de Université de Montréal en de deelname van de 

Koningin aan een lunch met vele rectoren in de Faculty 
Club van de McGill University op vrijdagnamiddag.

Na een bijdrage te hebben geleverd aan de promotie van 
de Belgische gastronomie in de Chocoladeacademie 
van Callebaut, vergezelde de Koningin op donderdag-
namiddag opnieuw de Koning om de opening bij te 
wonen van een bijzonder innovatief seminarie over 
kunstmatige intelligentie.

Een grote receptie in het Chalet du Mont-Royal in 
de besneeuwde hoogten van Montreal en in aan-
wezigheid van de grote Belgische gemeenschap van 
Montreal sloot deze bijzonder drukke dag af.

De Koning had de wens geuit om ook Belgische soci-
ale ondernemers erbij te betrekken, in de overtuiging 
dat zij ook gebruik kunnen maken van de netwerk- 
en uitwisselingsmogelijkheden die een Staatsbezoek 
met zich meebrengt. Deze wens werd vertaald in een 
rondetafelgesprek georganiseerd bij TOHU, in aan-
wezigheid van het Vorstenpaar, over de uitdagingen 
en kansen van sociaal ondernemerschap in België en 
Canada.

Een bijzonder hoogtepunt van dit Staatsbezoek was 
ongetwijfeld het bezoek aan de Canadese Children’s 
Foundation, die als doel heeft een gezonde en actieve 
levensstijl onder kansarme jongeren te bevorderen. Bij 
deze gelegenheid had het Vorstenpaar zelfs de kans 
om hun beheersing van ijshockey te perfectioneren.

Tijdens het Staatsbezoek werden in Toronto en 
Montreal in totaal 46 contracten en samenwerkings-
overeenkomsten ondertekend. Het lijdt geen twijfel 
dat de Invest Lunch die op vrijdagmiddag in aanwe-
zigheid van de Koning werd georganiseerd, bijdroeg 
tot de verwezenlijking van de doelstellingen ter ver-
sterking van de handel en investeringen tussen onze 
twee landen, met name op het gebied van audiovisu-
ele coproducties. Een bijzonder vruchtbare en veel-
belovende sector, zoals het audiovisuele seminarie op 
vrijdagmiddag in het indrukwekkende decor van het 
Grevin Museum aantoonde.

Uiteindelijk eindigde dit Staatsbezoek met een pri-
véconcert van Lara Fabian en Alice on the Roof in het 
Rialto Theater in Montreal.
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PORTUGAL
22-24 

OKTOBER
 2018

Op uitnodiging van Zijne Excellentie President 
Marcelo Rebelo de Sousa, reisden Hunne Majesteiten 
de Koning en Koningin van België naar de Republiek 
Portugal voor een driedaags Staatsbezoek. 

De dynastieke en vriendschappelijke banden die onze 
twee landen verenigen dateren van verschillende eeu-
wen geleden, maar de politieke, commerciële en aca-
demische banden zijn ook nauw met elkaar verbonden 
en er is een duidelijke wens om ze te versterken. Van 
de 148 deelnemers die het Vorstenpaar vergezelde, wa-
ren de privésector en de academische wereld bijzon-
der goed vertegenwoordigd, aangezien 61 Belgische 
CEO’s en rectoren deelnamen aan de missie.

De ministeriële delegatie bestond uit zeven ministers: 
❯   ZE Didier Reynders, Vice-eersteminister en 

Minister van Buitenlandse en Europese Zaken
❯   ZE Geert Bourgeois, Minister-president van de 

Vlaamse Regering, Vlaams Minister van Buitenlands 
Beleid en Onroerend Erfgoed

❯   ZE Rudi Vervoort, Minister-president van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

❯   ZE Willy Borsus, Minister-president van de Waalse 
Regering

❯   ZE Rudy Demotte, Minister-president van de 
Federatie Wallonië-Brussel 

❯   ZE Oliver Paasch, Minister-president van de 
Duitstalige Gemeenschap

❯   ZE Pieter De Crem, Staatssecretaris voor 
Buitenlandse Handel 

Zoals bij elk Staatsbezoek was het programma een bij-
zonder intensieve combinatie van protocollaire, econo-
mische, academische en culturele activiteiten. In totaal 
werden in het kader van dit Staatsbezoek meer dan 48 
activiteiten georganiseerd in Lissabon en Porto.

De eerste dag van het Staatsbezoek was gewijd aan pro-
tocollaire activiteiten en officiële ceremonies. Het was 
onder een brandende zon dat het Staatsbezoek offici-
eel begon voor het Vorstenpaar met een welkomstce-
remonie door ZE President Marcelo Rebelo de Sousa 
op het beroemde Praça do Imperio in Lissabon. Het 
Koninklijke Paar en de ministers gingen vervolgens 
naar het Palácio de Belém voor verdere gesprekken 
met de Portugese President. Tijdens de lunch in het 
Palácio Foz heeft Premier Antonio Costa een ont-
moeting gehad met de Koning en Koningin in be-
perkte kring. Vervolgens gingen ze naar het Palácio 
Nacional de São Bento voor een ontmoeting met de 
Parlementsvoorzitter van de Republiek, ZE Eduardo 
Ferro Rodrigues, voordat ze symbolisch de sleutels van 
de hoofdstad Lissabon in het stadhuis van burgemees-
ter Fernando Medina ontvingen. De middag werd afge-
sloten met een mediahoogtepunt, een volkstoeloop ge-
volgd door een rit met de traditionele Portugese tram 
in aanwezigheid van President Rebelo de Sousa. Het 
Koninklijke Paar had ook ‘s avonds een ontmoeting 
met de President, ter gelegenheid van het Staatsbanket 
dat ter ere van hen in het Palácio de Ajuda werd geor-
ganiseerd en waarvoor ook een vijftigtal Belgische amb-
tenaren, zakenlieden en rectoren waren uitgenodigd.

De tweede dag van het Staatsbezoek was gewijd aan 
de bevordering van de economische en technologische 
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uitwisselingen tussen België en Portugal. Na de ken-
nismaking met de Portugese knowhow op het gebied 
van maritiem en oceaanbeheer tijdens het bezoek aan 
het Oceanarium van Lissabon, hebben de Koning en de 
Koningin hun programma afzonderlijk voortgezet. De 
Koning ontmoette de Portugese President opnieuw in 
de Gulbenkian Foundation, waar beiden een toespraak 
hielden voor een panel van meer dan 200 zakenmen-
sen die op initiatief van het VBO en het CIP bijeen-
kwamen rond het thema “Wat verwachten Portugese 
en Belgische bedrijven van Europa?”. Parallel met dit 
forum werden twee seminaries georganiseerd door 
de Belgische gewestelijke agentschappen ter bevorde-
ring van de buitenlandse handel en de investeringen: 
een over de circulaire economie en een over bouw- en 
informatiemodelleringstechnologieën.  

De Koningin bezocht de Stichting Champalimaud, wat  
een onderzoekscentrum is gespecialiseerd in de neuro-
wetenschappen en de behandeling van kanker. Op ini-
tiatief van de Koningin werd vervolgens een lunch ge-
organiseerd in aanwezigheid van prominente Portugese 
persoonlijkheden van verschillende achtergronden en 
afkomst. De Koning ontmoette een tiental Portugese 
investeerders voor een Power Lunch in de Residentie 
van de Ambassadeur.

Aangezien de Koning tijdens het Staatsbezoek aan 
Canada een speciale plaats wilde geven aan het soci-
aal ondernemerschap, maakten er ook deze keer 10 
Belgische sociale ondernemers deel uit van de reis. 
Tijdens het Impact Hub Visit leidde de Koning zelf 
de debatten tussen Belgische en Portugese sociale on-
dernemers, waardoor hij ook zijn steun kon bevestigen 
voor alle initiatieven en investeringen die gericht zijn 
op het vergroten van de sociale cohesie, onderwijs en 
duurzaamheid. 

Voor de Koningin ging de middag verder in de arme 
voorsteden van Lissabon, waar ze een bijzonder ont-
roerend en kleurrijk bezoek bracht aan de vereniging 

Moinho da Juventude - Cova da Moura, opgericht 
door een Belgische vrouw in 1987.

Het Lissabonluik van het Staatsbezoek eindigde op 
dinsdagavond met de ondertekening van 18 contracten 
tijdens de traditionele ondertekeningsceremonie en een 
polyfoon concert van het Ensemble Huelgas ter ere van 
ZE President Marcelo Rebelo de Sousa.

Woensdagochtend stond bijna de hele delegatie 
vroeg op om naar Porto, de tweede grootste stad van 
Portugal, te gaan. 

Het Vorstenpaar werd eerst verwelkomd door de bur-
gemeester van Porto, ZE Rui Moreira, die na een of-
ficiële vergadering en een protocollaire ceremonie, de 
sleutels van de stad overhandigde aan Zijne Majesteit 
de Koning.

Terwijl zakenlieden een conferentie bijwoonden over 
investeringsmogelijkheden in Porto, was de late och-
tend van het Vorstenpaar gewijd aan een bezoek aan 
het Serralves Museum, het belangrijkste museum voor 
hedendaagse kunst in Portugal.

Er werd in het prachtige, in bladgoud verhulde, Palacio 
da Bolsa, een lunch georganiseerd door de burge-
meester van de stad. Het Koninklijke Paar en de hele 
Belgische delegatie ontmoetten er nog een laatste keer 
de Portugese President die ook naar Porto was gereisd. 

Aan het einde van deze lunch besloot de Portugese 
President onverwacht om met het Vorstenpaar een kor-
te wandeling langs de Douro te maken. Tot grote vreug-
de van de media, maar ook van de aanwezige toeristen.

Dit Staatsbezoek werd afgesloten met een bezoek aan 
de UPTEC Universiteit, waar het Koninklijke Paar de 
conclusies van twee seminars over de blauwe en duurza-
me economie enerzijds en het ecosysteem van start-ups 
anderzijds kon bijwonen.
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1.2  Gezamenlijke handelsmissies

Het ABH organiseerde in 2018 twee gezamenlijke zendingen in samenwerking 
met de gewestelijke diensten voor bevordering van de export, Flanders Investment 
& Trade, hub.brussels en l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements 
étrangers (AWEX) alsook de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking. 

In het voorjaar reisden 202 personen naar Argentinië en Uruguay en 469 
personen schreven zich in voor Marokko op het einde van het jaar wat het totaal 
aantal deelnemers in 2018 op 671 bracht.

ARGENTINIË 
& URUGUAY 

23-30 JUNI 
2018 Deze Prinselijke zending gaf aan de 202 deelnemers 

niet enkel de kans om zaken te doen in Argentinië, 
maar ook in het kleinere Uruguay, een land dat op 
vlak van innovatie niet te onderschatten valt en dat tij-
dens deze zending door vele Belgische bedrijven werd 
ontdekt.

Op 23 juni 2018 vertrokken 130 bedrijfsleiders 
naar Buenos Aires voor de start van deze Prinselijke 
zending onder leiding van HKH Prinses Astrid, 
Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning. 
Na drie volle werkdagen in Buenos Aires werd het 
programma verdergezet in Montevideo met 81 
bedrijfsleiders. 

HKH Prinses Astrid samen met zes ministers en staats-
secretarissen namen deel: 
❯   ZE Didier Reynders, Vice-eersteminister en 

Minister van Buitenlandse en Europese Zaken
❯   ZE Kris Peeters, Vice-eersteminister en Minister 

van Werk, Economie en Consumenten, belast met 
Buitenlandse Handel

GEZAMENLIJKE 
HANDELSMISSIES
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❯   ZE Jean-Yves Jeholet, Vice-ministerpresident en 
Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, 
Innovatie, Digitalisering, Werk en Vorming van de 
Waalse regering

❯   ZE Philippe Muyters, Vlaams Minister van Werk, 
Economie, Innovatie en Sport

❯   ZE Pieter De Crem, Staatssecretaris voor 
Buitenlandse Handel 

❯   HE Cécile Jodogne, Staatssecretaris van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verant-
woordelijk voor Buitenlandse Handel en 
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp 
en Minister en lid van het College van de Franse 
Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met 
Openbare Ambt en Gezondheidsbeleid.

De meest vertegenwoordigde sectoren onder de deel-
nemende bedrijven waren de farmaceutische, biotech 
en parafarmaceutische sector, gevolgd door de gas-
tronomische sector en constructie en infrastructuur. 
Dit kwam tot uiting in de vele sectorale seminaries die 
hebben plaatsgevonden tijdens de missie en dit zowel 
in Buenos Aires als in Montevideo. 

In Argentinië werd de delegatie verwelkomd op het 
hoogste niveau door President Mauricio Macri en de 
Vice-Presidente, HE Gabriela Michetti.

ZE Jorge Marcelo Fauri, de Argentijnse Minister van 
Buitenlandse Zaken nodigde een beperkte officiële 
delegatie uit voor een verwelkomend onderhoud op 
het Palacio San Martin. ZE Nicolás Dujovne, Minister 
van Economie ontving HKH Prinses Astrid en de mi-
nisters voor een kort onderhoud. 

Minister Pablo Beltramino, Directeur Europese poli-
tieke zaken bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
verwelkomde de Prinses bij aankomst in Buenos Aires 
en nam afscheid bij het vertrek naar Montevideo. 

In Uruguay werden de Prinses en ministers ontvangen 
door de Vice-Presidente, HE Lucia Topolansky in het 
Palacio de la Legislatura. ZE Rodolfo Nin Novoa, de 
Uruguyaanse Minister van Buitenlandse Zaken ont-
ving de officiële delegatie voor een onderhoud ge-
volgd door een officiële lunch aangeboden door de 
Minister. 
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Tijdens een werkvergadering met ZE Victor Rossi, 
Minister van Transport en Openbare werken kregen 
een zestal Belgische bedrijven de kans om zichzelf 
voor te stellen aan de Minister en zijn diensten. 

Een tweede werkvergadering met ZE Danilo Astori, 
Minister van Economie en Financiën gaf de moge-
lijkheid om enkele dossiers van Belgische bedrijven te 
bespreken. 

De zending vond plaats op het moment dat de EU als 
eerste een handelsakkoord zou sluiten met Mercosur. 
In deze laatste fase van de onderhandelingen is het 
opportuun om Belgische bedrijven in contact te 
brengen met Argentijnse bedrijven zodat ze klaar 
zijn om de eerste stappen te nemen onder dit nieuwe 
akkoord. 

Tijdens de missie waren er tal van activiteiten waar 
dit contact naar voren werd geschoven en dit zowel 
op initiatief van België als van Argentinië. Zo orga-
niseerde het VBO een lunch met als eregast Félix 
Peña, een gerenommeerde professor in internatio-
nale economie en alumnus van de KU Leuven. Een 
invest lunch op de residentie van de Ambassadeur 
van België gaf de kans om met Argentijnse onder-
nemers te netwerken. De Argentijnse Minister van 

Buitenlandse Zaken organiseerde een werkontbijt 
op het Palacio San Martin en nodigde Belgische be-
drijfsleiders uit om rond de tafel te zitten.    

Dat de in 2015 verkozen President Mauricio Macri 
met het verleden wilt breken en de internationale 
handel met zijn land wilt laten herleven, kwam dui-
delijk tot uiting toen hij de hele delegatie uitgeno-
digde voor een verwelkoming en toespraak in het 
Presidentieel Paleis “Casa Rosada”. De President 
heeft samen met zijn echtgenote en na een kort on-
derhoud met HKH Prinses Astrid en enkele minis-
ters, de Belgische delegatie toegesproken en aange-
moedigd om de economische opportuniteiten in zijn 
land te grijpen. 

De directe buitenlandse investeringen in Argentinië 
zijn dan ook sinds zijn aantreden terug aan het groei-
en. Een voorbeeld van een betekenisvolle buiten-
landse investering is de nieuwe productie-eenheid die 
gebruikt zal worden voor het verpakken van vaccins 
die tijdens een bedrijfsbezoek op de recent gebouw-
de site van GlaxoSmithKline werd voorgesteld aan 
de delegatie. 

Tot slot werden tijdens de ondertekeningsceremonie 
9 akkoorden tussen Argentijnse en Belgische bedrij-
ven ondertekend in aanwezigheid van HKH Prinses 
Astrid en de ministers. 

De Argentijnse bouwsector werd altijd al beschouwd 
als één van de motoren van de Argentijnse economie, 
maar nu krijgen ook nieuwere thema’s zoals ecolo-
gisch bouwen de nodige aandacht. Een seminarie en 
een bezoek aan een ecologisch gebouw tijdens de 
missie ondersteunde deze recente tendens. 

Argentinië kan gezien worden als wereldwijde leider 
wat de productie van biodiesel en bio-ethanol betreft. 
Het seminarie “Encounter: Biomass & Biogas. Rural 
development” kon tal van Argentijnse en Belgische 
sprekers aantrekken die hun visie gaven over de toe-
komst van dit product. 

De Argentijnse regering heeft aandacht voor de men-
senrechtenproblematiek in de arbeidsmarkt en was 
bereid om mee te werken aan een tripartite panel-
gesprek tijdens het seminarie over mensenrechten: 
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sociale dialoog in een veranderende arbeidsmarkt 
waar ook Minister Kris Peeters het woord nam. 

Er was ruimte voor enkele culturele evenementen 
met een Belgisch-Argentijns karakter. Wallonia-
Brussels International (WBI) linkte een concert van 
de Belgische artiesten van “Soledad” aan de zestig-
ste verjaardag van de smurfen. Een mooie muzikale 
samenwerking kwam tot stand tijdens het jazzcon-
cert van het Belgische Philip Catherine Quartet en 
de Argentijn Dino Saluzzi. 

Een standbeeld van de hand van Rik Wouters dat ge-
schonken werd aan de stad in 1963 werd na restau-
ratie heringehuldigd op het Plaza Bélgica te Buenos 
Aires. 

Op de ferry van Buenos Aires naar Montevideo kon 
de delegatie even bekomen van de voorbije dagen en 
de volgende dag ging het geplande programma in 
Uruguay van start.

Dit land heeft als ambitie om een hub te worden in 
Latijns-Amerika door zijn strategische ligging, sta-
biele macro-economische vooruitzichten en aanwe-
zigheid van de belangrijke haven die toegang geeft 
tot de volledige Mercosur en zelfs verder.  

Het is deze haven die bezocht werd tijdens de mis-
sie en waar duidelijk werd dat Belgische investeer-
ders kunnen meewerken aan het transformeren van 

de haven in een hub. Dit is wat Katoen Natie gedaan 
heeft door het investeren in een gespecialiseerde con-
tainer terminal in samenwerking met de Nationale 
Havenauthoriteiten. 

De bouwsector in Uruguay is één van de belangrijk-
ste begunstigden van buitenlandse investeringen. 
Bouwwerken rond logistieke diensten en parken zijn 
er niet vreemd en België weet hier goed op in te spe-
len. Daarom werd niet enkel een seminarie georgani-
seerd, maar tevens een bezoek gepland aan de recent 
aangekochte opslagplaats van Katoen Natie in Polo 
Oeste. Deze loods van 18.000 m2 werd ingehuldigd 
door HKH Prinses Astrid en de ministers. Een ty-
pisch Uruguyaanse barbecue werd aangeboden aan 
de hele delegatie om het evenement te vieren.

De grootste (bouw)projecten van de stad werden 
voorgesteld aan het publiek toen de delegatie op het 
stadhuis van Montevideo verwelkomd werd door 
Daniel Martinez, de burgemeester.

De missie vond plaats tijdens het wereldkampioen-
schap voetbal en dit was tevens de gelegenheid om 
een unieke Belgische investering in het daglicht te 
plaatsen: mercado ferrando, een overdekte markt 
waar een groot scherm geplaatst werd om de Rode 
Duivels te zien spelen in hun match tegen Engeland. 
Het symbool van de Belgische eenheid werd aange-
moedigd door onze delegatie en met de Belgische 
bieren en Argentijnse churro’s werd er een mooi 
voetbalmoment van gemaakt. 

Tijdens de ondertekeningsceremonie werden 
4 akkoorden ondertekend tussen Belgische en 
Uruguyaanse bedrijven. 

Zowel in Buenos Aires als in Montevideo kreeg 
HKH Prinses Astrid in een bijhorende protocolaire 
ceremonie een erkenning als eregaste van de stad. 

En tal van B2B-vergaderingen werden dagelijks ge-
organiseerd voor de bedrijfsdelegatie. Zo’n 371 in 
Buenos Aires en 295 in Montevideo. Een onmisbaar 
onderdeel van de Prinselijke zendingen.  
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MAROKKO  
25-30 

NOVEMBER 
2018

Het was sinds 2009 geleden dat er een Prinselijke zen-
ding georganiseerd werd naar Marokko. Negen jaar 
later, keerde een 469-koppige delegatie terug naar 
Marokko, onder wie 408 zakenmensen die samen 
251  bedrijven vertegenwoordigden. De Belgische 
economische missie naar Marokko was zo de grootste 
missie ooit in termen van het totaal aantal deelnemen-
de bedrijven.

De sector “constructie, infrastructuur en logistiek” was 
het sterkst vertegenwoordigd. Zij werden gevolgd door 
de sectoren “energie, hernieuwbare energie en milieu”, 
“financiële diensten” en “gezondheid en lifescience”.

De delegatie reisde naar Casablanca, Rabat en 
Tanger onder leiding van HKH Prinses Astrid, 
Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning.

De Prinses werd vergezeld door drie ministers en twee 
staatssecretarissen:
❯   ZE Didier Reynders, Vice-eersteminister en 

Minister van Buitenlandse en Europese Zaken

❯   ZE Geert Bourgeois, Minister-president van 
de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van 
Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

❯   ZE Pierre-Yves Jeholet, Vicepresident van de 
Waalse Regering en Minister van Economie, 
Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitalisatie, 
Werk en Opleiding

❯   ZE Pieter De Crem, Staatssecretaris voor 
Buitenlandse Handel

❯   HE Cécile Jodogne, Staatssecretaris van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast 
met Buitenlandse Handel, Brandbestrijding 
en Dringende Medische Hulp en Minister 
en lid van het College van de Franse 
Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met 
Openbare Ambt en Gezondheidsbeleid.

Het officiële luik van de missie ging van start in 
Marrakesh op zondag 25 november waar HKH 
Prinses Astrid en ZE Didier Reynders een onderhoud 
hadden met HKH Prinses Lalla Meryem, zus van 
Koning Mohammed VI. Later die dag reisden Prinses 
Astrid en Minister Reynders door naar Casablanca 
waar de gebruikelijke informatiesessie op het pro-
gramma stond.

De eerste dag in Casablanca, de grootste stad van 
Marokko en de uitvalsbasis van de economische mis-
sie, stond een bezoek aan het Belgische lucht- en 
ruimtevaartbedrijf Sabca op het programma voor de 
inhuldiging van de nieuwe naam Sabca Marokko, 
het vorige ASM Aéro. Tevens brachten de Prinses 
en de ministers een bezoek aan de hoofdzetel van 
het fosfaatbedrijf OCP en stond een terreinbezoek 
in Jorf Lasfar op de agenda voor de business delega-
tie. Marokko was het afgelopen jaar de belangrijkste 
exporteur van natuurlijke fosfaten ter wereld, voor 
Jordanië en Rusland. De waarde hiervan bedroeg 
EUR 764,6 miljoen en dit op een totale wereldwijde 
export van iets meer dan EUR 2 miljard. Marokko 
was dus het voorbije jaar goed voor een aandeel van 
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37,4% in de totale wereldwijde export van natuur-
lijke fosfaten, iets wat de Belgische bedrijven niet is 
ontgaan.

In Rabat werden de officiële activiteiten verdergezet. 
Zo vond een kranslegging plaats in het mausoleum 
van Mohammed V en werd de eerste steen gelegd 
van de nieuwe Ambassade in België. Verder stond 
een bezoek aan de Belgische school in Rabat op de 
agenda. Nog in Rabat vonden de politieke ontmoe-
tingen op het hoogste niveau plaats. Zo ontmoet-
ten HKH Prinses Astrid en Ministers ZE Saad Dine 
El Otmani, Eerste Minister en ZE Nasser Bourita, 
Minister van Buitenlandse Zaken en Internationale 
Samenwerking van Marokko. Aan het einde van 
de dag werd een officieel diner aangeboden door 
Koning Mohammed VI, in aanwezigheid van Prinses 
Lalla Meryem.

Doorheen het programma vonden verschillende ac-
tiviteiten plaats in het bijzijn van een Marokkaanse 
Minister. De delegatie ontmoette:

❯   ZE Rkia Derham, Staatssecretaris bij de Minister 
van Industrie, Investeringen, Handel en Digitale 
Economie belast met Buitenlandse Handel

❯   ZE Aziz Rebbah, Minister van Energie, Mijnbouw 
en Duurzame Ontwikkeling

❯   ZE Moulay Hafid Elalamy, Minister van Industrie, 
Investeringen, Handel en Digitale Economie

❯   ZE Anas Doukkali, Minister van Volksgezondheid
❯   ZE Mohamed Benchaaboun, Minister van 

Economie en Financiën
❯   ZE Rachid Talbi Alami, Minister van Jeugd en 

Sport
❯   ZE Abdelkader Amara, Minister van Apparatuur, 

Transport, Logistiek en Water

Naast de officiële contacten kwam het economische 
luik op de voorgrond met onder meer een seminarie 
rond vrouwelijk ondernemerschap en een seminarie 
rond hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

De laatste dag in Casablanca bezochten de Prinses 
en de ministers Belgische investeringen waaronder 
de nieuwe scheepsontlader van Vigan Engineering in 
de haven van Casablanca en de Silver Food fabriek, 
marktleider in Marokko voor ingeblikte tonijn, en dit 
voor de inauguratie van het zonnepanelenproject van 
het Belgische bedrijf EnergyVision.

Naast deze activiteiten werden ook werkvergade-
ringen georganiseerd waaronder het “Business to 
Government diner” van het Verbond van Belgische 
Ondernemingen (VBO). Meerdere lunches stonden 
op het programma zoals de “Power Lunch cancer di-
agnostic and treatment” en de “Power Lunch banking 
sector”.

Tot slot reisde de delegatie naar Tanger, gesitueerd 
op slechts 15 km van Europa, waar een bezoek werd 
gebracht aan Tanger Med, de grootste haven van 
het Afrikaanse continent, om de activiteiten van de 
Willemen Groep in de verf te zetten. AWEX organi-
seerde in de stad een seminarie om de zakelijke op-
portuniteiten van Tanger verder toe te lichten voor 
de niet-haven gerelateerde bedrijven die ook interesse 
hebben in wat Tanger nog te bieden heeft.

De sterke Belgische-Marokkaanse samenwerking werd 
gedurende de vijfdaagse zending voortgezet. Maar 
liefst de 763 B2B-vergaderingen vonden plaats en niet 
minder dan 21 contracten werden ondertekend tus-
sen Belgische en Marokkaanse bedrijven tijdens de ge-
bruikelijke ondertekeningsceremonie. 
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1.3   Overseas Business Opportunities Centre - OBOC

Het Overseas Business Opportunities Centre (OBOC) is belast met het beheer 
van het exporteursbestand (hoofdstuk 1.3.1) en de Trade4U-dienst voor Belgische 
exportbedrijven (hoofdstuk 1.3.3).

Op basis van de bestanden van de gewestelijke agent-
schappen Flanders Investment & Trade, hub.brussels 
en AWEX, verrijkt de OBOC-dienst dit repertorium 
met tal van economische gegevens om uiteindelijk een 
exporteursbestand te bekomen. Elk bedrijf wordt ge-
kenmerkt door een bedrijfsfiche met algemene infor-
matie (contactgegevens, contactpersonen, enz.) en 
informatie over zijn activiteitewn (producten en dien-
sten) en exportmarkten. 

Eind 2018 bestond het exporteursbestand uit 24.187 
actieve ondernemingen waarvan de gegevens volledig 
waren. Er waren ook 1.506 nieuwe registraties in het 
bestand. Daarnaast werden in 2018 5.164 bedrijfsge-
gevens gecorrigeerd. 

Bovendien werd de juridische status van de onderne-
mingen in het exporteursbestand gecontroleerd via de 

Kruispuntbank van Ondernemingen. Ondernemingen 
waarvan is vastgesteld dat zij hun activiteiten hebben 
gestaakt, zijn uit het exporteursbestand geschrapt.

Het exporteursbestand is een centrale as voor de wer-
king van Trade4U, maar ook een waardevol instrument 
voor het Agentschap en zijn partners om Belgische be-
drijven in het buitenland te promoten. Het onderhoud 
ervan, dat een intensieve job is, is daarom essentieel om 
de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. 

Daarom werd tussen het ABH en haar partners (Flanders 
Investment & Trade, hub.brussels, AWEX en de FOD 
Buitenlandse Zaken) beslist om het gebruik van de in-
ternationale Common Procurement Vocabulary (CPV) 
classificatie te testen om de Belgische exportbedrijven 
nog beter te kunnen bereiken. 

1.3.1 Exporteursbestand

1.3.2 Ontwikkeling van de DBTrade4U

Het huidige beheerplatform van Trade4U en het ex-
porteursbestand werd jaren geleden ontwikkeld en 
is dus vanuit een technologisch standpunt niet meer 
up-to-date. 

Daarenboven is dit platform verouderd vanuit een 
“business”-standpunt. Aangezien Trade4U een beta-
lende dienst is, is het verzekeren van de stabiliteit van 
de software die gebruikt wordt door het OBOC-team 
van primordiaal belang en moet deze technisch en 
technologisch aangepast kunnen worden in geval van 
problemen.

Daarom is besloten om het nieuwe DBTrade4U-
platform te ontwikkelen. Naast het feit dat dit nieuwe 
platform in de voorhoede van de technologie staat, 

maakt het het mogelijk om efficiënter te werken, wat 
uiteindelijk het aantal opportuniteiten voor Trade4U-
klanten moet verhogen en ze gerichter maken. 

Gezien de complexiteit en de omvang van de gegevens 
is de ontwikkeling van de nieuwe DBTrade4U gericht 
op een toepassing gebaseerd op de ElasticSearch-
techniek. Dit maakte het mogelijk om binnen rede-
lijke budgetten en termijnen in de behoeften te voor-
zien en gegevens te migreren, ongeacht de kwaliteit en 
het volume ervan. 

Tijdens deze migratie werd het exporteursbestand gron-
dig opgeschoond. 14.017 failliete ondernemingen wer-
den immers geschrapt en 7.505 bijkomende schrappin-
gen werden eveneens uitgevoerd (particulieren, enz.).



1.3.3  Trade4U: internationale zakenopportuniteiten binnen handbereik! 

DBTrade4U is gebaseerd op het ElasticSearch-concept 
en maakt het ook mogelijk om rekening te houden met 
toekomstige evoluties, zoals het toevoegen van nieuwe 

variabelen, het automatiseren van bedrijfsgegevens of 
het automatiseren van bepaalde zakenopportuniteiten.

Eind 2018 waren 290 bedrijven of bijna 400 mensen 
aangesloten bij Trade4U. Het aantal abonnees is dus 

gedaald ten opzichte van 2017 (348). Ongeveer de 
helft daarvan zijn kmo’s. 

1.3.3.1  Resultaten in aantal abonnees

 51,0% - Vlaams Gewest

 27,6% - Waals Gewest

 21,4% - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Regionale verdeling van de abonnees in 2018FIGUUR 5

Trade4U-applicatieFIGUUR 4
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Internationale handelsopportuniteiten
Tussen 2013 en 2016, een recordjaar, is het aantal 
verstuurde internationale handelsopportuniteiten 
toegenomen. In 2018 bedroeg dit cijfer 15.125, dus 
was er een lichte daling in hoeveelheid ten opzichte 
van 2017. Desalniettemin zijn de opportuniteiten be-
ter gericht met betrekking tot de activiteitensector van 

de Trade4U-abonnees, met name dankzij het nieuwe 
DBTrade4U-platform.

De opportuniteiten die werden verspreid waren voor-
namelijk aanbestedingen (73,9%), internationale 
projecten (25,9%) en, in mindere mate, zakenvoor-
stellen (0,2%).

1.3.3.2  Resultaten van het aanbod

Opportuniteiten in de Trade4U-appFIGUUR 6
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Newsfl ashes
De Trade4U-applicatie maakt ook de publicatie 
van newsfl ashes van economische en juridische aard 
mogelijk. In 2018 werden 242 nieuwsberichten 

gepubliceerd. Het merendeel (200) van deze infor-
matie was afkomstig van de FOD Buitenlandse Zaken 
en van de posten in het buitenland.

Aantal verspreide handelsopportuniteiten tussen 2013 en 2018FIGUUR 7
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Economische nieuwsberichten in de Trade4U-appFIGUUR 8
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Seminaries
Elk jaar worden er twee seminaries georganiseerd. 
Deze seminaries brengen telkens een groot aantal 
deelnemers samen en maken het mogelijk om de net-
working van abonnees in hun specifieke interessege-
bieden te optimaliseren.

Het eerste seminarie, dat op 16 mei 2018 werd 
georganiseerd, had betrekking op “Internationale 
handelsopportuniteiten”, met onder meer Ignacio 
Corlazzoli Hugues, Europese vertegenwoordiger, 

Office of Outreach and Partnerships, Inter-
Amerikaanse Ontwikkelingsbank. In totaal hebben 
niet minder dan 115 deelnemers aan dit seminarie 
deelgenomen.

Het tweede seminarie vond plaats op 4 oktober 
2018, met bijzondere aandacht voor Marokko in aan-
wezigheid van onder meer Mario Sander von Torklus, 
Special Representative and Director for Europe bij 
de Wereldbank. Dit seminarie werd bijgewoond door 
138 deelnemers.
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Bestelling van lastenboeken
In 2018 werden 55 lastenboeken besteld door de 
OBOC-dienst in samenwerking met diplomatieke 

Sinds 2017 heeft elke deelnemer aan de Staatsbezoeken 
en de Prinselijke missies die dit wenst recht op een 

Ook de deelnemers aan gewestelijke acties ontvangen 
een proefabonnement van drie maanden op Trade4U. 
Hiervoor zijn fl yers beschikbaar voor elk van de drie 

posten of regionale economische en commerciële at-
tachés ten voordele van 17 bedrijven die zich hebben 
aangesloten bij Trade4U. 

gratis abonnement van drie maanden op Trade4U 
ontvangen. In 2018 betrof dit: 

gewestelijke instellingen: Flanders Investment & 
Trade, hub.brussels en AWEX. 

1.3.3.3  Proefabonnementen op Trade4U

Gewestelijke actie: een proefabonnement van drie maanden op Trade4UTABEL 2

Staatsbezoek aan 
Canada

Prinselijke missie naar 
Argentinië en Uruguay

Staatsbezoek aan 
Portugal

Prinselijke missie 
naar Marokko

54 deelnemers 45 deelnemers 32 deelnemers 92 deelnemers

Gewestelijke actie: een proefabonnement van drie maanden op Trade4UFIGUUR 9

La plateforme d’opportunités d’affaires internationales
 

Trade4U est une application mobile pour tablettes et smartphones  
(iOS et Android) qui a été développée afin d’envoyer de manière 
ciblée les opportunités internationales aux entreprises abonnées.  

Près de 500 sources sont consultées dans le monde afin d’identifier les 
opportunités les plus intéressantes. 20.911 opportunités d’affaires ont 

été diffusées en 2016, soit une hausse de 40% par rapport à 2015.

Outre les opportunités liées à vos produits et marchés, vous recevrez 
pendant trois mois les informations économiques et juridiques les plus 

récentes en termes de commerce extérieur.    

Souscrivez gratuitement pour une durée de 3 mois en envoyant vos 
coordonnées à trade4u@abh-ace.be.

Dynamisch platform voor internationale zakelijke opportuniteiten
 

Trade4U is een mobiele applicatie voor tablets en smartphones  
(iOS en Android) die ontwikkeld werd om doelgericht internationale  

opportuniteiten te verzenden naar de geabonneerde bedrijven.  
Bijna 500 meer algemene tot zeer specifieke bronnen worden  

regelmatig gecontroleerd om er de meest interessante opportuniteiten  
uit te filteren. In 2016 werden 20.911 handelsopportuniteiten verspreid,  

zijnde een toename van 40% ten opzichte van 2015.

Bovendien ontvangen geabonneerde bedrijven de meest recente  
economische en juridische informatie op het vlak van buitenlandse handel.

Stuur uw bedrijfsgegevens naar trade4u@abh-ace.be en  
maak 3 maanden lang gratis gebruik van Trade4U.

Dynamisch platform voor internationale zakelijke opportuniteiten
 

Trade4U is een mobiele applicatie voor tablets en smartphones  
(iOS en Android) die ontwikkeld werd om doelgericht internationale  

opportuniteiten te verzenden naar de geabonneerde bedrijven.  
Bijna 500 meer algemene tot zeer specifieke bronnen worden  

regelmatig gecontroleerd om er de meest interessante opportuniteiten  
uit te filteren. In 2016 werden 20.911 handelsopportuniteiten verspreid,  

zijnde een toename van 40% ten opzichte van 2015.

Bovendien ontvangen geabonneerde bedrijven de meest recente  
economische en juridische informatie op het vlak van buitenlandse handel.

Stuur uw bedrijfsgegevens naar trade4u@abh-ace.be en  
maak 3 maanden lang gratis gebruik van Trade4U.
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In de eerste helft van 2018 is een enquête gehouden 
om de algemene tevredenheid van Trade4U-abonnees 
te meten en hun extra behoeften in kaart te brengen. 

Deze enquête is verstuurd naar de 305 bedrijven die 
zich op die datum hadden ingeschreven, d.w.z. naar 
412 personen (sommige bedrijven hadden meer dan 
één abonnee), waarvan er 58 hebben geantwoord 
(responspercentage: 14%).

Volgens de resultaten van dit onderzoek geeft 90% van 
de respondenten aan dat ze interessante informatie 

Sinds de lancering van Trade4U in 2015 werkt de 
OBOC-dienst samen met verschillende hogescholen 
en universiteiten om stagiairs te ontvangen. In 2018 

ontvangen en bijna 86% van hen zou het Trade4U-
platform aanbevelen aan derden. Daarnaast wil 81% 
van de respondenten nog meer projectspecifieke eco-
nomische en juridische informatie ontvangen.

Parallel aan de tevredenheidsenquête bleek uit een 
statistisch onderzoek van Trade4U-abonnees en voor-
malige abonnees dat de regio van een abonnee geen 
invloed heeft op het al dan niet opzeggen van het 
abonnement. De bedrijfsgrootte en de activiteitensec-
tor hebben daarentegen wel een invloed.

heeft de OBOC-dienst 18 stagiairs verwelkomd voor 
een totaal van 424 stagedagen. 

1.3.3.4  Tevredenheidsenquête

1.3.4  Stagiairs
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1.4.1  Studies

1.4   Studies, statistieken en fi scale attesten

In 2018 werden drie economische studies gepubli-
ceerd in het Nederlands en het Frans naar aanleiding 
van de Prinselijke zendingen. De betrokken landen 
waren Argentinië, Uruguay en Marokko. Deze studies 
bieden de lezer een macro-economisch overzicht van 
het te bezoeken land, lijsten de sleutelsectoren op die 
belangrijke opportuniteiten bieden aan onze Belgische 
exportbedrijven en verschaffen de noodzakelijke in-
formatie om beter overwogen uitvoer- en/of invester-
ingsbeslissingen te nemen.

Daarnaast verschenen, in samenwerking met de fed-
erale en gewestelijke partners en de betrokken sec-
torale federaties, twee sectorale publicaties. Deze 
publicaties in het Engels zijn voornamelijk mar-
ketinggericht en dienen ter ondersteuning van de 

exporterende bedrijven in de betreffende sector. 
“Belgian Audiovisual Technologies” kwam in het 
voorjaar uit en werd onder meer gebruikt tijdens de 
zending in Uruguay. Deze publicatie werd op vraag 
van een partner ook vertaald naar het Spaans. De 
publicatie “Belgian Aerospace” werd verdeeld tijdens 
de VN-ruimtevaartconferentie UNISPACE+50 in 
Wenen en een ruimtevaartconferentie in Brussel. 

De publicaties van de dienst Studies trokken in 2018 
heel wat surfers aan. De economische studies en sec-
torale publicaties werden samen ongeveer 3.000 keer 
gedownload. Het aantal unieke downloads steeg met 
72% ten opzichte van het voorgaande jaar. De sec-
torale publicaties werden in 76 verschillende landen 
geraadpleegd.

MAROKKO
Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending 
onder het Voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van ZM de Koning (25 > 30 november 2018)

BELGIAN
AEROSPACE 

MEXICO
Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending 
onder het Voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van ZM de Koning (16 > 24 februari 2019)
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1.4.2  Statistieken

1.4.2.1 Missie

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

verwerken en verspreiden van nationale en internatio-
nale vergelijkende statistieken. 

het Agentschap gepubliceerd met een totaal van 2.820 
fiches op jaarbasis. Deze maandelijkse update verklaart 
de lichte terugval in het aantal vragen vermits er 3.810 
unieke downloads (2.549 in 2017) plaatsvonden op 
de website van het Agentschap. 

In 2018 werden niet minder dan 515 aanvragen ge-
richt aan het departement, daar waar het er in 2017 
533 waren. Daarnaast werden er 110 bilaterale nota’s 
opgesteld. De bilaterale fiches worden voortaan auto-
matisch gegenereerd en maandelijks op de website van 

1.4.2.2 Activiteiten

Regelmatige vragen
De voornaamste klanten zijn Federale 
Overheidsinstellingen, gevolgd door verenigingen en 

federaties, buitenlandse ambassades in België en be-
drijven. Dit is een trend die zich doorheen de jaren 
bevestigt.

Verdeling van de klanten op basis van de regelmatige vragen in 2018FIGUUR 10

 37,0% - Federale Overheid

 18,0% - Verenigingen – federaties

 11,7% - Andere

 10,7% - Intern

  9,1% - Buitenlandse ambassades in België

  8,3% - Bedrijven

  3,0% - Gewesten

  2,2% - Academische wereld
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Het aantal gewestelijke vragen wordt gelijkmatig 
verdeeld onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
Vlaanderen en Wallonië. Het geheel aan bilaterale 

fiches wordt overigens maandelijks aan hub.brussels 
overgemaakt.

Verder beantwoordde de Statistiekdienst ook regel-
matig vragen van de pers. Tal van vragen, zowel van 
de pers als van verschillende publieke instellingen, met 
betrekking tot de Brexit werden aan de dienst gesteld. 

Bilaterale nota’s en fiches
In 2018 stelde de dienst 110 nota’s op over de bila-
terale handelsrelaties en dit zowel in het Nederlands, 
het Frans als het Engels. Deze nota’s bieden een zeer 
volledig overzicht van de uitwisseling van zowel goe-
deren als diensten tussen België en de verschillende 
handelspartners.

De bilaterale nota’s worden ook gepubliceerd op de 
website van het Agentschap en zijn er jaar na jaar de 
meest geraadpleegde rubriek (zie hoofdstuk 1.6.1 
Website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel). 

Van de nota’s werden er 45 gevraagd door het 
Koninklijk Paleis, in het kader van het bezoek van 
buitenlandse Staatshoofden of bij het overhandigen 
van geloofsbrieven aan nieuwe ambassadeurs.

De volgende personen of instellingen deden ook re-
gelmatig beroep op de nota’s: de Eerste Minister, 
de Minister van Buitenlandse Zaken, de FOD 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking, de Belgische ambas-
sades in het buitenland, de Buitenlandse ambassa-
des in België, de commerciële en handelsattachés, 
het Europees Parlement, federaties en Kamers van 
Koophandel, journalisten en studenten.

De bilaterale fiches zijn een korte versie van de no-
ta’s en bieden een snel overzicht van de handelsrelaties 
tussen België en een partner. Ze zijn beschikbaar in 
het Engels en de fiche van elke handelspartner wordt 
voortaan maandelijks bijgewerkt en kan gedownload 
worden op de website van het Agentschap.  

Ze worden door tal van partners en door de pers 
gebruikt, onder andere om inhoudelijke artikels te 
illustreren. 

Verdeling van de regionale klanten op basis van de regelmatige vragen in 2018FIGUUR 11

 33,3% - hub.brussels

 33,3% - Flanders Investment and Trade

 33,3% - AWEX
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aangeleverd door de Wereldhandelsorganisatie (WTO), 
die in het Engels verschijnt. Deze nota laat toe om de 
handelsprestaties van België in te schatten ten opzich-
te van de rest van de wereld.

De dienst Statistieken publiceert daarenboven een lijst 
van de belangrijkste Belgische exportproducten en het 
Belgische aandeel binnen de wereldexport voor een 
specifi ek product of een specifi eke groep van produc-
ten. Dit document somt in afnemende orde van be-
langrijkheid de verschillende producten op waarvoor 
ons land de 1ste, 2de, 3de, 4de of 5de uitvoerder ter we-
reld is.

Tot slot wordt er maandelijks een synthetische fi che 
met betrekking tot de continenten en producten sa-
mengesteld. Deze biedt een samenvatting van de 
voornaamste partners en uitgewisselde producten. 

Trimestriële brochures, jaarlijkse brochure en 
commentaarnota’s
Elk trimester wordt er een brochure gepubliceerd die 
een overzicht biedt van de voornaamste gegevens van 
de Belgische buitenlandse handel. Deze brochure is 
beschikbaar in twee versies: een tweetalige versie in het 
Nederlands en het Frans en een Engelstalige versie.

De trimestriële commentaarnota’s opgesteld in het 
Nederlands, in het Frans en in het Engels verschaffen 
een exact beeld van de evolutie van zowel de Belgische 
in- als uitvoer over 3, 6, 9 of 12 maanden.

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

Daarnaast wordt een globale nota over de wereldhan-
del “World Trade” opgesteld op basis van de resultaten 

BELGIAN FOREIGN TRADE - PARTNERS
January - September 2018 (January - September 2017)

EXCHANGE RATE: EUR 1 = USD 1.1601 USD (30 SEPTEMBER 2018)

1 CATEGORY “ UNSPECIFIED COUNTRIES ” = EUR 3,856.4 million

2 CATEGORY “ UNSPECIFIED COUNTRIES ” = EUR 536.9 million

TOTAL IMPORTS 2: 

EUR 284,051.0
million

(EUR 270,824.8 million)

TOTAL EXPORTS 1: 

EUR 296,128.1
million

(EUR 285,028.1 million)EXPORTS

IMPORTS

TOTAL EXPORTS: 

EUR 23,508.7
million

(EUR 21,410.8 million)

SHARE:
 7.9%

AMERICA
TOTAL EXPORTS: 

EUR 228,612.6
million

(EUR 219,745.0 million)

SHARE:
 77.2%

EUROPE

TOTAL EXPORTS: 

EUR 28,029.2
million

(EUR 29,689.1 million)

SHARE:
 9.5%

ASIA

TOTAL IMPORTS: 

EUR 29,813.6
million

(EUR 29,523.1 million)

SHARE:
 10.5%

AMERICA

TOTAL IMPORTS: 

EUR 202,663.9
million

(EUR 191,531.1 million)

SHARE:
 71.3%

EUROPE

TOTAL IMPORTS: 

EUR 42,389.8
million

(EUR 40,871.3 million)

SHARE:
 14.9%

ASIA

BELGIAN FOREIGN TRADE - PRODUCTS
January - September 2018 (January - September 2017)

SOURCE: EUROSTAT - COMMUNITY CONCEPT  

*Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged

www.abh-ace.be

CHEMICALS

EXPORTS

EUR 30,068.3 million
(EUR 29,593.6 million)

SHARE: 10.2%

SHARE: 24.5%

SHARE: 11.5%
EUR 72,668.6 million
(EUR 65,140.4 million)

EUR 33,943.3 million
(EUR 33,907.7 million)

IMPORTS

EUR 36,516.7 million
(EUR 36,907.1 million)

SHARE: 12.9%

SHARE: 22.0%

SHARE: 15.2%

TRANSPORT 
EQUIPMENT

EUR 62,571.3 million
(EUR 55,797.3 million)

EUR 43,159.2 million
(EUR 33,928.0 million)

CHEMICALS

TRANSPORT 
EQUIPMENT

MACHINERY & 
EQUIPMENT

MINERAL 
PRODUCTS

2017 2017
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Abonnementen
De Statistiekdienst beheert 792 abonnementen en be-
zorgt met een vooraf vastgestelde frequentie (maande-
lijks, trimestrieel of jaarlijks) cijfers die overeenstem-
men met een specifieke aanvraag of op basis van een 
interesseprofiel.

Van deze 792 abonnementen gaan er 598 over de uit-
wisseling van producten. De overige 203 abonnemen-
ten betreffen diensten.

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

Daarnaast ontvangen alle Belgische diplomatieke mis-
sies en consulaire posten maandelijks per e-mail de 

resultaten van de Belgische buitenlandse handel voor 
de gebieden waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Deze 
gegevens worden eveneens verzonden aan alle econo-
mische en handelsattachés van de drie Gewesten.

Het ABH zorgt daarnaast voor de verzending van sta-
tistische gegevens aan enkele buitenlandse ambassades 
die meer gerichte informatie wensen dan die welke 
beschikbaar is in de 22 secties van de Nomenclatuur.
 
Al deze cijfers worden elektronisch overgemaakt in 
.xls-formaat.

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

 152 - FOD Buitenlandse Zaken, inclusief de posten in het buitenland

 193 -  Gewesten (Flanders Investment & Trade, hub.brussels, AWEX), 
inclusief regionale economische attachés

 194 - Bedrijven

  17 - Kamers van Koophandel en federaties

  33 - Buitenlandse ambassades in België

Verdeling van het cliënteel van statistiekabonnementen in 2018 FIGUUR 12
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STUDIES, 
STATISTIEKEN EN 

FISCALE ATTESTEN

1.4.3  Fiscale attesten

De vrijstelling voor bijkomend aangeworven perso-
neel voor uitvoer is een fiscale steunmaatregel van 
de FOD Financiën (art. 67 van het Wetboek van de 
Inkomensbelastingen 1992, ingevoerd door de wet 
van 27 oktober 1997 houdende bepalingen i.v.m. 
de fiscale stimuli voor de uitvoer en het onderzoek, 
Belgisch Staatsblad 2 december 1997). Zij voorziet in 
een “fiscale” vrijstelling van de belastbare winsten tot 
een bedrag van EUR 10.000 (geïndexeerd voor het 
aanslagjaar 2018 – inkomsten 2017: EUR 15.660) per 
bijkomend aangeworven personeelslid dat in België 
voltijds in een onderneming wordt tewerkgesteld als 
diensthoofd “export”. 

Zowel nijverheids-, handels- als landbouwonderne-
mingen (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 winstgeven-
de 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 aan-
werft om de vrijgekomen betrekking in te nemen. 

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

In 2018 werden er 54 attesten toegekend waarvan 8 
voor nieuwe dossiers en 46 voor bestaande. Van de 54 
bedrijven aan wie een attest werd uitgereikt, zijn er 47 
Nederlandstalig en 7 Franstalig.
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De dienst Reglementering staat ten dienste van de ge-
westelijke diensten voor exportpromotie. Artikel 2 van 
bijlage 1 bij het Samenwerkingsakkoord bepaalt dat 
waar het de juridische en reglementaire documentatie 
en informatie betreft, het Agentschap bevoegd is voor 
volgende onderwerpen:

❯   uitvoer (Belgische en Europese reglementering)
❯   daarmee verband houdende verkoopsvoorwaarden 

en contractuele verplichtingen
❯   controle van producten: sanitaire voorschriften en 

normen
❯   fiscale verplichtingen (douane, indirecte belastingen)
❯   handelspraktijken
❯   verkoop en distributie
❯   in- en uitvoer in België
❯   industriële eigendom
❯   vestiging in het buitenland
❯   betalingsregels en handelsgeschillen

De dienst wordt geleid door Didier De Baere, de in 
2018 in dienst getreden Adjunct-directeur-generaal 
en jurist van opleiding, en Katrien Van Loocke, juriste.

Naast loutere informatieverstrekking zoals het te-
rugvinden en verduidelijken van toepasselijke 

(buitenlandse) regelgeving, het initiëren van bedrij-
ven in het functioneren van internationale handel, het 
wegwijs maken in het gebruik van vrijhandelsover-
eenkomsten, douaneregimes, btw-regels, enz. is onze 
dienst ook bedreven in concrete adviesverstrekking 
over bovenstaande onderwerpen naar de gewestelijke 
diensten toe, die op hun beurt de informatie overma-
ken aan de bedrijven. 

De meeste vragen hebben betrekking op: 
❯   strategische keuzes: welke techniek van distributie, 

welk douaneregime, welke leveringsvoorwaarden, 
… is / zijn in concrete omstandigheden het meest 
aangewezen?

❯   de verificatie of aanpassing van contracten: nalezen 
contracten, formulering tegenvoorstellen, …

❯   de toepassing van administratieve voorschriften: hoe 
factureren, hoe btw toepassen, welke documenten 
bijvoegen, hoe legaliseren, …?

❯   de inschatting van de gevolgen van rechtshande-
lingen: schatting van de klantenvergoeding bij op-
zegging handelsagentuur, keuze van betalingsvoor-
waarden, belang van een eigendomsvoorbehoud, … 

❯   de analyse van geschilsituaties: arbitrage of recht-
banken, ... 

1.5   Reglementering en juridische vragen
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In 2018 werden in totaal 140 nieuwe dossiers geo-
pend in naam van de gewestelijke partners van het 
Agentschap. Daarmee werd het totaal aantal dossiers 

De vele telefonische vragen om informatie en de be-
zoekers die hun vragen niet schriftelijk hebben beves-
tigd, worden in de totalen niet meegerekend. 

De vragen behandelen het volledige spectrum van 
onze bevoegdheid, 74% worden afgehandeld in het 
Nederlands, de rest in het Frans (14%) en het Engels 
(12%). De meeste vragen zijn dan ook afkomstig 
van VOKA en Flanders Investment & Trade. Ook 
onze collega adviseurs bij Agentschap Innoveren & 
Ondernemen, Enterprise Europe Network, Fedustria, 
Confederatie Bouw, enz. vinden hun weg naar onze 
expertise. 

Antwoorden worden doorgaans schriftelijk aan de in-
stanties verstrekt. In uitzonderlijke gevallen komt het, 
enkel op uitdrukkelijk verzoek van de gewestelijke 
partners, ook tot een rechtstreekse verzending naar 
de betrokken onderneming (waarbij de Gewesten in 
kopie staan). 

In 2018 heeft de dienst Reglementering – in naam en 
ten behoeve van zijn partners – deelgenomen aan de 
Belgische expertengroep voor de herziening van de 
Incoterms® 2010. We verzorgden eveneens enkele 
voordrachten en seminaries over onderwerpen zoals 
btw, douane, internationale contracten en Incoterms®. 
De dienst Reglementering is betrokken bij verschillen-
de werkgroepen bij het Nationaal Douaneforum, het 
overlegplatform van de Algemene Administratie van de 
Douane en Accijnzen en de privésector. Dit overleg-
platvorm draagt o.m. bij tot een beter inzicht voor de 
ondernemingen bij de ontwikkeling en implementatie 
van nieuwe wetten en procedures door de Algemene 
Administratie van de Douane en Accijnzen, en heeft als 
doel een betere afstemming en meer efficiëntie voor de 
verschillende actoren in de internationale handel. 

REGLEMENTERING 
EN JURIDISCHE 

VRAGEN

Dossiers regelementering

Aantal door de dienst Reglementering behandelde vragen, 2016 - 2018FIGUUR 13
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dat de dienst sinds 2006 heeft behandeld op 5.746 
gebracht (op 31/12/2018). 
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In 2018 overschreed de website van het Agentschap 
voor Buitenlandse Handel opnieuw de kaap van 
50.000 unieke bezoekers. 

1.6   Websites

1.6.1 Website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel
 

Evolutie van het aantal maandelijkse unieke bezoekers van www.abh-ace.be,  
2015 – 2018TABEL 3

2015 2016 2017 2018

Januari 8.098 7.808 7.591 7.435

Februari 5.269 5.294 5.896 5.632

Maart 6.556 5.745 5.501 6.396

April 5.201 4.312 4.117 4.376

Mei 4.814 4.211 4.822 4.877

Juni 4.049 3.481 4.103 4.123

Juli 2.378 1.919 2.267 2.296

Augustus 2.514 2.373 2.342 2.641

September 4.719 4.671 5.262 4.725

Oktober 6.419 5.842 6.012 5.927

November 4.552 5.101 5.959 5.985

December 3.230 3.896 3.860 3.899

Totaal 57.799 54.653 57.732 58.312
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De Nederlandstalige pagina’s ontvangen het groot-
ste aantal bezoekers. De Franstalige en Engelstalige 
pagina’s zijn goed voor iets meer dan 40% van de 

bezoekers. De Engelstalige pagina’s kennen een groei 
van het bezoekersaantal van 15% ten opzichte van ver-
leden jaar. 

WEBSITES

Evolutie van het aantal maandelijkse unieke bezoekers van www.abh-ace.be,  
2015 - 2018FIGUUR 14
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Taalverdeling bezoekers www.abh-ace.be (2018)FIGUUR 15

 49,70% - Bezoekers van Nederlandstalige pagina’s

 19,60% - Bezoekers van Franstalige pagina’s

 23,37% - Bezoekers van Engelstalige pagina’s

  7,33% - Overige
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De statistiekpagina’s bevestigen hun succes en dit in 
de drie talen: ze zijn veruit het meest geraadpleegd 
(67,31% van het totaal). Alle rubrieken, waaronder 
de bilaterale nota’s en fiches, worden druk gebruikt. 
De informatieve pagina’s zoals de contactpagina, de 

nuttige adressen en deze over het ABH en andere ont-
vangen iets minder dan een vijfde van de bezoekers. In 
volgorde van meest geraadpleegde rubrieken volgen 
de economische zendingen, de economische studies, 
Trade4U en de Reglementeringspagina.

Overzicht van de meest geraadpleegde rubrieken op www.abh-ace.beTABEL 4

Meest geraadpleegde rubrieken op basis van de 50 vaakst bezochte pagina’s Uitgedrukt in %

Statistieken 67,31%

Economische zendingen 6,40%

Economische studies 2,65%

Informatieve pagina’s (contact, nuttige adressen, ...) 2,11%

Trade4U 1,70%

Reglementering 0,45%

De bedrijfspagina “Belgian Foreign Trade Agency” op 
LinkedIn, die sinds juni 2017 bestaat, kende een groei 
van de bezoekers met 20,9% in 2018.

Weetjes
❯   Een bezoeker blijft 4 min. 18 sec. actief op de website
❯   Dankzij de maandelijkse update steeg het aantal downloads van 

bilaterale fiches (3.810) met 49,47% t.o.v. 2017
❯   Internetgebruikers uit 188 landen wereldwijd bezochten de web-

site van het Agentschap minstens een keer (7 meer dan in 2017)
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WEBSITES

1.6.2  www.belgianstatevisit.be

Er werden twee Staatsbezoeken georganiseerd in 
2018 en voor elk werd er een tijdelijke website gecre-
eerd met volgende link: www.belgianstatevisit.be.

De website van het Staatsbezoek aan Canada werd door 
2.422 unieke bezoekers geraadpleegd. Gedurende de 
6 weken dat de website online was, werden er 19.004 
pagina’s bezocht. De bezoekers waren voor 42,2% af-
komstig uit België en voor 39,6% uit Canada.

1.334 unieke bezoekers vonden hun weg naar de tij-
delijke website van het Staatsbezoek aan Portugal. Er 
werden 10.319 pagina’s bezocht tijdens de 7 weken 
van publicatie. De bezoekers waren voor 38,2% van 
Belgische oorsprong en voor 27,7% uit Portugal.

Naast de homepagina, waren de meest geraadpleegde 
rubrieken het programma, de “Business delegation” 
en de activiteiten.
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In 2018 publiceerde het ABH twee tijdelijke web-
sites onder de URL www.belgianeconomicmission.
be, alsook de bijhorende mobiele applicatie “Belgian 
Economic Misson” voor iOS- en Androidgebruikers.

De website voor de Belgische economische missie naar 
Argentinië en Uruguay, ontving 1.353 unieke bezoe-
kers, goed voor 9.299 bezochte pagina’s. 

Voor de zending naar Marokko behaalde de website 
1.314 unieke bezoekers, goed voor maar liefst 13.123 
bezochte pagina’s gedurende de zes weken dat de 
website online was. 

Zoals steeds blijven de deelnemersprofi elen, de ac-
tiviteiten en de fotogalerijen de meest bezochte 

rubrieken. De bezoekers komen in de eerste plaats 
uit België (50%), gevolgd door de bezochte landen 
Argentinië en Uruguay (15%) en Marokko (10%) en 
door bezoekers uit onze buurlanden.

Ook het aantal downloads van de mobiele app is een 
behoorlijk resultaat. In 2018 werd de appversie van de 
website 434 keer gedownload. Tot slot vernemen we 
van onze partners en de deelnemers dat deze app een 
zeer nuttig instrument is tijdens de missie. Ter illustra-
tie waren er voor de app Marokko 14.507 geconsul-
teerde pagina’s wat hoger ligt dan de traditionele web-
site. Van alle gebruikers kwam 92 procent opnieuw 
terug om nog meer informatie te consulteren.

1.6.3  www.belgianeconomicmission.be
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MEDEWERKING AAN 
INITIATIEVEN VAN 

DERDEN

1.7   Medewerking aan initiatieven van derden

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

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking. In de loop van 2018 
heeft het ABH zijn medewerking verleend aan vol-
gende activiteiten:

06/02/2018 Deelname aan de werkgroep “bijzondere regelingen” van het Nationaal Forum van de 
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de privésector, FOD Financiën, 
Douane en Accijnzen, Departement Algemeen Beleid, Regie Nationale en Internationale 
Samenwerking (North Galaxy, Brussel)

28/03/2018 Deelname aan de “VUB-Brussels Diplomatic Academy” Boardmeeting, Economic Diplomacy 
Board, Economic Diplomacy Academy, Brussel

24/05/2018 VOKA opleidingen - distributiekanalen - export academy sessie “verkoop- en distributiekana-
len en contracten”, VOKA  West-Vlaanderen, Kortrijk

29/05/2018 Presentatie over de bilaterale relaties tussen België en het Groothertogdom Luxemburg tijdens 
de “CABL” vergadering 

04-05/06/2018 Promotie van Trade4U: stand op de Wallonia Export Days 2018 (AWEX), Aula Magna 
Louvain-la-Neuve

07/06/2018 Promotie van Trade4U: stand op de Brussels Exporters Day 2018 (hub.brussels), Hotel Plaza, 
Brussel 

12-14/06/2018 Promotie van Trade4U: stand op de FIT-Exportbeurs, Brussels Expo 

21/06/2018 & 
10/10/2018

Jurylid bij de eindwerkverdediging voor studenten van de richting buitenlandse handel van het 
I.E.P.S.C.F. Evere - Laken – Anderlecht 

22/08/2018 Medewerking aan een verslag van het “Executive Agency for Small and Medium-sized 
Enterprises” (EASME-EC) over de internationalisering van de kmo’s in de bouwsector

01/10/2018 Videogetuigenis ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de Arab-Belgian-Luxembourg 
Chamber of Commerce (ABLCC), die werd geprojecteerd tijdens het Galadiner van 7 decem-
ber in het Steigenberger Wiltcher’s Hotel, Brussel
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Doorheen het hele jaar:
❯   De Statistiekdienst neemt deel aan de briefings 

voor ambassadeurs georganiseerd door de FOD 
Buitenlandse Zaken (17 in 2018)

❯   Ter gelegenheid van de Wereldbeker voetbal 2018 
in Rusland (van 14 juni tot 15 juli), heeft het 
Agentschap voor Buitenlandse Handel fiches ont-
worpen om de statistieken van de buitenlandse han-
del op een ludieke manier te verspreiden binnen de 
context van dit evenement

11/10/2018 Ceremonie van de XIIde Tweejaarlijkse Grote Prijs Cervin de Cristal, Zürich, Zwitserland. 
Internationale jury van deze editie onder voorzitterschap van mevrouw L’Hoost

07/12/2018 Gastlezing m.b.t. het belang van internationale handel voor landen; bij het Odisee University 
College, Brussel

Deelname aan de vergadering van de Raad van Bestuur van de Arab-Belgian-Luxembourg 
Chamber of Commerce
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DE BELGISCHE 
BUITENLANDSE 
HANDEL IN 2018

HANDEL IN 
GOEDEREN

2.1  Handel in goederen

Analyse van de cijfers voor 2018
 
Evolutie van de export en import

Nadat de Belgische in- en uitvoer in 2017 hun hoog-
ste niveau ooit hadden bereikt, is de buitenlandse 
handel van ons land in 2018 verder op dit elan door-
gegaan. Ondanks de positieve evolutie van zowel de 
Belgische export als de import, lag de groei van bei-
den afgelopen jaar toch onder het EU-gemiddelde. 
De totale Belgische uitvoer kwam uit op een bedrag 
van EUR 395,0 miljard, wat 3,6% (+EUR 13,6 mil-
jard) meer is dan een jaar eerder. De invoer ging er 

In dit deel worden de Belgische handelsstromen onder de loep genomen die 
plaatsvonden in 2018. Eerst wordt er uitgebreid gefocust op de handel in 
goederen, waarna ook het dienstenverkeer wordt belicht.

met 5,2% (+EUR 18,7 miljard) op vooruit en bedroeg 
EUR  381,1 miljard. Dat de waarde van de in- en 
uitvoer in 2018 hoger lag dan een jaar eerder, was net 
zoals in 2017 nog steeds voor een deel het gevolg van 
de gestegen prijs voor olie en staal op de internatio-
nale markt. Ook de belangrijke rol van de Belgische 
chemische en farmaceutische industrie had een signifi-
cante impact op het uiteindelijke resultaat.  

Uitvoer Invoer Balans Dekkingsgraad    
(in %)

In miljoen €

2017 381.389,3 362.326,5 19.062,8 105,3

2018 395.028,0 381.066,9 13.961,2 103,7

Variatie (in %) 3,6 5,2

Evolutie van de Belgische in- en uitvoer in 2017 - 2018TABEL 5
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HANDEL IN 
GOEDEREN

Positie van België t.o.v. de andere EU-landen

➔  Export

Evolutie van de export van de EU-28 in 2017 – 2018TABEL 6

In miljoen € 2017  2018 Variatie 
(in %)

Aandeel 
(in %)

1 Duitsland 1.281.946,5 1.320.987,2   3,0 24,1

2 Nederland 577.087,1 612.233,2   6,1 11,2

3 Frankrijk 473.721,4 492.624,8   4,0   9,0

  …

6 België 381.389,3 395.028,0   3,6 7,2

 …

 Totaal EU-28 5.229.491,3 5.471.583,2  4,6 100,0

De totale export van goederen vanuit de Europese 
Unie (EU-28) was in 2018 goed voor een bedrag van 
EUR 5.471,6 miljard. België vertegenwoordigde 
hierin een aandeel van 7,2%, waarmee het binnen 
de EU de 6de belangrijkste exporteur van goederen 
was. Duitsland nam nog steeds autoritair de 1ste plaats 
in met 24,1%, voor Nederland (11,2%) en Frankrijk 
(9,0%).

Terwijl de Europese uitvoer in 2018 met 4,6% (+EUR 
242,1 miljard) was toegenomen, liet de Belgische 
export het voorbije jaar een groei van ‘slechts’ 3,6% 
(+EUR 13,6 miljard) optekenen. Hierdoor heeft ons 
land ondanks de positieve evolutie van de export toch 
lichtjes marktaandeel verloren.

De Duitse wereldwijde export steeg met 3,0% (+EUR 
39,0 miljard), terwijl die van Nederland en Frankrijk 
met respectievelijk 6,1% (+EUR 35,1 miljard) en 4,0% 
(+EUR 18,9 miljard) groeide.
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De totale import van goederen vanwege de Europese 
Unie (EU-28) bedroeg EUR 5.421,7 miljard in 2018. 
België vertegenwoordigde een aandeel van 7,0%, 
waarmee het binnen de EU de 6de belangrijkste 
importeur van goederen was. Ook aan invoerzijde 
werd de eerste plaats afgelopen jaar naar gewoonte 
weer ingenomen door Duitsland met 20,1%, gevolgd 
door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk met beiden 
een aandeel van 10,5%.

Terwijl de Europese invoer in 2018 met 5,6% (+EUR 
288,7 miljard) was gestegen, registreerde de Belgische 
import een toename van 5,2% (+EUR 18,7 miljard). 
Het feit dat de totale Belgische invoer van goederen 
procentueel gezien net iets minder sterk was toegeno-
men dan het EU-gemiddelde, heeft ertoe geleid dat 
het marktaandeel van ons land lichtjes is verminderd. 

De Duitse import groeide in 2018 met 5,7% (+EUR 
58,8 miljard), terwijl die van het Verenigd Koninkrijk 
en Frankrijk met respectievelijk 0,1% (+EUR 0,8 mil-
jard) en 3,9% (+EUR 21,3 miljard) is toegenomen.

➔  Import

Evolutie van de import van de EU-28 in 2017 – 2018TABEL 7

In miljoen € 2017  2018 Variatie 
(in %)

Aandeel 
(in %)

1 Duitsland 1.029.652,5 1.088.474,7  5,7 20,1

2 Ver. Koninkrijk 569.598,6 570.443,3        0,1 10,5

3 Frankrijk 548.046,9 569.335,3      3,9 10,5

  …

6 België 362.326,5 381.066,9  5,2  7,0

 …

 Totaal EU-28 5.132.968,9 5.421.674,5  5,6 100,0
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2.1.1  Uitvoer van goederen 

2.1.1.1  Belangrijkste klanten
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De vijftien belangrijkste klanten van België vertegen-
woordigden allen een aandeel van 1,0% of meer in de 
totale Belgische uitvoer van goederen. Samen waren 
deze landen in 2018 goed voor bijna 80% van de tota-
le Belgische export.

Duitsland (17,7%), Frankrijk (14,4%) en Nederland 
(12,2%) namen traditiegetrouw de eerste drie plaatsen 
in. De Verenigde Staten, die een aandeel van 5,2% in 
de uitvoer vertegenwoordigden, waren met een vijfde 
plaats de belangrijkste Belgische exportbestemming 
buiten Europa. Van de vijftien belangrijkste klanten 
waren verder enkel nog India (9de met 2,0%) en China 
(10de met 1,8%) niet-Europees.

Overzicht van de belangrijkste klanten van België in 2018TABEL 8

   2017 2018 ∆ 2018-2017

Positie Land (in miljoen €) (in miljoen €) (in %) (in miljoen €) (in %)

1
 

Duitsland 63.748,1 70.101,0 17,7 6.352,9 10,0

2
 

Frankrijk 56.809,2 57.034,3 14,4 225,1 0,4

3
 

Nederland 45.831,5 48.267,3 12,2 2.435,8 5,3

4
 

Ver. Koninkrijk 32.086,4 31.453,6 8,0 -632,8 -2,0

5
 

Ver. Staten 18.591,3 20.574,4 5,2 1.983,1 10,7

6
 

Italië 18.679,5 20.177,2 5,1 1.497,8 8,0

7
 

Spanje 10.494,3 11.099,9 2,8 605,6 5,8

8
 

Polen 8.138,1 8.469,9 2,1 331,8 4,1

9
 

India 7.985,3 7.919,7 2,0 -65,6 -0,8

10
  

China 8.072,0 6.989,5 1,8 -1.082,6 -13,4

11
 

Luxemburg 5.892,7 6.497,8 1,6 605,1 10,3

12
 

Zweden 6.621,0 6.365,8 1,6 -255,2 -3,9

13
 

Zwitserland 6.336,3 5.104,3 1,3 -1.232,0 -19,4

14
  

Turkije 5.301,1 4.959,7 1,3 -341,4 -6,4

15
 

Oostenrijk 3.862,1 3.834,1 1,0 -28,0 -0,7

  Andere landen 82.940,4 86.179,3 21,8 3.238,9 3,9

TOTAAL 381.389,3 395.028,0 100,0 13.638,7 3,6
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Europa blijft met ruim drie kwart van de Belgische 
export nog steeds veruit de belangrijkste afzetmarkt 
voor ons land. Dat de waarde van de uitvoer op het 
eigen continent het voorbije jaar 3,6% (+EUR 10,7 
miljard) hoger lag dan in 2017 was vooral te danken 
aan de toegenomen export naar Duitsland en in min-
dere mate Nederland en Italië. 

Buiten Europa bleef Azië ook in 2018 met een aan-
deel van 9,5% en een bedrag van EUR 37,3 miljard de 
belangrijkste afzetmarkt voor Belgische goederen, ge-
volgd door Amerika (7,8%, hetzij EUR 30,8 miljard), 
Afrika (3,5%, hetzij EUR 14,0 miljard) en Oceanië 
(0,8%, hetzij EUR 3,0 miljard).

2.1.1.2 Geografische evolutie van de export

 2017 2018 ∆ 2018-2017

Continent (in miljoen €) (in miljoen €) (in %) (in miljoen €) (in %)

Europa 294.047,5 304.757,4 77,1 10.709,9  3,6

EU(28) 275.096,2 287.684,9 72,8 12.588,7 4,6

EU - Eurozone 216.890,6 229.212,5 58,0 12.321,9 5,7

EU - Niet-eurozone   58.205,6   58.472,4 14,8      266,8   0,5

Europa (extra-EU)   18.951,3   17.072,5   4,3      -1.878,8   -9,9

Azië   39.863,6   37.337,5   9,5  -2.526,1     -6,3

Amerika   28.589,2   30.808,2   7,8    2.219,0  7,8

Afrika   12.912,5   14.021,9   3,5    1.109,4      8,6

Oceanië     2.177,5     3.034,8   0,8        857,3    39,4

Andere     3.799,1     5.068,3   1,3     1.269,2    33,4

TOTAAL 381.389,3 395.028,0 100,0  13.638,7 3,6

Belang van de verschillende continenten in de Belgische exportTABEL 9
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Zoals hiervoor reeds werd aangegeven blijft het me-
rendeel van de goederen die België exporteert in 
Europa. In 2018 ging het meer bepaald om een be-
drag van EUR 304,8 miljard, oftewel 77,1% van de 
totale Belgische export. Hiermee lag de uitvoer naar 
de Europese landen 3,6% (+EUR 10,7 miljard) boven 
het niveau van 2017.

Binnen Europa kan een onderscheid gemaakt wor-
den tussen drie groepen van landen: de leden van de 

➔  Europese Unie

EU die ook tot de eurozone behoren (58,0%), de le-
den van de EU die geen deel uitmaken van de eu-
rozone (14,8%) en de Europese landen die niet tot 
de Europese Unie behoren (4,3%). De waarde van 
de uitvoer naar de twee eerste landengroepen lag in 
2018 hoger dan een jaar eerder, terwijl de export naar 
de Europese landen buiten de EU was verminderd 
en dit voornamelijk door de gedaalde uitvoer naar 
Zwitserland en in mindere mate Rusland en Turkije.

De Belgische uitvoer van goederen naar de overige 
EU-lidstaten bedroeg EUR 287,7 miljard in 2018, 
hetzij 4,6% meer dan een jaar eerder. Deze groei van 
EUR 12,6 miljard kan opgesplitst worden in een stij-
ging van de uitvoer naar de eurolanden van EUR 12,3 
miljard (+5,7%) en een toename van EUR 266,8 mil-
joen (+0,5%) naar de EU-landen die niet tot de eu-
rozone behoren. Binnen de eurozone was er enkel 

een daling van de uitvoer van goederen naar Malta 
(-19,1%, hetzij -EUR 37,0 miljoen) en Oostenrijk 
(-0,7%, hetzij -EUR 28,0 miljoen), terwijl binnen de 
EU ook nog de export naar het Verenigd Koninkrijk 
(-2,0%, hetzij -EUR 632,8 miljoen), Zweden (-3,9%, 
hetzij -EUR 255,2 miljoen) en Kroatië (-15,2%, hetzij 
-EUR 70,7 miljoen) was verminderd. 

Belgische export binnen Europa

 24,4% - Duitsland [EUR 70.101,0 milj.]

 19,8% - Frankrijk [EUR 57.034,3 milj.]

 16,8% - Nederland [EUR 48.267,3 milj.]

 10,9% - Ver. Koninkrijk [EUR 31.453,6 milj.]

  7,0% - Italië [EUR 20.177,2 milj.]

  3,9% - Spanje [EUR 11.099,9 milj.]

  2,9% - Polen [EUR 8.469,9 milj.]

  2,3% - G.H. Luxemburg [EUR 6.497,8 milj.]

   2,2% - Zweden [EUR 6.365,8 milj.]

  1,3% - Oostenrijk [EUR 3.834,1 milj.]

  8,5% - Andere landen [EUR 24.383,9 milj.]

Belgische export naar de belangrijkste landen van de EU (in miljoen EUR)FIGUUR 16
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De drie belangrijkste klanten van België waren nog 
steeds haar directe buurlanden: Duitsland, Frankrijk 
en Nederland. Mede door de hogere waarde voor 
‘lactamen’ lag de Belgische uitvoer van goederen naar 
Duitsland afgelopen jaar 10,0% (+EUR 6,4 miljard) 
boven het niveau van 2017. Daarnaast was de export 
naar Frankrijk en Nederland tijdens de periode onder 
beschouwing met respectievelijk 0,4% (+EUR 225,1 
miljoen) en 5,3% (+EUR 2,4 miljard) gestegen. De 
groei van de uitvoer naar dit laatste land was onder 
meer te danken aan de toegenomen export van ‘lichte 
oliën en preparaten’ en ‘aardgas’. 

Duitsland, Frankrijk en Nederland waren samen met 
het Verenigd Koninkrijk (-2,0%, hetzij -EUR 632,8 
miljoen) verantwoordelijk voor iets meer dan de helft 
van de totale Belgische export van goederen. Het feit 
dat de uitvoer naar de drie eerste landen in 2018 was 

gestegen, heeft er in grote mate toe bijgedragen dat 
ook de totale waarde van de Belgische export binnen 
de EU 4,6% (+EUR 12,6 miljard) boven het niveau 
van een jaar eerder lag.

De sterkste procentuele groei binnen de EU werd 
echter gerealiseerd in Hongarije. Mede door de geste-
gen uitvoer van ‘geneesmiddelen’, ‘platen, bladen en 
strippen van aluminiumlegeringen’ en ‘automobielen 
met een cilinderinhoud van meer dan 2.500 cm3’ ging 
de waarde van de export naar dit land er met 20,6% 
(+EUR 453,2 miljoen) op vooruit.

De uitvoer naar Portugal, waar het Belgisch 
Vorstenpaar in oktober 2018 een Staatsbezoek bracht, 
was het voorbije jaar met 7,1% (+EUR 149,5 miljoen) 
toegenomen in vergelijking met 2017. 

Variatie van de Belgische export naar de belangrijkste landen van de EU  
(in miljoen EUR)FIGUUR 17
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Europese Unie [+EUR 12.588,7 milj.]

Duitsland [+EUR 6.352,9 milj.]

Frankrijk [+EUR 225,1 milj.]

Nederland [+EUR 2.435,8 milj.]

Ver. Koninkrijk [-EUR 632,8 milj.]

Italië [+EUR 1.497,8 milj.]

Spanje [+EUR 605,6 milj.]

Polen [+EUR 331,8 milj.]

G.H. Luxemburg [+EUR 605,1 milj.]

Zweden [-EUR 255,2 milj.]

Oostenrijk [-EUR 28,0 milj.]

Andere landen [+EUR 1.450,6 milj.]
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➔  Europa (extra-EU)

De Belgische export van goederen naar de Europese 
landen buiten de EU bedroeg EUR 17,1 miljard in 
2018. Van deze groep van landen waren Zwitserland 
(29,9%, hetzij EUR 5,1 miljard), Turkije (29,1%, het-
zij EUR 5,0 miljard) en Rusland (21,5%, hetzij EUR 
3,7 miljard) veruit de belangrijkste partners. 

De totale export naar deze groep van landen is afge-
lopen jaar met 9,9% (-EUR 1,9 miljard) afgenomen 
in vergelijking met 2017. Deze daling was vooral het 
gevolg van de gedaalde uitvoer naar Zwitserland en 

Ondanks het feit dat de Belgische export van goede-
ren naar negen van de tien voornaamste Aziatische 
exportbestemmingen is afgenomen in 2018, blijft het 
continent toch nog steeds de belangrijkste afzetmarkt 
voor ons land buiten Europa. Iets minder dan een 
tiende (9,5%, hetzij EUR 37,3 miljard) van de door 
België uitgevoerde goederen was bestemd voor Azië. 
India is hier nog steeds de voornaamste Belgische ex-
portbestemming en dit voornamelijk vanwege het be-
lang van de diamanthandel tussen beide landen. 

in mindere mate Rusland en Turkije. Door de ver-
minderde leveringen van ‘geneesmiddelen’ en ‘antibi-
otica’ kende de Belgische uitvoer van goederen naar 
het eerstgenoemde land een achteruitgang van 19,4% 
(-EUR 1,2 miljard), terwijl de waarde van de export 
naar de twee overige landen met 9,6% (-EUR 388,3 
miljoen) en 6,4% (-EUR 341,4 miljoen) afnam als ge-
volg van de  sterk teruggelopen uitvoer van respec-
tievelijk ‘apparaten en inrichtingen voor het vloeibaar 
maken van lucht of van andere gassen’ en ‘halfzware 
en zware oliën’.

Dat de Belgische export van goederen naar Azië in 
2018 een achteruitgang van 6,3% (-EUR 2,5 miljard) 
had laten optekenen, was in de eerste plaats te wijten 
aan de gedaalde uitvoer naar China. De export naar 
dit land verminderde met 13,4% (-EUR 1,1 miljard) 
in waarde tot iets minder dan EUR 7,0 miljard.
De sterkste procentuele terugval werd evenwel opge-
tekend in Israël. Hier ging de Belgische export er met 
16,5% op achteruit en dit door de lagere uitvoer van 
‘diamant’.

Belgische intercontinentale export

➔  Azië

Belgische export naar de belangrijkste Aziatische landen (in miljoen EUR)FIGUUR 18

 21,2% - India [EUR 7.919,7 milj.]

 18,7% - China [EUR 6.989,5 milj.]

  9,0% - V.A.E. [EUR 3.363,5 milj.]

  8,6% - Japan [EUR 3.212,3 milj.]

  5,6% - Hongkong [EUR 2.099,9 milj.]

  5,3% - Israël [EUR 1.978,4 milj.]

  4,6% - Zuid-Korea [EUR 1.719,4 milj.]

  4,3% - Saoedi-Arabië [EUR 1.604,3 milj.]

  3,4% - Singapore [EUR 1.277,4 milj.]

  2,7% - Thailand [EUR 1.004,4 milj.]

 16,5% - Andere landen [EUR 6.168,6 milj.]
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Variatie van de Belgische export naar de belangrijkste Aziatische landen 
(in miljoen EUR)FIGUUR 19

➔  Amerika

 66,8% - Verenigde Staten [EUR 20.574,4 milj.]

 10,4% - Brazilië [EUR 3.218,5 milj.]

 10,4% - Canada [EUR 3.215,9 milj.]

  4,3% - Mexico [EUR 1.309,4 milj.]

  1,7% - Chili [EUR 530,9 milj.]

  1,7% - Argentinië [EUR 522,8 milj.]

  1,3% - Colombia [EUR 395,8 milj.]

  0,7% - Peru [EUR 208,7 milj.]

  0,5% - Ecuador [EUR 140,6 milj.]

  0,4% - Panama [EUR 123,6 milj.]

  1,8% - Andere landen [EUR 567,4 milj.]

Belgische export naar de belangrijkste Amerikaanse landen (in miljoen EUR)FIGUUR 20
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Azië [-EUR 2.526,1 milj.]

India [-EUR 65,6 milj.]

China [-EUR 1.082,6 milj.]

V.A.E. [-EUR 426,7 milj.]

Japan [-EUR 27,7 milj.]

Hongkong [-EUR 32,4 milj.]

Israël [-EUR 392,3 milj.]

Zuid-Korea [+EUR 157,2 milj.]

Saoedi-Arabië [-EUR 194,1 milj.]

Singapore [-EUR 82,0 milj.]

Thailand [-EUR 171,2 milj.]

Andere landen [-EUR 208,7 milj.]
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-14,6%
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De Verenigde Staten vertegenwoordigden in 2018 
twee derde (66,8% of EUR 20,6 miljard) van de totale 
Belgische export naar het continent Amerika. Mede 
dankzij het feit dat de uitvoer naar dit land onder im-
puls van de gestegen export van o.a. ‘vaccins voor 
mensen’ met 10,7% (+EUR 2,0 miljard) was toegeno-
men, is de totale Belgische uitvoer van goederen naar 
het gehele continent met 7,8% (+EUR 2,2 miljard) 
gegroeid tot EUR 30,8 miljard.

Ook de toename van de Belgische uitvoer naar Canada 
(+EUR 587,1 miljoen) heeft bijgedragen aan de ster-
ke prestaties op dit continent. In dit land, waar het 
Belgisch Vorstenpaar in maart vorig jaar te gast was 
voor een Staatsbezoek, lag de Belgische export van 
goederen in 2018 22,3% hoger dan een jaar eerder 
en dit dankzij de gestegen uitvoer van o.a. ‘steroïdale 
hormonen’.

Variatie van de Belgische export naar de belangrijkste Amerikaanse landen  
(in miljoen EUR)FIGUUR 21
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0,4%

45,2%

3,8%

Amerika [+EUR 2.218,9 milj.]

Verenigde Staten [+EUR 1.983,1 milj.]

Brazilië [-EUR 304,4 milj.]

Canada [+EUR 587,1 milj.]

Mexico [+EUR 52,6 milj.]

Chili [+EUR 63,6 milj.]

Argentinië [-EUR 117,5 milj.]

Colombia [+EUR 2,5 milj.]

Peru [+EUR 0,9 milj.]

Ecuador [+EUR 43,8 milj.]

Panama [+EUR 4,5 milj.]

Andere landen [-EUR 97,2 milj.]

-18,4%
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Nigeria was met een aandeel van 19,6% (EUR 2,7 mil-
jard) ook in 2018 nog steeds de belangrijkste export-
bestemming van België in Afrika. Door de hogere prijs 
voor olie op de internationale markt steeg de waarde 
van de sub-sectie ‘aardolie en olie uit bitumineuze mi-
neralen’ van EUR 2.006,9 miljoen tot EUR 2.284,0 
miljoen. Dit was de voornaamste reden waarom de 
Belgische uitvoer naar Nigeria er met 9,9% op vooruit 
was gegaan. Dezelfde reden als in Nigeria lag ook in 
Senegal (+46,8%, hetzij +EUR 210,9 miljoen) aan de 
basis voor de stijging van de geëxporteerde waarde.

De tweede en derde belangrijkste afzetmarkten voor 
Belgische goederen in Afrika waren Togo (9,7%, het-
zij EUR 1,4 miljard) en Zuid-Afrika (9,6%, hetzij 1,3 
miljard). In totaal werd er door België het voorbije 
jaar voor ruim EUR 14,0 miljard aan goederen naar 
Afrika uitgevoerd.

In Marokko, waar van 25 tot 30 november 2018 een 
gezamenlijke economische missie plaatsvond onder 
het voorzitterschap van H.K.H. Prinses Astrid, lag 
de hogere uitvoer van ‘koperdraad’ mee aan de basis 
voor het feit dat de export naar dit land er met 11,9% 
(+EUR 101,3 miljoen) op vooruit was gegaan.

De sterkste procentuele groei werd echter opgetekend 
in Angola. De export naar dit land is dankzij de geste-
gen uitvoer van ‘lichte oliën en preparaten’ met niet 
minder dan 202,7% (+EUR 372,7 miljoen) toegeno-
men. Deze positieve evolutie heeft er samen met de 
groei van de uitvoer naar de eerder vermelde landen 
voor gezorgd dat de totale Belgische export van goe-
deren naar het continent Afrika met 8,6% (+EUR 1,1 
miljard) is toegenomen in 2018.   

➔  Afrika

 19,6% - Nigeria [EUR 2.748,6 milj.]

  9,7% - Togo [EUR 1.357,9 milj.]

  9,6% - Zuid-Afrika [EUR 1.339,8 milj.]

  8,8% - Egypte [EUR 1.233,2 milj.]

  6,8% - Marokko [EUR 953,1 milj.]

  6,6% - Algerije [EUR 927,9 milj.]

  4,7% - Senegal [EUR 661,2 milj.]

  4,0% - Angola [EUR 556,5 milj.]

  2,9% - Tunesië [EUR 404,2 milj.]

  2,8% - Ghana [EUR 390,5 milj.]

 24,5% - Andere landen [EUR 3.449,0 milj.]

Belgische export naar de belangrijkste Afrikaanse landen (in miljoen EUR)FIGUUR 22
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➔  Oceanië
Van de meer dan EUR 3,0 miljard aan goederen die 
door België in 2018 naar Oceanië werd uitgevoerd, 
was iets minder dan EUR 1,9 miljard (62,2%) be-
stemd voor de Australische markt. 

Opvallend is vooral de Belgische uitvoer naar de 
Marshalleilanden. Deze was in 2018 goed voor EUR 
808,3 miljoen, terwijl ze een jaar eerder slechts EUR 
0,2 miljoen bedroeg. Deze opmerkelijke stijging was 
exclusief te danken aan de levering van ‘tankschepen’. 

De uitvoer naar Nieuw-Zeeland was goed voor 8,8% 
(EUR 268,5 miljoen), terwijl de andere landen op het 
continent een aandeel van 2,3% (EUR 70,4 miljoen) 
voor zich namen.

Onder impuls van de hierboven aangehaalde uitvoer 
naar de Marshalleilanden is ook de totale Belgische 
export naar dit continent er met 39,4% (+EUR 857,3 
miljoen) op vooruit gegaan.

Variatie van de Belgische export naar de belangrijkste Afrikaanse landen  
(in miljoen EUR)FIGUUR 23
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Afrika [+EUR 1.109,5 milj.]

Nigeria [+EUR 248,4 milj.]

Togo [+EUR 287,6 milj.]

Zuid-Afrika [-EUR 34,8 milj.]

Egypte [-EUR 26,8 milj.]

Marokko [+EUR 101,3 milj.]

Algerije [-EUR 137,5 milj.]

Senegal [+EUR 210,9 milj.]

Angola [+EUR 372,7 milj.]

Tunesië [+EUR 31,8 milj.]

Ghana [+EUR 46,8 milj.]

Andere landen [+EUR 9,0 milj.]
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Met 24,5% en een bedrag van EUR 96,9 miljard nam 
de rubriek chemische producten nog steeds de eer-
ste plaats in voor wat de Belgische export van goede-
ren betreft. De waarde hiervan lag in 2018 maar liefst 
EUR 10,5 miljard (+12,1%) boven het niveau van een 
jaar eerder. De groei van deze groep producten was 
onder meer te danken aan de gestegen uitvoer van 
‘lactamen’ en ‘immunologische producten’.

Transportmaterieel bezette de tweede plaats met een 
aandeel van 11,6%, hetzij een bedrag van EUR 46,0 
miljard. De uitvoer van deze groep van producten, die 
o.a. bestond uit ‘automobielen en andere motorvoer-
tuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenver-
voer’, ‘delen en toebehoren voor motorvoertuigen’ 
en ‘automobielen voor goederenvervoer’, is in 2018 
met 1,3% (+EUR 575,6 miljoen) gegroeid in vergelij-
king met een jaar eerder.

2.1.1.3 Sectorale evolutie van de export

Sectorale spreiding van de Belgische uitvoer in 2018TABEL 10

 2017 2018 ∆ 2018-2017

Productgroep (in miljoen €) (in miljoen €) (in %) (in miljoen €) (in %)

Chemische producten 86.449,3 96.927,5 24,5 10.478,2 12,1

Transportmaterieel 45.439,9 46.015,4 11,6 575,6 1,3

Machines en toestellen 39.934,9 40.719,9 10,3 785,1 2,0

Minerale producten 34.177,8 39.719,2 10,1 5.541,4 16,2

Kunststoffen 30.359,2 32.520,5 8,2 2.161,3 7,1

Onedele metalen 29.234,6 32.167,5 8,1 2.932,9 10,0

Voedingsproducten 21.246,6 20.731,6 5,2 -515,0 -2,4

Edelstenen en -metalen 15.773,9 15.851,5 4,0 77,6 0,5

Textiel 13.334,2 13.775,9 3,5 441,7 3,3

Optische instrumenten 13.281,1 11.724,4 3,0 -1.556,6 -11,7

Dierlijke producten 8.583,3 8.411,4 2,1 -171,9 -2,0

Plantaardige producten 8.633,0 8.263,8 2,1 -369,2 -4,3

Andere productgroepen 34.941,7 28.199,4 7,1 -6.742,3 -19,3

TOTAAL 381.389,3 395.028,0 100,0 13.638,7 3,6
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Machines en toestellen (belangrijkste subsecties: 
‘luchtpompen, vacuümpompen en compressoren voor 
lucht of voor andere gassen’, ‘machines en toestellen 
die gebruikt worden om drukletters, clichés, drukpla-
ten, drukcilinders en dergelijke te drukken’ en ‘cen-
trifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen’) na-
men nog steeds de derde plaats in met een aandeel van 
10,3% en een bedrag van EUR 40,7 miljard (+2,0%, 
hetzij +EUR 785,1 miljoen).

Dat de waarde van de rubriek minerale producten in 
2018 met 16,2% (+EUR 5,5 miljard) was gestegen, 

had zoals reeds eerder werd aangehaald alles te maken 
met de stijging van de olieprijs op de internationale 
markt. Dit had tot resultaat dat de waarde van deze 
sectie steeg tot EUR 39,7 miljard. 

Kunststoffen (belangrijkste subsecties: ‘polymeren 
van ethyleen’, ‘polymeren van styreen’ en ‘polyaceta-
len’) sloten de top vijf af met een aandeel van 8,2% en 
een bedrag van EUR 32,5 miljard. De uitvoer hier-
van is afgelopen jaar met 7,1% (+EUR 2,2 miljard) 
toegenomen.
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 2.1.2   Invoer van goederen 

2.1.2.1 Belangrijkste leveranciers
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Bovenstaande tabel en de hierna volgende gegevens 
bieden meer informatie over de belangrijkste leve-
ranciers van goederen aan België. Samen vertegen-
woordigden de 15 voornaamste landen uit deze lijst 
in 2018 meer dan drie kwart van de totale Belgische 
import. Ook aan invoerzijde namen Nederland, 
Duitsland en Frankrijk de drie eerste plaatsen in, zij 
het in een andere volgorde dan bij de export. Samen 

waren deze drie landen goed voor 40% van de totale 
invoer van ons land. Vier van de vijftien belangrijkste 
leveranciers zijn niet afkomstig uit Europa. Zo waren 
de Verenigde Staten in 2018 de 4de belangrijkste leve-
rancier van goederen aan België, terwijl China de 7de 
plaats innam. Verder kwamen ook nog Japan (10de) en 
India (15de) in deze lijst voor.

   2017 2018 ∆ 2018-2017

Positie Land (in miljoen €) (in miljoen €) (in %) (in miljoen €) (in %)

1
 

Nederland 62.333,7 68.247,8 17,9 5.914,1 9,5

2
 

Duitsland 50.629,0 49.468,5 13,0 -1.160,5 -2,3

3
 

Frankrijk 34.449,3 35.787,8 9,4 1.338,5 3,9

4
 

Ver. Staten 25.620,8 26.262,3 6,9 641,5 2,5

5
 

Ierland 14.819,7 19.758,2 5,2 4.938,5 33,3

6
 

Ver. Koninkrijk 17.435,6 17.827,5 4,7 391,9 2,2

7
 

China 15.162,1 15.126,1 4,0 -35,9 -0,2

8
 

Italië 12.979,7 12.993,8 3,4 14,1 0,1

9
 

Rusland 9.334,8 9.915,6 2,6 580,8 6,2

10
  

Japan 8.790,6 9.281,2 2,4 490,6 5,6

11
 

Spanje 8.397,8 8.400,2 2,2 2,4 0,0

12
 

Zweden 7.325,2 7.264,2 1,9 -61,0 -0,8

13
 

Zwitserland 5.242,1 5.793,7 1,5 551,6 10,5

14
  

Noorwegen 4.381,1 5.450,7 1,4 1.069,5 24,4

15 India 4.841,7 4.907,9 1,3 66,2 1,4

  Andere landen 80.583,4 84.581,5 22,2 3.998,1 5,0

TOTAAL 362.326,5 381.066,9 100,0 18.740,3 5,2

Overzicht van de belangrijkste leveranciers van België in 2018TABEL 11
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Europa blijft met bijna drie kwart van de Belgische 
import nog steeds afgetekend de belangrijkste leve-
rancier van goederen aan ons land. Opvallend is ook 
dat de waarde van de invoer uit de Europese landen 
buiten de EU het voorbije jaar 11,0% hoger lag dan 
in 2017. Dit lag in de eerste plaats aan de gestegen 
import uit Noorwegen en in iets mindere mate aan de 
toename uit Rusland en Zwitserland.

Buiten Europa blijft Azië met 14,7% veruit de voor-
naamste leverancier van goederen aan België, gevolgd 
door Amerika (10,5%), Afrika (2,7%) en Oceanië 
(0,3%).

2.1.2.2 Geografische evolutie van de invoer

Belang van de verschillende continenten in de Belgische invoerTABEL 12

 2017 2018 ∆ 2018-2017

Continent (in miljoen €) (in miljoen €) (in %) (in miljoen €) (in %)

Europa 257.968,7 272.508,2  71,5 14.539,5  5,6

EU(28) 233.621,8 245.472,0 64,4 11.850,2 5,1

EU - Eurozone 194.372,6 205.638,9 54,0 11.266,3 5,8

EU - Niet-eurozone 39.249,1 39.833,1 10,5 584,0 1,5

Europa (extra-EU) 24.346,9 27.036,3 7,1 2.689,4 11,0

Azië   54.037,7   56.132,2  14,7   2.094,5       3,9

Amerika   38.736,3   40.090,3  10,5   1.354,0  3,5

Afrika     9.728,2   10.198,7    2,7       470,5  4,8

Oceanië     1.351,6     1.332,9    0,3        -18,7     -1,4

Andere         504,1         804,6    0,2       300,5    59,6

TOTAAL 362.326,5     381.066,9  100,0      18.740,4      5,2
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In 2018 was iets minder dan drie kwart (71,5%, het-
zij EUR 272,5 miljard) van de Belgische invoer van 
goederen afkomstig uit het eigen continent. Binnen 
Europa kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
de leden van de EU die ook tot de eurozone behoren 
(54,0%), de leden van de EU die geen deel uitmaken 

De Belgische import van goederen uit de andere lan-
den van de EU lag in 2018 EUR 11,9 miljard (+5,1%) 
boven het niveau van een jaar eerder en bedroeg EUR 
245,5 miljard. Terwijl de invoer uit de eurolanden 
met 5,8% (+EUR 11,3 miljard) was toegenomen, ver-
toonde die uit de niet-eurolanden een groei van 1,5% 
(+EUR 584,0 miljoen).

van de eurozone (10,5%) en de Europese landen die 
niet tot de Europese Unie behoren (7,1%). Aangezien 
de import uit elk van deze drie groepen van landen 
was toegenomen, lag ook de waarde van de totale 
Belgische invoer van goederen uit Europa afgelopen 
jaar 5,6% (+EUR 14,5 miljard) hoger dan in 2017.  

Nederland was binnen de EU met een bedrag van 
EUR 68,2 miljard (27,8%) nog steeds de voornaamste 
leverancier van goederen aan ons land, voor Duitsland 
(20,2%, hetzij EUR 49,5 miljard) en Frankrijk (14,6%, 
hetzij EUR 35,8 miljard). 

Belgische import uit Europa

 27,8% - Nederland [EUR 68.247,8 milj.]

 20,2% - Duitsland [EUR 49.468,5 milj.]

 14,6% - Frankrijk [EUR 35.787,8 milj.]

  8,0% - Ierland [EUR 19.758,2 milj.]

  7,3% - Ver. Koninkrijk [EUR 17.827,5 milj.]

  5,3% - Italië [EUR 12.993,8 milj.]

  3,4% - Spanje [EUR 8.400,2 milj.]

  3,0% - Zweden [EUR 7.264,2 milj.]

  1,9% - Polen [EUR 4.715,3 milj.]

  1,5% - Tsjechië [EUR 3.758,1 milj.]

  7,0% - Andere landen [EUR 17.250,6 milj.]

Belgische import uit de belangrijkste landen van de EU (in miljoen EUR)FIGUUR 24

➔  Europese Unie
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Dat de Belgische invoer uit Nederland afgelopen jaar 
9,5% hoger lag dan in 2017, is een gevolg van het 
feit dat België traditioneel aanzienlijke hoeveelheden 
aardolie importeert via haar noorderburen. De hogere 
prijs van olie heeft er in grote mate mee toe geleid dat 
de waarde van de totale invoer uit dit land met meer 
dan EUR 5,9 miljard is gestegen.

➔  Europa (extra-EU) 
 
In 2018 heeft België voor EUR 27,0 miljard aan 
goederen geïmporteerd uit de Europese landen buiten 
de EU. Rusland was met een aandeel van 36,7% (EUR 
9,9 miljard) verantwoordelijk voor meer dan een der-
de van de leveringen uit deze groep van landen. 
Het was evenwel de groei van de import uit 
Noorwegen die de belangrijkste reden vormde voor 
de toegenomen invoer van goederen uit de Europese 
landen buiten de EU. Mede door de hogere waarde 

Ook de sterke toename uit Ierland heeft er mee voor 
gezorgd dat het niveau van de import uit de EU in 
2018 boven het niveau van een jaar eerder lag. Door 
de gestegen invoer van onder meer ‘lactamen’ en ‘im-
munologische producten’, is de totale Belgische im-
port van goederen uit dit land er immers met 33,3% 
(+EUR 4,9 miljard) op vooruit gegaan. 

voor ‘aardgas’ steeg de Belgische import uit dit land 
met iets minder dan EUR 1,1 miljard (+24,4%). 
Aangezien ook de invoer uit zowel Rusland (+6,2%, 
hetzij +EUR 580,8 miljoen), Zwitserland (+10,5%, 
hetzij +EUR 551,6 miljoen) als Turkije (+6,7%, hetzij 
+EUR 305,9 miljoen) groeide, is de totale Belgische 
invoer van goederen uit deze groep van landen er 
in 2018 met 11,0% (+EUR 2,7 miljard) op vooruit 
gegaan.

Variatie van de Belgische import uit de belangrijkste landen van de EU  
(in miljoen EUR)FIGUUR 25
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Europese Unie [+EUR 11.850,2 milj.]

Nederland [+EUR 5.914,1 milj.]

Duitsland [-EUR 1.160,5 milj.]

Frankrijk [+EUR 1.338,5 milj.]

Ierland [+EUR 4.938,5 milj.]

Ver. Koninkrijk [+EUR 391,9 milj.]

Italië [+EUR 14,1 milj.]

Spanje [+EUR 2,4 milj.]

Zweden [-EUR 61,0 milj.]

Polen [+EUR 418,4 milj.]

Tsjechië [-EUR 157,3 milj.]

Andere landen [+EUR 211,1 milj.]
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Met een bedrag van EUR 56,1 miljard was Azië in 
2018 goed voor 14,7% van de totale Belgische in-
voer van goederen. Op het continent bleef China met 
26,9% (EUR 15,1 miljard) veruit de belangrijkste le-
verancier van ons land. Plaatsen twee en drie werden 
ingenomen door Japan (EUR 9,3 miljard) en India 
(EUR 4,9 miljard) met een aandeel van respectievelijk 
16,5% en 8,7%.

De totale import uit Azië lag afgelopen jaar 3,9% 
(+EUR 2,1 miljard) boven het niveau van 2017. Dit 
kwam onder meer doordat de waarde van de Belgische 
import van goederen uit Saoedi-Arabië er door de toe-
genomen invoer van voornamelijk ’gasolie’ met bijna 
EUR 1,2 miljard (+42,3%) op vooruit was gegaan.

Belgische intercontinentale import

➔  Azië

 26,9% - China [EUR 15.126,1 milj.]

 16,5% - Japan [EUR 9.281,2 milj.]

  8,7% - India [EUR 4.907,9 milj.]

  8,5% - Singapore [EUR 4.764,3 milj.]

  6,9% - Saoedi-Arabië [EUR 3.883,5 milj.]

  4,4% - V.A.E. [EUR 2.454,2 milj.]

  4,2% - Zuid-Korea [EUR 2.373,5 milj.]

  4,0% - Vietnam [EUR 2.256,5 milj.]

  2,5% - Israël [EUR 1.393,9 milj.]

  2,4% - Thailand [EUR 1.370,0 milj.]

 15,0% - Andere landen [EUR 8.321,0 milj.]

Belgische import uit de belangrijkste Aziatische landen (in miljoen EUR)FIGUUR 26
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➔  Amerika

Variatie van de Belgische import uit de belangrijkste Aziatische landen  
(in miljoen EUR)FIGUUR 27

 65,5% - Verenigde Staten [EUR 26.262,3 milj.]

 11,0% - Mexico [EUR 4.413,7 milj.]

  7,0% - Canada [EUR 2.820,8 milj.]

  6,1% - Brazilië [EUR 2.434,4 milj.]

  1,6% - Costa Rica [EUR 627,9 milj.]

  1,4% - Argentinië [EUR 543,6 milj.]

  1,3% - Peru [EUR 509,7 milj.]

  1,2% - Chili [EUR 494,3 milj.]

  1,2% - Colombia [EUR 470,0 milj.]

  0,7% - Trinidad en Tobago [EUR 272,4 milj.]

  3,0% - Andere landen [EUR 1.241,3 milj.]

Belgische import uit de belangrijkste Amerikaanse landen (in miljoen EUR)FIGUUR 28
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Vietnam [+EUR 128,7 milj.]

Israël [-EUR 282,6 milj.]

Thailand [-EUR 94,1 milj.]

Andere landen [+EUR 421,4 milj.]
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De Belgische import van goederen uit Amerika was in 
2018 goed voor een bedrag van EUR 40,1 miljard 
t.o.v. EUR 38,7 miljard een jaar eerder. De Verenigde 
Staten domineren naast de export traditioneel ook de 
Belgische import van goederen uit dit werelddeel. Het 
vertegenwoordigde het voorbije jaar een aandeel van 
6,9% in de wereldwijde Belgische import, wat over-
eenkomt met maar liefst 65,5% (EUR 26,3 miljard) 
van de invoer uit Amerika. Het werd op zeer ruime 
afstand gevolgd door Mexico met 11,0% (EUR 4,4 
miljard) en Canada met 7,0% (EUR 2,8 miljard).

Mede doordat de import uit Mexico door de toegeno-
men invoer van ‘automobielen met een cilinderinhoud 
van meer dan 1.500 doch niet meer dan 2.500 cm3’ 
met EUR 789,4 miljoen (+21,8%) was gestegen, lag 

ook de totale Belgische invoer van goederen uit dit 
continent afgelopen jaar 3,5% (+EUR 1,4 miljard) bo-
ven het niveau van 2017.

Het feit dat Argentinië de laatste tien jaar is uitge-
groeid tot één van de grootste producenten van bio-
diesel ter wereld lag aan de basis van de gestegen 
Belgische invoer uit dit land. Doordat de waarde met 
EUR 197,8 miljoen (+57,2%) was toegenomen, be-
droeg de totale import EUR 543,6 miljoen in 2018.
De sterkste procentuele groei werd echter opgete-
kend in de handel met Trinidad en Tobago. De hoge-
re invoer van o.a. ‘methanol’ en ‘watervrij ammoniak’ 
heeft er mee voor gezorgd dat de totale Belgische 
invoer van goederen uit dit land in 2018 met 77,5% 
(+EUR 119,0 miljoen) is gestegen. 

Variatie van de Belgische import uit de belangrijkste Amerikaanse landen  
(in miljoen EUR)FIGUUR 29
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Amerika [+EUR 1.354,0 milj.]

Verenigde Staten [+EUR 641,5 milj.]

Mexico [+EUR 789,4 milj.]

Canada [+EUR 151,7 milj.]

Brazilië [-EUR 234,9 milj.]

Costa Rica [-EUR 58,9 milj.]

Argentinië [+EUR 197,8 milj.]

Peru [-EUR 79,8 milj.]

Chili [-EUR 24,2 milj.]

Colombia [-EUR 93,1 milj.]

Trinidad en Tobago [+EUR 119,0 milj.]

Andere landen [-EUR 54,7 milj.]]
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In 2018 was 2,7% (EUR 10,2 miljard) van de totale 
Belgische import van goederen afkomstig uit Afrika. 
Zuid-Afrika (30,0%, hetzij EUR 3,1 miljard) was met 
iets minder dan een derde van de totale Afrikaanse 
import nog steeds veruit de belangrijkste leverancier 
van goederen aan ons land op dit continent. Botswana 
nam plaats twee in met 12,0% (EUR 1,2 miljard), ter-
wijl Algerije de top drie afsloot met 11,6% (EUR 1,2 
miljard).

Wat uit de cijfers voor dit continent meteen in het 
oog springt, is de sterke procentuele toename van de 
Belgische invoer uit Angola. De subsectie ‘diamant’ 
heeft er mee voor gezorgd dat de totale invoer uit dit 
land met 55,1% is gegroeid, van EUR 253,5 miljoen 
tot EUR 393,3 miljoen. Ook de import van goederen 
uit Lesotho is er door de gestegen invoer van diezelf-
de ‘diamant’ met meer dan een kwart (+29,8%, hetzij 
+EUR 78,8 miljoen) op vooruit gegaan. 

Mede door de toename van de invoer uit zowel de 
twee hiervoor aangehaalde landen als uit Zuid-Afrika 
(+EUR 180,5 miljoen) en Algerije (+13,2%, hetzij 
+EUR 137,7 miljoen) is ook de totale waarde van de 
Belgische import uit Afrika er met 4,8% (+EUR 470,5 
miljoen) in waarde op vooruit gegaan. Dat dit cijfer 
niet hoger lag, was onder meer het gevolg van de ver-
minderde invoer uit Botswana en Ivoorkust. De im-
port uit het eerstgenoemde land was met 7,6% (-EUR 
99,9 miljoen) verminderd tot EUR 1,2 miljard als ge-
volg van de lagere invoer van wederom ‘diamant’, ter-
wijl de sub-sectie ‘cacaobonen’ aan de basis lag voor 
het feit dat de import uit Ivoorkust met 23,9% (-EUR 
146,9 miljoen) is afgenomen tot EUR 469,0 miljoen.

➔  Afrika

 30,0% - Zuid-Afrika [EUR 3.057,1 milj.]

 12,0% - Botswana [EUR 1.219,7 milj.]

 11,6% - Algerije [EUR 1.184,3 milj.]

  5,1% - Namibië  [EUR 523,4 milj.]

  4,6% - Ivoorkust [EUR 469,0 milj.]

  3,9% - Angola [EUR 393,3 milj.]

  3,4% - Lesotho [EUR 343,1 milj.]

  3,3% - Marokko [EUR 340,5 milj.]

  3,0% - Egypte [EUR 305,9 milj.]

  2,2% - Kameroen [EUR 225,7 milj.]

 21,0% - Andere landen [EUR 2.136,8 milj.]

Belgische import uit de belangrijkste Afrikaanse landen (in miljoen EUR)FIGUUR 30
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➔  Oceanië

De gedaalde invoer van ‘kool-en raapzaad’ en ‘bitu-
mineuze steenkool’ was er mee voor verantwoorde-
lijk dat de totale Belgische import van goederen uit 
Australië in 2018 met EUR 64,9 miljoen (-7,0%) is 
afgenomen. Dat de Belgische import van goederen 
uit Oceanië het afgelopen jaar toch slechts met 1,4% 

(-EUR 18,7 miljoen) is afgenomen tot iets meer dan 
EUR 1,3 miljard, had te maken met de invoer uit 
Nieuw-Zeeland. Deze liet namelijk een groei van 
EUR 54,0 miljoen (+16,6%) optekenen, waardoor de 
import uit dit land goed was voor EUR 380,4 miljoen.

Variatie van de Belgische import uit de belangrijkste Afrikaanse landen 
(in miljoen EUR)FIGUUR 31
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Afrika [+EUR 470,5 milj.]

Zuid-Afrika [+EUR 180,5 milj.]

Botswana [-EUR 99,9 milj.]

Algerije [+EUR 137,7 milj.]

Namibië  [+EUR 31,1 milj.]

Ivoorkust [-EUR 146,9 milj.]

Angola [+EUR 139,8 milj.]

Lesotho [+EUR 78,8 milj.]

Marokko [+EUR 7,6 milj.]

Egypte [-EUR 28,9 milj.]

Kameroen [-EUR 14,5 milj.]

Andere landen [+EUR 185,3 milj.]
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2.1.2.3 Sectorale evolutie van de invoer

De lijst van belangrijkste importrubrieken werd ook in 
2018 nog steeds aangevoerd door chemische produc-
ten met een aandeel van 21,9% (EUR 83,6 miljard). 
De ingevoerde waarde van deze productengroep, 
die o.a. bestaat uit ‘geneesmiddelen bestaande uit al 
dan niet vermengde producten voor therapeutisch of 
profylactisch gebruik’ en ‘menselijke vaccins’, lag het 
voorbije jaar EUR 9,3 miljard hoger dan in 2017.

Door de reeds eerder aangehaalde stijging van de 
olieprijs op de internationale markt klom de rubriek 
minerale producten op naar de tweede plaats in de 
Belgische invoer. De waarde hiervan lag in 2018 maar 

liefst EUR 10,7 miljard (+22,9%) boven het niveau 
van een jaar eerder. Deze rubriek was goed voor 15,1% 
van de totale Belgische invoer van goederen, hetzij 
een bedrag van bijna EUR 57,5 miljard.

Als gevolg van de gedaalde invoer van o.a. ‘automo-
bielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ont-
worpen voor personenvervoer’ was de waarde van de 
rubriek transportmaterieel met EUR 265,4 miljoen 
(-0,5%) verminderd. Hierdoor viel de import van deze 
rubriek terug naar plaats drie met een aandeel van 
12,8% en een bedrag van EUR 49,0 miljard.

 2017 2018 ∆ 2018-2017

Productgroep (in miljoen €) (in miljoen €) (in %) (in miljoen €) (in %)

Chemische producten 74.302,5 83.604,0 21,9 9.301,5 12,5

Minerale producten 46.787,4 57.496,8 15,1 10.709,4 22,9

Transportmaterieel 49.215,5 48.950,0 12,8 -265,4 -0,5

Machines en toestellen 45.337,2 45.134,2 11,8 -203,1 -0,4

Onedele metalen 26.483,5 28.286,2 7,4 1.802,8 6,8

Kunststoffen 20.842,3 20.929,8 5,5 87,6 0,4

Edelstenen en -metalen 13.408,4 15.035,2 3,9 1.626,8 12,1

Voedingsproducten 15.191,8 14.494,4 3,8 -697,4 -4,6

Textiel 11.204,4 11.450,9 3,0 246,4 2,2

Optische instrumenten 11.656,6 11.145,5 2,9 -511,1 -4,4

Plantaardige producten 11.126,1 10.842,5 2,8 -283,6 -2,5

Dierlijke producten 7.612,9 7.395,0 1,9 -217,9 -2,9

Andere productgroepen 29.158,0 26.302,3 6,9 -2.855,6 -9,8

TOTAAL     362.326,5 381.066,9    100,0     18.740,3      5,2

Sectorale spreiding van de Belgische invoer in 2018TABEL 13
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Machines en toestellen (belangrijkste subsecties: ‘au-
tomatische gegevensverwerkende machines en een-
heden daarvoor’, ‘telefoontoestellen voor cellulaire 
netwerken of voor andere draadloze netwerken’ en 
‘turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gas-
turbines’) hielden de vierde plaats in handen met een 
aandeel van 11,8% en een bedrag van EUR 45,1 mil-
jard en dit ondanks het feit dat de waarde met EUR 
203,1 miljoen (-0,4%) was afgenomen.

Het feit dat België traditioneel meer goederen expor-
teert dan het importeert, zorgt ervoor dat ons land 
jaarlijks een positieve handelsbalans kan voorleggen. 
In 2018 bedroeg het surplus net geen EUR 14,0 mil-
jard, dit is EUR 5,1 miljard minder dan een jaar eer-
der. Dat het saldo traditioneel positief is, komt in de 

Onedele metalen (belangrijkste subsecties: ‘gewalste 
platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal’ 
en ‘resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal’) 
vervolledigden de top vijf van belangrijkste Belgische 
importrubrieken met een aandeel van 7,4% en een be-
drag van EUR 28,3 miljard. Aangezien in 2018 naast 
de prijs van olie ook die voor staal verder de hoogte 
inging, is de waarde van deze rubriek in de invoer met 
6,8% (+EUR 1,8 miljard) gestegen.

eerste plaats doordat België vooral meer uitvoert naar 
de andere landen van de EU dan het uit deze landen 
invoert. Verder werd er ook met Afrika en Oceanië een 
overschot geregistreerd. De handelsbalans met zowel 
Azië als Amerika was daarentegen sterk negatief.

2.1.3 Handelsbalans

Continent (in miljoen €) 2017 2018 ∆ 2018-2017

Europa 36.078,8 32.249,2     -3.829,6

EU(28) 41.474,4 42.212,9 738,5

EU - Eurozone 22.517,9 23.573,6 1.055,7

EU - Niet-eurozone 18.956,4 18.639,3 -317,1

Europa (extra-EU) -5.395,6 -9.963,7 -4.568,1

Azië    -14.174,1    -18.794,7     -4.620,6

Amerika    -10.147,1      -9.282,1     865,0

Afrika   3.184,3   3.823,2          638,9

Oceanië      825,9   1.701,9     876,0

Andere   3.295,0   4.263,6          968,6

TOTAAL     19.062,8 13.961,2     -5.101,6

Handelsbalans van België met de verschillende continenten in 2018TABEL 14
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HANDEL IN 
GOEDEREN

➔  Europese Unie

België heeft haar algemeen handelsoverschot voorna-
melijk te danken aan het feit dat het binnen de EU veel 
meer goederen exporteert dan het importeert. Binnen 
deze groep van landen kwam het surplus in 2018 uit 
op een bedrag van EUR 42,2 miljard. Zowel naar 
Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië 
lag de uitvoer van goederen minstens EUR 5,0 miljard 
hoger dan de invoer. Daartegenover staat echter een 
aanzienlijk tekort op de balans met zowel Nederland 
(EUR -20,0 miljard) als Ierland (EUR -17,5 miljard).

➔  Europa (extra-EU)

Met Rusland had België in 2018 een handelstekort 
van ruim EUR 6,2 miljard. Dit heeft er in grote mate 
toe bijgedragen dat de Belgische handelsbalans met 
het totaal van Europese landen buiten de EU (EUR 
-10,0 miljard) afgelopen jaar sterk negatief was. Ook 
de invoer uit Noorwegen lag beduidend hoger dan de 
uitvoer naar dit land, wat resulteerde in een deficit van 
EUR 3,8 miljard.

➔  Azië

België had in 2018 een handelsdeficit van meer 
dan EUR 8,1 miljard met China. Ook uit Japan en 
Singapore voert België aanzienlijk meer in dan het 
naar deze landen exporteert. Dit leidde ertoe dat 
het tekort op de balans met deze twee landen afge-
lopen jaar opliep tot respectievelijk EUR 6,1 miljard 
en EUR 3,5 miljard. Samen waren de drie hiervoor 
vermelde landen verantwoordelijk voor meer dan 90% 
van het totale tekort dat België na deze periode had 
met het volledige continent, dat bijna EUR 18,8 mil-
jard bedroeg. 

Door de handel in diamant heeft België traditioneel 
wel een aanzienlijk handelsoverschot met India, dat 
in 2018 goed was voor een bedrag van ruim EUR 3,0 
miljard.

➔  Amerika

Het handelstekort van België met Amerika, dat in 
2017 nog EUR 10,1 miljard bedroeg, was een jaar 
later afgenomen tot EUR 9,3 miljard. Dit lag voor-
al aan het feit dat het tekort op de balans met de 
Verenigde Staten met iets meer dan een miljard was 
afgenomen tot EUR 5,7 miljard. Bovendien was het 
tekort op de handelsbalans met Canada in 2018 ver-
anderd in een overschot van EUR 395,1 miljoen. 
Door de sterke groei van de import uit Mexico is het 
deficit met dit land wel toegenomen tot ruim EUR 
3,1 miljard.

➔  Afrika

Met Afrika had België een handelsoverschot van EUR 
3,8 miljard. Dit bedrag kwam voornamelijk tot stand 
doordat België aanzienlijk meer exporteerde naar o.a. 
Nigeria en Togo dan het uit deze landen invoerde. 
Hierdoor kwam het surplus met beide landen in 2018 
uit op een bedrag van respectievelijk EUR 2,5 miljard 
en EUR 1,3 miljard. Dat het overschot niet hoger lag, 
komt voornamelijk doordat België traditioneel een 
groot handelsdeficit met Zuid-Afrika heeft, dat het 
voorbije jaar opliep tot meer dan EUR 1,7 miljard.

➔  Oceanië

De reden waarom het handelsoverschot van België 
met Oceanië tussen 2017 en 2018 steeg van EUR 
825,9 miljoen tot EUR 1,7 miljard was het surplus 
op de balans met de Marshalleilanden. De bilaterale 
handel tussen beide landen resulteerde namelijk in een 
overschot van EUR 808,1 miljoen in het voordeel van 
België. De Belgische handel met Australië mondde uit 
in een surplus van ruim EUR 1,0 miljard. De nega-
tieve balans met Nieuw-Zeeland liep dan weer op tot 
EUR 111,8 miljoen.

76  ACTIVITEITENVERSLAG 2018   



Nadat de Belgische uitvoer van diensten in 2017 nog 
3,2% hoger lag dan een jaar eerder, is ze in 2018 ver-
volgens met 1,2% (-EUR 1,3 miljard) afgenomen tot 
net geen EUR 105,0 miljard. De totale Belgische 
invoer van diensten is afgelopen jaar wel met 7,3% 

Analyse van de cijfers voor 2018

Evolutie van de export en import

(+EUR 7,5 miljard) gestegen in vergelijking met 2017 
en bedroeg EUR 109,7 miljard. De Belgische handel 
in diensten vertoonde aldus een deficit op de balans 
van iets minder dan EUR 4,8 miljard.

2.2  Handel in diensten

Ondanks het feit dat de in- en en uitvoer van goede-
ren het belangrijkste aspect blijft binnen de Belgische 
buitenlandse handel, wint het dienstenverkeer toch 
steeds meer aan belang. In 2018 bedroeg de handel 
in diensten iets meer dan een kwart van de import en 

export van goederen. Dat België een belangrijke rol 
inneemt in het internationale dienstenverkeer blijkt 
ook uit het feit dat ons land in 2018 wereldwijd nog 
de 13de belangrijkste uitvoerder en de 12de belangrijk-
ste invoerder van diensten was. 

Evolutie van de Belgische in- en uitvoer van dienstenTABEL 15

    (In miljoen €) 2015 2016 2017 2018

Export 102.264,2 102.918,0 106.259,3 104.951,6

Import   96.521,5   98.318,7 102.272,9 109.737,2

Handelsbalans     5.742,7     4.599,3     3.986,4    -4.785,6

Export: variatie (in %)            8,6             0,6             3,2             -1,2

Import: variatie (in %)              8,7             1,9             4,0              7,3

HANDEL 
 IN DIENSTEN
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Van de tien belangrijkste bestemmingen voor de 
Belgische uitvoer van diensten kwamen er in 2018 ook 
reeds zeven voor in de export van goederen, zij het in 
een enigszins andere volgorde. Dat de totale Belgische 
uitvoer van diensten met EUR 1,3 miljard was vermin-
derd, lag in de eerste plaats aan de gedaalde uitvoer 
naar Frankrijk (-EUR 1,1 miljard) en in iets mindere 
mate aan het verlies in China (-EUR 486,9 miljoen) 

en de Verenigde Staten (-EUR 484,1 miljoen). De 
eerste plaats werd hier bezet door Nederland met 
15,2%, voor Frankrijk (12,4%) en Duitsland (9,4%), 
dat van de vijfde naar de derde plaats in de ranking 
klom. Samen waren de tien belangrijkste bestemmin-
gen voor Belgische diensten in 2018 verantwoordelijk 
voor bijna drie kwart van het totaal.

HANDEL 
 IN DIENSTEN

2.2.1 Uitvoer van diensten

2.2.1.1 Belangrijkste klanten

Overzicht van de belangrijkste klanten van België in 2018TABEL 16

   2017 2018 ∆ 2018-2017

Positie Land (in miljoen €) (in miljoen €) (in %) (in miljoen €) (in %)

1
 

Nederland 15.624,5 15.924,1 15,2 299,6 1,9

2
 

Frankrijk 14.137,5 13.034,0 12,4 -1.103,5 -7,8

3
 

Duitsland 9.092,5 9.873,7 9,4 781,2 8,6

4
 

Ver. Staten 10.124,5 9.640,4 9,2 -484,1 -4,8

5 Ver. Koninkrijk 9.163,2 8.928,1 8,5 -235,0 -2,6

6
 

China 7.137,8 6.650,8 6,3 -486,9 -6,8

7
 

Luxemburg 5.157,6 4.996,5 4,8 -161,1 -3,1

8
 

Ierland 3.017,9 3.175,7 3,0 157,8 5,2

9
 

Italië 2.831,5 2.713,2 2,6 -118,2 -4,2

10
 

Zweden 1.768,4 1.756,2 1,7 -12,2 -0,7

  Andere landen 28.203,9 28.258,8 26,9 54,9 0,2

TOTAAL 106.259,3 104.951,6  100,0 -1.307,7  -1,2
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De Belgische uitvoer van diensten bestond in 2018 
voor ruim een derde uit andere commerciële dien-
sten. Deze rubriek, die onder meer is samengesteld 
uit ‘transitohandel’, ‘operationele leasingdiensten’, 
‘juridisch, accountancy- en managementadvies en 
public relations’, ‘audit-, boekhoudkundige en belas-
tingadviesdiensten’ en ‘reclamewezen, marktonder-
zoek en opinieonderzoek’, vertegenwoordigde meer 
specifiek een aandeel van 35,0%, hetzij EUR 36,8 mil-
jard. De top drie van voornaamste uitvoersecties werd 
vervolledigd door vervoer en communicatie met res-
pectievelijk 21,7% en 11,3%.

De sterkste procentuele groei werd tijdens de periode 
onder beschouwing gerealiseerd door communicatie. 
De waarde hiervan steeg met 6,1% (+EUR 678,2 mil-
joen) tot bijna EUR 11,9 miljard. Toch lag de totale 
Belgische uitvoer van diensten in 2018 1,2% onder het 
niveau van een jaar eerder. Dit was in de eerste plaats 
te wijten aan de verminderde uitvoer van andere com-
merciële diensten, waarvan de waarde met EUR 1,9 
miljard (-4,9%) was afgenomen.

2.2.1.2 Voornaamste rubrieken in de uitvoer

Belgische uitvoer volgens de voornaamste dienstensectiesTABEL 17

(In miljoen €) 2017 2018 Var.        
(in %)

Aandeel 
 (in %)

Andere commerciële diensten 38.647,4 36.757,9 -4,9 35,0

Vervoer 23.016,8 22.787,3 -1,0 21,7

Communicatie 11.186,5 11.864,7  6,1 11,3

Reisverkeer 11.051,3 11.410,8  3,3 10,9

Financiële diensten   6.896,4   5.964,4 -13,5   5,7

Andere diensten 15.460,8 16.166,5 4,6 15,4

Totaal 106.259,3 104.951,6 -1,2 100,0
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De top drie van belangrijkste leveranciers van dien-
sten bestond net zoals in het geval van de goederen 
uit Nederland, Duitsland en Frankrijk, zij het in een 
andere volgorde. Van de tien voornaamste landen 
van herkomst voor de Belgische invoer van diensten 

kwamen er ook reeds acht voor in de import van goe-
deren. De tien landen uit de tabel hierboven stonden 
in 2018 in voor meer dan drie kwart van de totale 
Belgische invoer van diensten.

HANDEL 
 IN DIENSTEN

2.2.2 Invoer van diensten

2.2.2.1 Belangrijkste leveranciers

Overzicht van de belangrijkste leveranciers van België in 2018TABEL 18

   2017 2018 ∆ 2018-2017

Positie Land (in miljoen €) (in miljoen €) (in %) (in miljoen €) (in %)

1
 

Frankrijk 16.836,6 16.492,2 15,0 -344,4 -2,0

2
 

Nederland 14.892,1 15.935,7 14,5 1.043,5 7,0

3
 

Duitsland 10.965,2 13.160,8 12,0 2.195,5 20,0

4
 

Ver. Staten 7.037,3 9.267,1 8,4 2.229,8 31,7

5
 

Ver. Koninkrijk 8.755,9 9.138,2 8,3 382,2 4,4

6
 

Luxemburg 6.079,1 6.249,0 5,7 169,9 2,8

7  Italië 4.054,1 3.825,5 3,5 -228,6 -5,6

8
 

Ierland 3.295,0 3.660,1 3,3 365,0 11,1

9
 

China 3.450,0 3.624,9 3,3 174,9 5,1

10
 

Spanje 3.482,4 3.453,5 3,1 -29,0 -0,8

  Andere landen 23.425,1 24.930,5 22,7 1.505,4 6,4

TOTAAL 102.272,9 109.737,2 100,0 7.464,3 7,3
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De Belgische invoer van diensten bestond net zoals 
de uitvoer ervan het voorbije jaar in de eerste plaats 
uit andere commerciële diensten. Deze rubriek was 
goed voor een waarde van EUR 41,3 miljard, hetzij 
een aandeel van 37,6% in de totale Belgische invoer 
van diensten. Vervoer, dat o.a. is samengesteld uit 
zeevervoer, luchtvervoer, spoorvervoer, vervoer over 
de weg en vervoer over de binnenwateren, bezette de 
tweede plaats met 19,2% en reisverkeer vervolledigde 
langs invoerzijde de top drie met 17,4%.

Aan invoerzijde waren het de andere commerciële 
diensten die de sterkste procentuele vooruitgang lie-
ten noteren. De groei van 7,3% in de totale Belgische 
invoer van diensten resulteerde uit het feit dat de 
waarde van deze specifieke rubriek er in 2018 met 
12,3% (+EUR 4,5 miljard) op vooruit ging. 

2.2.2.2 Voornaamste rubrieken in de invoer

Belgische invoer volgens de voornaamste dienstensectiesTABEL 19

(In miljoen €) 2017 2018 Var.        
(in %)

Aandeel 
 (in %)

Andere commerciële diensten 36.789,1 41.305,1 12,3 37,6

Vervoer 21.445,2 21.116,3  -1,5 19,2

Reisverkeer 18.320,9 19.098,2   4,2 17,4

Communicatie   8.481,8   9.042,6   6,6   8,2

Financiële diensten   5.414,1   5.318,4  -1,8   4,8

Andere diensten 11.821,8 13.856,6 17,2 12,6

Totaal 102.272,9 109.737,2  7,3 100,0
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BESTUURS- 
ORGANEN

Bestuursorganen – Situatie op 31.12.2018

Erevoorzitter
Zijne Majesteit de Koning

Voorzitster
Annemie Neyts-Uyttebroeck
Minister van Staat

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

Ondervoorzitter
Pierre Henri Rion
Business Angel

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

Didier Malherbe
Vicepresident – UCB  
Gedelegeerd bestuurder 
– UCB Belgium 

RAAD VAN BESTUUR

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE FEDERALE REGERING

Openbare sector

Private sector

Annemie Neyts-Uyttebroeck
Minister van Staat
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Claire Tillekaerts
Gedelegeerd bestuurder - 
Flanders Investment & Trade 
(FIT)

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

Pascal Walrave
Raadgever Buitenlands Beleid, Kabinet van Minister-
president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend 
Erfgoed, Geert Bourgeois

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

Koen De Ridder
Advisor International Affairs 
- UNIZO

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET VLAAMSE GEWEST

Openbare sector

Private sector

Regeringscommissaris
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Bénédicte Wilders
Directrice-Diensthoofd 
Internationalisation hub.
brussels 

Olivier Willocx
Gedelegeerd bestuurder 
– BECI

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

Frank Lelon
Adjunct-kabinetschef, 
Algemene Leiding Externe 
Betrekkingen, Kabinet van 
Minister van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, be-
last met Financiën, Begroting 
en Externe Betrekkingen, Guy 
Vanhengel

Pierre Konings
Bestuurder – KBC Bank & 
Verzekeringen

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Openbare sector

Private sector

Regeringscommissaris 

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

Pierre Pirard
Adjunct-Kabinetschef van 
Minister-President van 
Wallonië, Willy Borsus
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Directeur – Waalse 
overheidsdienst SPW – 
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Jean-Jacques Westhof
Directeur van het 
Departement Buitenlandse 
Handel – Internationale 
Betrekkingen – Union 
wallonne des Entreprises 
(UWE)

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET WAALSE GEWEST

Openbare sector

Private sector

Regeringscommissaris 

Pierre Henri Rion
Business Angel
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Fabienne L’Hoost
Directeur-generaal
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Actieplan 2019

Staatsbezoeken van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin

24 > 29 maart

Republiek 
Korea

15 – 17 oktober

Groot-
hertogdom 
Luxemburg

Gezamenlijke handelsmissies onder het Voorzitterschap van Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning

16 – 23 februari

Mexico

18 – 23 november

China

ACTIEPLAN
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Het Agentschap vierde zijn 15-jarig 
bestaan op 18 december met een officiële 
ceremonie in aanwezigheid van Zijne 
Majesteit de Koning, Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Astrid en diverse 
hogere autoriteiten van het land. De 
Ambassadeurs van de gedurende de 
afgelopen 15 jaar bezochte landen werden 
tevens uitgenodigd. Een terugblik film 
werd ter die gelegenheid vertoond. 
Hulde werd gebracht aan de Voorzitster 
Annemie Neyts-Uyttebroeck voor haar 
magistrale 15 jaar voorzitterschap.

jaar



CONTACTGEGEVENS EN SITUERING

Adres
Agentschap voor Buitenlandse Handel
Montoyerstraat 3
B – 1000 Brussel

Telefoon
Algemeen nummer: + 32 2 206 35 11 

E-mail 
secretariat@abh-ace.be

Websites
www.abh-ace.be 
www.belgianstatevisit.be
www.belgianeconomicmission.be
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