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3. de taken van gezamenlijk belang
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december 2014 in die hoedanigheid
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en het economische luik van twee
buitenlandse Staatsbezoeken van
het Belgische vorstenpaar per jaar.
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Voorwoord van de Voorzitster
Het jaar 2020 is het jaar dat we uit de annalen
zouden willen houden... maar het is moeilijk om
de schok van de COVID-19 crisis in de wereld te
negeren. Hoewel eminente persoonlijkheden
zoals Bill Gates en anderen in hun tijd ernstig
hadden gewaarschuwd voor de opkomst van
dergelijke virussen en de mogelijke drastische
gevolgen daarvan, werden deze duidelijk
genegeerd, en onze samenlevingen, hoe
vergevorderd ook, hebben zich vrij kwetsbaar
getoond voor de pandemie. De menselijke
drama’s die we op wereldschaal meemaken zijn
uitdagend en roepen veel vragen op over onze
manier van leven.
De economie is zwaar getroffen door de crisis en
ook de buitenlandse handel is erdoor getroffen.
Volgens recente statistieken van de WTO is het
volume van de wereldhandel in goederen in
de eerste drie kwartalen van 2020 met 8,2%
gedaald ten opzichte van dezelfde periode van
het voorgaande jaar. De groei voor het jaar 2020
als geheel zal echter grotendeels afhangen van
het effect op de handel van de heropleving van
COVID-19 in het vierde kwartaal. Het aantal
gevallen van COVID-19 is sinds september
wereldwijd vermenigvuldigd, met name in
Europa, dat goed is voor meer dan 35% van de
wereldwijde handel in goederen.
Op Belgisch niveau bedroeg de totale export van
goederen tijdens de eerste 9 maanden van 2020
EUR 267,3 miljard, een daling van 10,9% (-EUR
32,9 miljard) ten opzichte van dezelfde periode
vorig jaar. Het totaal van de Belgische invoer van
goederen daalde in de betreffende periode met
11,6% (-EUR 33,3 miljard) tot EUR 254,5 miljard.
Naast de negatieve gevolgen van de pandemie
worden ook de eerste gevolgen van de Brexit voor
ons land gevoeld. Eind 09-2020 was de Belgische
export naar het Verenigd Koninkrijk al met 16,4%
gedaald (- EUR 3,8 miljard). De Belgische export
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van transportmaterieel zou het zwaarst worden
getroffen. In de betreffende periode daalde
hun verkopen met EUR 1,4 miljard (-20,6%).
De Belgische invoer uit het Verenigd Koninkrijk
daalde in de eerste negen maanden van 2020 met
22,3% (-EUR 2,9 miljard) tot EUR 10,0 miljard.
Minerale producten (-57,8%) werden het meest
getroffen door de daling van de prijs en de vraag
naar olie en aanverwante producten.
De COVID-19 crisis dwong tot de annulering
van alle Staatsbezoeken en prinselijke missies
in 2020. Het Agentschap voor Buitenlandse
Handel en zijn partners, de FOD Buitenlandse
Zaken, Flanders Investment & Trade, AWEX, en
hub.brussels zullen alles in het werk stellen om
bij te dragen tot het herstel en om de Belgische
bedrijven te ondersteunen bij hun initiatieven om
de buitenlandse markten terug te winnen. Daarom
werd besloten niet twee maar drie gezamenlijke
economische missies te organiseren onder het
voorzitterschap van Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Astrid in 2021: naar Senegal (juni 2021),
het Verenigd Koninkrijk (september 2021) en de
Verenigde Staten (oktober 2021). De missie naar
het Verenigd Koninkrijk zal op het juiste moment
komen om onze bedrijven weer in de running te
krijgen op de post-Brexit UK markt.
De aanvankelijk geplande Staatsbezoeken aan
Italië in 2020, alsook deze aan Litouwen en ZuidAfrika in 2021 moeten worden herzien. Hun
organisatie blijft, net als bij de missies, afhankelijk
van de evolutie van de pandemie en de snelheid
van de vaccinatiecampagne.
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel dankt
zijn partners, de FOD Buitenlandse Zaken en FIT,
AWEX, en hub.brussels voor hun vertrouwen en
constructieve samenwerking in 2020, ondanks
de moeilijke context.
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Voorzitster

Boodschap van de Algemene Directie
De COVID-19 crisis heeft de wereld in 2020 door elkaar
geschud en dat liet zich voelen in de economieën.
De Belgische buitenlandse handel is niet kunnen
ontsnappen aan deze algemene neerwaartse spiraal,
zelfs al zijn de resultaten op jaarbasis maar beperkt
beïnvloed. Ons land belandde op plaats 10 als
wereldwijd exporteur, een percentage van 2,4% van
de wereldhandel. Onze prestaties op het gebied van
import doen ons op de 12e plaats van de wereldranglijst
uitkomen (2,2% van het wereldwijd totaal).
Het jaar 2020 werd op meer dan één vlak verstoord.
De pandemie, die zich in heel de wereld liet voelen,
bracht reis- en verplaatsingsbeperkingen naar het
buitenland met zich mee, wat de organisatie van
de twee prinselijke missies en de twee jaarlijkse
Staatsbezoeken onmogelijk maakte. Een spijtige
situatie, zowel voor het Agentschap als voor zijn
partners, in hun zorg om de Belgische bedrijven te
ondersteunen op de buitenlandse markten.
Het geweer werd dus gedwongen van schouder
veranderd en de activiteiten van het Agentschap
werden in 2020 geheroriënteerd. Een eerste groot
project was de realisatie, op vraag van de FOD
Buitenlandse Zaken en de drie gewestelijke export
bevorderende instanties, van een studie betreffende
de impact van de COVID-19 crisis op de Belgische
buitenlandse handel. Een actualiteitsonderwerp
zonder weerga. Deze studie van groot belang bevat,
naast een analyse van de Belgische prestaties
gedurende de eerste lockdown (maart tot mei 2020),
ook een vergelijking met deze van onze buurlanden
en landen met een vergelijkbare exportstructuur.
Een sectoraal hoofdstuk gebaseerd op interviews
met de federaties en een analyse, gebaseerd op de
COVID Economic Recovery Index gerealiseerd door de
denktank Horizon, sloten de publicatie af. Een webinar
dat samen met de partners van het Agentschap op
19 november 2020 werd georganiseerd, stond toe de
meest markante feiten van de studie in het licht te
stellen en trok ongeveer 500 deelnemers aan.
De dienst studie en statistieken traden dus in 2020 op
de voorgrond, ondersteund in hun initiatieven door
het “omgebouwd” team missies/Staatsbezoeken.
Naast de bovenvermelde studie COVID-19, werden
twee sectorale studies gerealiseerd in 2020: “Belgian
Transport & Logistics” en “Belgian Sustainable Building
Solutions & Smart cities”. Zij werden openbaar

gepresenteerd gedurende webinars die tussen de 130
en 200 deelnemers aantrokken.
Tot slot sloot een studie die zich concentreerde
op het gebruik (of ondermaats gebruik) van
vrijhandelsakkoorden door de Belgische bedrijven het
palmares af.
Parallel vervolgde de dienst statistiek de
behandeling van de klassieke aanvragen. Ze
registreerde 441 jaarlijkse aanvragen. Tengevolge een
automatiseringsproces in 2017, worden de bilaterale
fiches elke maand automatisch gegenereerd en
gepubliceerd op de website van het Agentschap, zijnde
een totaal van 2.820 fiches op jaarbasis.
De dienst OBOC verdeelde via de mobiele
applicatie Trade4U 24.423 internationale zakelijke
opportuniteiten aan de bedrijven, een sterke stijging
in vergelijking met 2019 (18.281). De algemene tendens
van dit jaar volgend, vond op 26 november een door de
dienst Trade4U georganiseerd webinar plaats met als
onderwerp “The importance of public procurement
markets and opportunities for Belgian companies”.
Het exporteursbestand wordt continu bijgewerkt en
verrijkt en bevat heden ten dage 60.509 bedrijven in zijn
repertorium. In het kader van de relance-inspanningen,
werd met een zeker succes een gratis abonnement van
3 maanden van oktober tot en met december 2020
aan de uitvoerende bedrijven aangeboden.
Citeren we nog de reconversie van de tijdelijke website
van de missies www.belgianeconomicmission.be in
een meer algemene website gewijd aan de prinselijke
missies en hun voordelen. Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Astrid was zo vriendelijk om zich tot de
deelnemers te richten door middel van een boodschap
op deze website.
Het jaar 2020 sluit zich af met een eerbare financiële
balans en het niet gebruikte bedrag voor de prinselijke
missies 2020 zal toegewezen worden aan de organisatie van aanvullende missies zodra de gezondheidssituatie het toelaat. In 2021 zijn de bestemmingen van
de prinselijke missies het Verenigd Koninkrijk (5 tot 8
september) en de Verenigde Staten - Atlanta, Boston
en New York (2 tot 9 oktober).
Fabienne L’Hoost, Directeur-generaal
Didier De Baere, Adjunct-directeur-generaal
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Strategie en doelstellingen 2021
Net als het jaar 2020 kent het jaar 2021 een groot
aantal onzekerheden, waardoor het moeilijk is om
een activiteitenprogramma op te stellen. De coronavirus-crisis die de wereld op zijn kop heeft gezet,
duurt voort en vereist voorzichtigheid bij het opmaken van doelstellingen.
Het Staatsbezoek aan Litouwen is verplaatst naar
10-11 juni 2021, maar moet nog worden bevestigd,
en er heerst nog steeds onzekerheid over het 2e
Staatsbezoek van het jaar.
De prinselijke missies die in de herfst voorzien zijn,
hebben meer kans om door te gaan onder normale
omstandigheden, aangezien de vaccinatie in de betrokken landen goed verloopt. Een prinselijke missie naar het Verenigd Koninkrijk is gepland van 5 tot
8 september. Deze zending komt op het juiste moment in de nasleep van de Brexit en zou Belgische
bedrijven in staat moeten stellen om zich te herpositioneren op de Britse markt. Deze zending zal op korte termijn worden gevolgd door een prinselijke missie naar de Verenigde Staten (Atlanta, Boston en New
York), van 2 tot 9 oktober 2021.
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Tezelfdertijd zullen de diensten Studies en Statistiek
het 2e luik van de COVID-19 studie opmaken en
twee nieuwe sectorale studies realiseren: “Belgian
Sustainable Food Systems” en “Belgian Health
Technologies / medtech”. Aangezien de studie betreffende het gebruik van vrijhandelsakkoorden veel belangstelling heeft gewekt, zal deze in 2021 en daarna
op lange termijn worden opgevolgd.
In 2021 zal ook de nieuwe versie van de website
www.abh-ace.be gelanceerd worden, die een volledige revisie heeft ondergaan, inclusief een herstructurering, een technologische update en een facelift.
De database van de Belgische exporteurs wordt verder verfijnd en verbeterd. Het Trade4U-team zal op
zoek gaan naar gerichte internationale zakelijke opportuniteiten voor Belgische bedrijven uit verschillende bronnen over de hele wereld.
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Institutioneel en financieel kader
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel is een
openbare instelling met rechtspersoonlijkheid en
werd opgericht door het Samenwerkingsakkoord
van 24 mei 2002 tussen de Federale Overheid en de
Gewesten (Belgisch Staatsblad van 20.12.2002).
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel wordt
bestuurd door een Raad van Bestuur, waarvan Zijne
Majesteit de Koning Erevoorzitter is. De Raad bestaat
uit 16 leden aangeduid door de gewestregeringen en
door de Federale Overheid en zijn paritair afkomstig uit de openbare en private sector. Elk Gewest
benoemt een Regeringscommissaris. De Raad van
Bestuur van het Agentschap heeft in 2020 vier keer
vergaderd, waarvan drie keer digitaal omwille van de
COVID-19 gezondheidscrisis.
Een Begeleidingscomité coördineert de uitvoering van de besluiten die door de Raad van Bestuur
worden genomen. Voorgezeten door de Directeurgeneraal van het Agentschap, bestaat dit Comité uit

de drie leidende ambtenaren van de gewestelijke exportbevorderende instellingen (Flanders Investment
& Trade, hub.brussels en AWEX) en de Directeurgeneraal bevoegd voor de Bilaterale Economische
Betrekkingen van de FOD Buitenlandse Zaken. Het
Begeleidingscomité heeft in 2020 twee keer een fysieke vergadering gehouden en heeft drie keer virtueel vergaderd.
Het dagelijks Bestuur van het Agentschap wordt
verzekerd door een Directeur-generaal, bijgestaan
door een Adjunct-directeur-generaal, beiden aangeduid door de Raad van Bestuur en behorend tot een
verschillende taalrol. Fabienne L’Hoost is Directeurgeneraal, Didier De Baere is Adjunct-directeurgeneraal. Bovendien komt een Directieraad,
bestaande uit de Directeur-generaal, de Adjunctdirecteur-generaal en de twee Directeurs, mevrouw
Christelle Charlier en mevrouw Rosemary Donck, regelmatig samen.

Dotaties 2020
De financiering van het Agentschap wordt verzekerd
door een geïndexeerde jaarlijkse Federale dotatie
en door bijdragen van de Gewesten, volgens de verdeelsleutel “personenbelasting”. De in de begroting
2020 voorziene ontvangsten (goedgekeurd door de
Raad van Bestuur in zijn vergadering van 10.12.2020)
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bedroegen € 4.208.605. Het grootste deel hiervan
(97,53%) bestaat uit Federale en Gewestelijke dotaties. Dit percentage is in 2020 gestegen omdat de andere inkomsten van het Agentschap aanzienlijk zijn
gedaald als gevolg van de COVID-19 crisis.

TABEL 1 | Bedrag van de dotaties in 2020
EUR
Federale overheid

2.950.605,00

Vlaams Gewest

747.000,00

Waals Gewest

390.000,00

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

121.000,00

FIGUUR 1 | Verdeling van de dotaties 2019 et 2020
€ 3.500.000

€ 3.000.000
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€ 2.500.000
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€ 2.000.000
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€ 1.500.000
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380.000 390.000

€ 500.000
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Wet van 22 mei 2003
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel heeft
in 2019 voor het eerst de Wet van 22 mei 2003 betreffende de organisatie van de begroting en de

rekeningen van de Federale Staat en zijn uitvoeringsbesluiten toegepast.
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Personeelsleden 2020
Het Samenwerkingsakkoord bepaalt dat het aantal
personeelsleden van het Agentschap niet meer dan
50 mag bedragen. Op 31.12.2020 telde het ABH 32
personeelsleden. Na aftrek van de deeltijdse arbeid
bedraagt het personeelsbestand 31,6 voltijdse equivalenten (VTE).

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door één pensionering en één aanwerving met een contract voor bepaalde duur. Twee medewerkers werkten deeltijds
(80%) in 2020.

FIGUUR 2 | Arbeidsregime
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In de loop van de 15 voorbije jaren nam het personeelsbestand aanzienlijk af, van 48 medewerkers (39
VTE) in 2006 naar 32 (31,6 VTE) in 2020. Dit betekent
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een daling van 33,3% van de effectieven of 19% van
de voltijdse equivalenten.

FIGUUR 3 | Aantal voltijdse equivalenten 2006 - 2020
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HET ABH
IN 2020

1

STAATSBEZOEKEN EN BELGISCHE ECONOMISCHE MISSIES

1.1
STAATSBEZOEKEN EN BELGISCHE
ECONOMISCHE MISSIES
De COVID-19-pandemie maakte van 2020 een tumultueus jaar, waarin
activiteiten in veel sectoren werden verstoord. Internationale reizen en
groepsactiviteiten zijn opgeschort, waardoor er een grote opschudding is
ontstaan in de dagelijkse taken van de dienst.

Op het programma voor 2020 stonden het
Staatsbezoek aan Italië in maart, de economische
missie naar Senegal in juni, de economische missie
naar Australië in oktober en het Staatsbezoek aan
Chili in november.

De Dienst Missies moest zichzelf in deze periode opnieuw uitvinden. Er werden initiatieven genomen: er
werd een nieuwe, meer algemene versie van de website www.belgianeconomicmission.be gecreëerd en
de communicatie werd gemoderniseerd door het gebruik van Flexmail.

© FOD Kanselarij van de Eerste Minister-Algemene Directie Externe Communicatie-België,
Fotograaf: Shimera-Ansotte

De voorbereidingen voor het Staatsbezoek aan Italië
waren begin maart bijna volledig gedaan, toen de
snelle verspreiding van het virus in dat land de organisatoren dwong de reis kort voor vertrek uit te stellen.
De situatie verbeterde niet en de economische missie in Senegal leed hetzelfde lot. Ten slotte werden de economische missie naar Australië en het
Staatsbezoek aan Chili uitgesteld.

Zijne Majesteit de Koning, Erevoorzitter van de Raad
van Bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel
leidde van 1993 tot 2013 meer dan 85 economische missies.
Na Zijn troonsbestijging in 2013, vertegenwoordigt Zijn zus,
Prinses Astrid, hem tijdens de economische missies.

H.K.H. Prinses Astrid,
Vertegenwoordigster van Zijne
Majesteit de Koning tijdens de
Belgische economische missies
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1.2
WEBINARS
In dit jaar van een wereldwijde pandemie, dat sterk wordt gekenmerkt
door het telewerk, is het Agentschap echt de weg van de digitalisering ingeslagen. Zo hebben nieuwe digitale communicatiemiddelen het niet alleen mogelijk gemaakt om contacten te onderhouden tussen collega’s van
het Agentschap (Circuit par Unify), maar ook om virtuele vergaderingen te
organiseren met diverse belangrijke partners en een groot publiek te bereiken tijdens thematische webinars (hoofdzakelijk via Zoom of WebEx).

In het licht van de ontwikkeling van nieuwe communicatiekanalen kon het Agentschap immers niet
achterblijven. Zo werden in samenwerking met zijn
institutionele partners - de FOD Buitenlandse Zaken,
Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en
het Waals Agentschap voor Export en Buitenlandse
Investeringen (AWEX), - tussen juni en december
2020 niet minder dan vijf thematische webinars georganiseerd, d.w.z. bijna één webinar per maand.
De dienst Studies en Statistieken leverde de belangrijkste bijdrage aan deze seminaries op afstand met
de organisatie van drie virtuele evenementen: de
presentaties van de sectorale publicaties “Belgian
Transport & Logistics” en “Belgian Sustainable building solutions & Smart cities” en natuurlijk het webinar “COVID-19: recovery prospects for Belgian
Foreign Trade”, waarin verslag werd uitgebracht over
de gevolgen van de pandemie voor de Belgische inen uitvoer van goederen tijdens de eerste lockdown
(maart-mei 2020).
De diensten Reglementering en Trade4U van hun
kant hebben elk een thematisch webinar georganiseerd. Terwijl het eerste zich concentreerde op
internationale verkoopcontracten en Incoterms®
2020, was het tweede gewijd aan overheidsopdrachten en internationale business opportuniteiten voor
Belgische bedrijven.
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Deze vijf webinars waren een groot succes bij
Belgische bedrijven en overheidsinstanties. De populariteit van deze online-evenementen was zelfs
zo groot dat het Zoom Pro-abonnement van het
Agentschap, dat slechts maximaal 100 deelnemers
toelaat, snel moest worden uitgebreid tot de Zoom
Enterprise-formule, die in het totaal aan 500 deelnemers plaats biedt.
Naar alle waarschijnlijkheid zal het Agentschap in
2021 webinars nog steeds gebruiken als een extern
communicatiemiddel. Sinds februari is er inderdaad
een specifieke studie over vrijhandelsakkoorden,
“Belgian exporters and free trade agreements, a good
match?” dat het onderwerp zal zijn van een online seminar. Deze tendens zou zich ook moeten doorzetten
voor de twee sectorale publicaties die dat jaar zullen verschijnen, namelijk “Belgian Sustainable Food
Systems” en “Belgian Health Technologies”. Om een
breder publiek in het buitenland te bereiken en om
de webinars een internationaal bereik te geven, kunnen deze in de toekomst eventueel ook in het Engels
worden gehouden.
De vijf aangehaalde webinars zullen nu kort worden
besproken.

WEBINARS

I. “Internationale koopcontracten en Incoterms® 2020”

Datum: 17 juni 2020
Organisator: Dienst Reglementering
Agentschap voor Buitenlandse Handel

van

het

Sprekers:
• Eduard Verhaegen, I.C.C. gecertificeerd Incoterms
opleider;
• Katrien Van Loocke, Juridisch adviseur van het ABH
Deelnemers: 54 personen
De dienst Reglementering had de grote eer om
het eerste webinar in de geschiedenis van het
Agentschap voor Buitenlandse Handel te organiseren. Het behandelde thema was “Internationale
verkoopcontracten en Incoterms® 2020" en meer
bepaald de strategische commerciële keuzes en mogelijkheden in tijden van crisis (COVID-19, Brexit, handelsoorlogen, ...). In totaal hebben honderd deelnemers - de maximale capaciteit op Zoom Pro - die via

het exporteursbestand waren gecontacteerd, deelgenomen aan dit virtuele evenement dat op de volgende drie punten was geconcentreerd:
1. Wat zijn Incoterms en wat kunnen zij (niet) bepalen?
2. Internationale verkoopcontracten - strategische
keuzes
3. Verschillen tussen de Incoterms® 2010 regels en
de nieuwe Incoterms® 2020 regels
Ter herinnering: de Incoterms bestaan uit elf regels
die door de Internationale Kamer van Koophandel
(ICC) zijn opgesteld om de meest gebruikte leveringsvoorwaarden in de internationale handel vast te stellen, de juridische verantwoordelijkheden van kopers
en verkopers te omschrijven en de verdeling van kosten en risico’s tussen de partijen te bepalen.
Op 22 juni ging ditzelfde webinar door in het Frans.
Aan dit webinar namen 58 personen deel.
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De Incoterms®2020 wall chart beschrijft de verplichtingen, kosten en risico’s van de koper en verkoper onder elk
van de 11 Incoterms® regels.

18

ACTIVITEITENVERSLAG 2020

WEBINARS

II. “Belgische Transport & Logistiek”

Datum: 27 oktober 2020
Organisatoren: Agentschap voor Buitenlandse
Handel in samenwerking met zijn institutionele partners
Sprekers:
• Z.E. Ambassadeur Jeroen Cooreman, Directeur economische belangen, Directoraat-Generaal bilaterale betrekkingen, FOD Buitenlandse Zaken;
• Mr. Franck Toussaint, Transport en logistiek expert,
AWEX;
• Mr. Laurent Lamberts, Directeur export, hub.brussels;
• Mr. Dirk Van Steerteghem, Afdelingshoofd Internationale Handel, FIT;
• Mr. Wouter Decoster, Internationale handel analist,
ABH;
• Mr. Lorenzo Van Elsen, Project manager en redacteur, ABH;
• Mr. Didier Weerts, Co-CEO, Weerts Supply Chain;
• Mr. Rainier Reekmans, Directeur, Haven van Brussel;
• Mr. Didier Gelin, Directeur verkoop en marketing,
Emixis;
• Mr. Bert Vandecaveye, CEO, Tailormade Logistics.
Deelnemers: 100 personen (maximale capaciteit op
Zoom Pro)
Voor het tweede online-evenement dat door het
Agentschap werd georganiseerd, organiseerde de

dienst Studies een webinar om de sectorale publicatie “Belgian Transport & Logistics” voor te stellen
aan een geïnformeerd publiek van professionals
uit de sector. De maximale capaciteit, 100 deelnemers, werd ook voor dit virtuele seminarie weer
bereikt. Gezien het enthousiasme dat de eerste
twee webinars hebben losgemaakt, werd het Zoomabonnement van het Agentschap daarom uitgebreid
om in de toekomst maximaal 500 deelnemers aan de
webinars te kunnen laten deelnemen.
Tijdens dit webinar belichtte het panel van sprekers
van overheidsinstanties de centrale rol van België in
de internationale handel, zowel op het gebied van
transport als logistiek. Met havens van wereldklasse,
steeds efficiëntere luchthavens en multimodale vervoersoplossingen beschikt ons land over vervoerscorridors die het mogelijk maken goederen snel en
efficiënt naar hun bestemming te vervoeren.
Voordelen die tevens perfect werden geïllustreerd
door vier getuigenissen van bedrijven - Weerts Supply
Chain, de Haven van Brussel, Emixis en Tailormade
Logistics – afkomstig uit de drie Belgische Gewesten.
Zij konden het woord nemen om hun activiteiten en
hun knowhow aan het publiek voor te stellen.
De sectorale publicatie “Belgian Transport &
Logistics” wordt meer in detail besproken in punt
1.4.1.3 van het activiteitenverslag.
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III. “COVID-19: herstelperspectieven voor de Belgische buitenlandse handel“

Datum: 19 november 2020
Organisatoren: Agentschap voor Buitenlandse
Handel in samenwerking met zijn institutionele parners
Sprekers:
• Mevr. Anick Van Calster, Directeur-generaal van de
FOD Buitenlandse Zaken;
• Mevr. Claire Tillekaerts, CEO van FIT;
• Mevr. Pascale Delcomminette, CEO van AWEX;
• Mevr. Isabelle Grippa, CEO van hub.brussels;
• Mevr. Christelle Charlier, Directeur Dienst studies en
statistieken, ABH;
• Mr. Dennis Gijsbrechts, Internationale handel analist, ABH;
• Mr. Lorenzo Van Elsen, Project manager en redacteur, ABH;
• Dr. Margareta Drzeniek, Managing Partner van think
tank Horizon;
• Mr. Yves Verschueren, CEO van essenscia;
• Mr. Bart Steukers, Directeur Context & toekomstige
CEO van Agoria.
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Deelnemers: 500 personen (maximale capaciteit,
hoewel er meer verzoeken waren om deel te nemen)
Het webinar “COVID-19: recovery prospects for
Belgian Foreign Trade”, dat in nauwe samenwerking
met de institutionele partners van het Agentschap
werd georganiseerd, vond plaats in het kader van
de lancering van de studie “Impact van de COVID-19
crisis op de Belgische buitenlandse handel”, die het
sluitstuk vormt van een langdurige statistische analyse met als doel de tien sectoren te identificeren die
het meest getroffen worden door de wereldwijde gezondheidscrisis tijdens de maanden van de strenge
lockdown (maart-mei 2020).
In deze studie worden de prestaties van België ook
vergeleken met die van zijn buurlanden en van landen met een vergelijkbare exportstructuur. Aan de
hand van interviews met de belangrijkste sectorale
federaties van het land kunnen vervolgens de effecten van de crisis op de handelsstromen van bedrijven die in de tien zwaarst getroffen sectoren actief
zijn, worden belicht. Tenslotte worden in de studie

WEBINARS

de factoren aangegeven die zullen bijdragen tot een
duurzaam sociaal-economisch herstel.
Met dezelfde gedachte hebben de presentaties en
interventies van ons panel van sprekers de gevolgen
van de gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus op zowel nationaal als regionaal niveau gemeten.
De CEO’s van de drie regionale exportagentschappen
hebben aldus de verschillende steunmaatregelen
kunnen presenteren die de bedrijven ter beschikking
staan om hen te helpen deze moeilijke periode te
overwinnen.

Tenslotte hebben de getuigenissen van essenscia
en Agoria een inzicht gegeven in de realiteit op het
terrein in de sector van de biowetenschappen - met
name de farmaceutische sector - en in de technologiesector – meer bepaald de automobielindustrie.
De studie “Impact van de COVID-19 crisis op de
Belgische buitenlandse handel” wordt meer in detail
besproken in punt 1.4.1.2 van het activiteitenverslag.

© Koninklijk Paleis, België

Daarna werd de prestatie van België in de COVIDindex voor economisch herstel voorgesteld door de

denktank Horizon, die niet naliet erop te wijzen dat
ons land zich snel zou moeten herstellen dankzij zijn
sterke economische veerkracht en zijn belangrijke
handelsrelaties met andere Europese markten.
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IV. “Het belang van de markten voor overheidsopdrachten en de opportuniteiten
voor Belgische bedrijven”

Datum: 26 november 2020
Organisatoren: Agentschap voor Buitenlandse Handel
in samenwerking met zijn institutionele parners
Sprekers:
• Didier De Baere, Adjunct-directeur-generaal, ABH;
• Nabil Jijakli, Deputy CEO, Credendo;
• Sammy Sioen, Projectbeheerder Trade4U, ABH;
• Johan Malin, Adjunct van de Directeur, FIT;
• Claire Lammens, Market Expert Analyst WestEuropa, AWEX;
• Patrick Heinrichs, Export Finance Manager, AWEX;
• Georges Chebib, internationaal consulent, Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Deelnemers: 340
Op initiatief van de dienst Trade4U werd eind november met de steun van de institutionele partners van
het Agentschap een vierde webinar georganiseerd
over de manieren van optimalisering van exportmogelijkheden voor Belgische bedrijven bij internationale overheidsopdrachten.
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Zoals door de verschillende sprekers is aangegeven,
zijn de mogelijkheden voor internationale overheidsopdrachten ondanks de huidige wereldwijde gezondheidscrisis de afgelopen maanden aanzienlijk toegenomen. In de medische sector, natuurlijk, maar niet
uitsluitend.
Een groot aantal investerings- en bouwprojecten
draagt ook vandaag nog bij tot het herstel van de
nationale economieën. De verschillende sprekers,
waaronder Credendo, het agentschap voor exportkrediet, de dienst Trade4U van het Agentschap voor
Buitenlandse Handel en de Regionale exportagentschappen, legden uit hoe zij Belgische bedrijven die
deelnemen aan openbare aanbestedingen en internationale projecten het best kunnen begeleiden en
ondersteunen.
Bovendien benadrukten de verschillende sprekers
dat deze kansen niet alleen voor grote multinationals zijn weggelegd, maar dat ook de KMO’s hun kans
kunnen grijpen door in te schrijven op internationale
overheidsopdrachten.

WEBINARS

V. “Belgische duurzame bouwoplossingen & Smart Cities”

Datum: 8 december 2020
Organisatoren: Agentschap voor Buitenlandse
Handel in samenwerking met zijn institutionele parners
Sprekers:
• Z.E. Ambassadeur Jeroen Cooreman, Directeur economische belangen, Directoraat-Generaal bilaterale betrekkingen, FOD Buitenlandse Zaken;
• Mevr. Isa Rogiers, Community Manager, Smart Cities
Vlaanderen;
• Mevr. Isabelle Rawart, Smart Territory Advisor,
Agence du Numérique (AdN);
• Mr. Emmanuel Malfeyt, Cluster coordinator, ecobuild.brussels;
• Mr. Wouter Decoster, Internationale handel analist,
ABH;
• Mr. Lorenzo Van Elsen, Projectbeheerder en redacteur, ABH;
• Mr. Alexander Vanwijnsberghe, Algemeen directeur,
APTUS;
• Mevr. Charlotte De Bellefroid, Communicatiemanager, ISOHEMP;

• Mevr. Sunita Van Heers, Algemeen directeur,
SUREAL.
Deelnemers: Meer dan 200
Het vijfde en laatste webinar van het jaar 2020 was
gewijd aan het thema duurzaam bouwen en slimme steden. Het was inderdaad ter gelegenheid van
dit online-evenement dat de Dienst Studies van het
Agentschap zijn studie “Belgian Sustainable Building
Solutions & Smart Cities” aan het publiek heeft voorgesteld.
Tijdens hun toespraken lichtten de verschillende vertegenwoordigers van overheidsinstanties de voortrekkersrol toe die België en zijn Gewesten spelen op
het gebied van duurzaam bouwen en slimme steden.
Zoals de sprekers benadrukten, volgt België immers
resoluut de weg van stedelijke duurzaamheid door
het prisma van innovatie en digitalisering, met het
oog op het bereiken van de doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2050, zoals bepaald in de Europese
Green Deal.
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In het tweede deel van het webinar stelden Aptus,
Isohemp en SuReal, drie innovatieve Belgische bedrijven (één per Gewest) die actief zijn in duurzaam
bouwen en/of slimme steden, hun activiteiten en expertise voor aan het publiek. Deze verschillende getuigenissen van bedrijven illustreerden de behandelde thema’s en lieten het publiek kennismaken met de
meest recente ontwikkelingen in deze domeinen.
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De sectorale publicatie “Belgian Sustainable building
solutions & Smart cities” wordt meer in detail besproken in punt 1.4.1.3 van het activiteitenverslag.
De presentaties, publicaties en persoverzichten van deze webinars kan u op onze website
www.abh-ace.be consulteren onder de rubriek
NIEUWS.

OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE - OBOC

1.3
OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES
CENTRE - OBOC
De dienst OBOC is belast met het beheer van het
exporteursbestand (hoofdstuk 1.3.1), evenals de

Trade4U-dienst voor
(hoofdstuk 1.3.2).

Belgische

exportbedrijven

1.3.1 Exporteursbestand
Uit de gegevens over exporterende bedrijven die worden aangeleverd door:
• de regionale agentschappen Flanders Investment &
Trade, hub.brussels en AWEX;
• de federale instellingen FOD Buitenlandse Zaken
en FOD Financiën, Algemene Administratie der
Douane en Accijnzen;
• het departement van de missies van het ABH, met
de lijst van deelnemers aan de prinselijke economische missies en Staatsbezoeken;
verrijkt de dienst OBOC deze om een bestand van
Belgische exporteurs op te bouwen. Elke onderneming wordt erin gekenmerkt door een bedrijfsfiche
dat algemene informatie bevat (contactgegevens,
contactpersonen, enz.) alsmede informatie over haar
activiteiten (producten en diensten) en haar exportmarkten.
Met het doel om over een zo volledig en actueel mogelijk bestand van exporteurs te beschikken, heeft het
ABH ook een protocol voor gegevensuitwisseling opgezet met de FOD Financiën - Douane en Accijnzen.

Het exporteursbestand is een centrale as voor de
werking van Trade4U, maar ook een waardevol instrument voor het agentschap en zijn partners om
Belgische bedrijven in het buitenland te promoten.
Het onderhoud ervan, dat veel werk met zich meebrengt, is dan ook van essentieel belang om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen.
Eind 2020 telde het exporteursbestand meer dan
60.000 ondernemingen, waarvan meer dan de helft
als actief wordt beschouwd en waarvoor de informatie volledig is. Daarnaast zijn er 4.500 nieuwe bedrijven aan het bestand toegevoegd en 12.500 bedrijfsprofielen aangepast in 2020.
Sinds de goedkeuring van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (GDPR) kan elke persoon van
wie de contactgegevens in onze databank zijn opgeslagen, aanspraak maken op een “recht op vergetelheid”. Het is zo dat in 2020 de gegevens van ongeveer
850 personen werden gewist.

A. ontwikkelingen ten behoeve van de partners
Een van de doelstellingen van het exporteursbestand is de bestaande CRM-systemen van de regionale agentschappen te verrijken, waarvoor een toegang gecreëerd werd voor de partners van het ABH
(Flanders Investment & Trade, hub.brussels, AWEX
en de FOD Buitenlandse Zaken) en de uitwisselingen
in 2020 zijn vruchtbaar geweest.

Bovendien is een functie ontwikkeld voor het importeren en exporteren van gegevens in JSON-formaat,
waardoor de uitwisseling van gegevens tussen het
Agentschap en zijn partners nog gemakkelijker zal
worden.
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B. Thesaurus conversie project – CPV
Na analyse werd tussen het ABH en zijn partners
(Flanders Investment & Trade, hub.brussels, AWEX
en de FOD Buitenlandse Zaken) beslist om de internationale Common Procurement Vocabulary (CPV) classificatie toe te voegen om de Belgische exportbedrijven beter te kunnen bereiken. Deze indeling maakt
het mogelijk zowel de uitvoer van goederen als die
van diensten op te nemen en zal een nog betere zoekprestatie mogelijk maken. Het informaticaplatform
DBTrade4U is in die zin aangepast en op termijn zal
elke onderneming in het bestand worden gespecificeerd met de CPV-codes die overeenkomen met haar
sectoren van activiteit.

In 2020 bevond het project voor de omzetting van de
thesaurus naar de CPV-classificatie zich in de afrondingsfase. Een CPV-code zal toegekend worden aan
elk van de 20.000 productcodes die de thesaurus
telt. Dit zal nu worden geverifieerd door een deskundige op dit gebied, een oefening die in het voorjaar
van 2021 zal worden afgerond.
Vervolgens zullen aan elk van de ondernemingen in
het bestand van de exporteurs op geautomatiseerde
wijze CPV-codes worden toegekend op basis van de
productcodes in de thesaurus die in hun profiel zijn
opgenomen.

C. Steun tijdens de COVID-19 crisis
Tijdens de COVID-19 crisis heeft het ABH zich via het
exporteursdossier ter beschikking gesteld van diverse entiteiten om bij te dragen tot een zo goed mogelijke positionering van de Belgische exportbedrijven.

© Koninklijk Paleis, België

Zo werd op verzoek van de Federale Overheidsdienst
Economie een bericht verzonden om ondernemingen ertoe aan te zetten ongebruikte machines te
herbestemmen voor de vervaardiging van medische
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wegwerpartikelen; of werd informatie verspreid over
de “Credendo Bridge Guarantee”, die veel positieve
reacties heeft uitgelokt.
Verscheidene ondernemingen verzochten uitdrukkelijk om ook na de versoepeling van de maatregelen
en het daaropvolgende economische herstel alle relevante informatie over de handelscrisis op een gecentraliseerde manier te kunnen blijven ontvangen.

OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE - OBOC

1.3.2 Trade4U: internationale handelsopportuniteiten binnen
handbereik!
A. Nieuwe versie van de mobiele applicatie
De nieuwe versie van de Trade4U-applicatie is operationeel sinds begin augustus 2020. Naast een beter en meer gestructureerd overzicht ontvangen
abonnees nu ook notificaties telkens wanneer zich

een nieuwe kans voordoet op het gebied en op de
markten die voor hen van belang zijn en/of wanneer
er sprake is van informatief nieuws van juridische of
economische aard.

B. Resultaten in aantal abonnees
Begin 2020 waren 276 bedrijven als betalende abonnees aangesloten bij Trade4U. Dit aantal is relatief
stabiel gebleven ten opzichte van het voorgaande
jaar. Hier komen 163 bedrijven bij die hebben deelgenomen aan de prinselijke economische missie naar
China en het Staatsbezoek aan Luxemburg en een drie

maanden durend promotioneel abonnement kregen.
Er zij evenwel op gewezen dat de abonnees sinds het
begin van de COVID-19 crisis niet opnieuw zijn gefactureerd en dus een gratis verlenging voor de rest van
2020 van hun huidige abonnement hebben gekregen
om hen tijdens deze periode te ondersteunen.

FIGUUR 4 | Regionale verdeling van de abonnees in 2020
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C. Promotioneel abonnement COVID-19
In het licht van de economische stimuleringsmaatregelen en in overleg met haar partners (Flanders
Investment & Trade, hub.brussels, AWEX en de FOD
Buitenlandse Zaken) heeft het ABH beslist om een
gratis Trade4U abonnement aan te bieden aan exporterende bedrijven die dit wensen, en dit voor een periode van 4 maanden (1/10 tot 31/01/2021).

Een gepersonaliseerde uitnodiging werd verstuurd
naar alle bedrijven in de exporteursdatabank en meer
dan 360 bedrijven schreven in op deze mogelijkheid.
De regionale spreiding van deze promotionele abonnementen is vergelijkbaar met die van de standaard
abonnees. In totaal is het aantal bij Trade4U aangesloten bedrijven (betalend en niet betalend) tegen
eind 2020 gestegen tot 753.

D. Resultaten aan aanbodszijde
Internationale handelsopportuniteiten
Ondanks de crisis is het aantal internationale handelsopportuniteiten dat onder de abonnees is verspreid (via de mobiele applicatie en per e-mail) in
2020 aanzienlijk gestegen tot 24.423.

De gepubliceerde opportuniteiten waren hoofdzakelijk aanbestedingen (79,8%) en internationale projecten (20,0%) en, in mindere mate, B2Bzakenvoorstellen (0,2%).

De dienst publiceerde onder meer opportuniteiten
in verband met de COVID-19 crisis (vervaardiging van
persoonlijke beschermingsmiddelen, vervaardiging
van medische wegwerpartikelen, enz.).

FIGUUR 5 | Aantal verspreide handelsopportuniteiten tussen 2014 en 2020
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Newsflashes
De mobiele applicatie Trade4U maakt ook de publicatie van economische en juridische nieuwsberichten mogelijk. In 2020 werden 81 nieuwsberichten
uitgezonden. Meer dan de helft van deze informatie
(48) was afkomstig van de FOD Buitenlandse Zaken
en zijn posten in het buitenland.
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Seminaries
Sinds de start van Trade4U zijn elk jaar twee seminaries gehouden. Deze seminaries brengen telkens een
groot aantal deelnemers samen en dragen bij tot een
optimale netwerking van de abonnees.
Een eerste seminarie was gepland voor 28 april
2020 en zou gewijd zijn aan de economische missie
in Australië. Deze moest echter worden afgelast vanwege de eerste golf van de COVID-19 pandemie die
het land op dat moment teisterde.
Op 26 november 2020 organiseerde de dienst
Trade4U daarom, in samenwerking met haar partners, een webinar over overheidsopdrachten en de
opportuniteiten voor Belgische bedrijven. Ongeveer
340 deelnemers schreven zich in voor dit webinar,
dat een groot succes was.

Bestelling van lastenboeken

Statistieken

In 2020 werden 21 lastenboeken besteld door de
dienst OBOC in samenwerking met diplomatieke
posten of regionale economische en handelsattachés
ten behoeve van 5 bedrijven die op Trade4U zijn geabonneerd.

Er wordt een gepersonaliseerd statistisch abonnement aangeboden. Elke abonnee ontvangt maandelijks of driemaandelijks export- en importcijfers voor
zijn producten/diensten en voor de markten waarvoor hij belangstelling heeft.

Deze dienst, die sinds de lancering van Trade4U in
2015 steeds meer werd gewaardeerd door abonnees,
is sterk getroffen door de COVID-19 crisis.

1.3.3 Stagiairs
De dienst OBOC werkt samen met verschillende hogescholen en universiteiten om stagiairs aan te nemen.
Ondanks de COVID-19 crisis en het voltijdse telewerk
dat gedurende een groot deel van het jaar van kracht
was, werden niet minder dan 7 stagiairs begeleid
voor in totaal 380 stagedagen.

Deze samenwerking is gunstig voor alle partijen, in
de eerste plaats voor de stagiairs, die een eerste beroepservaring krijgen aangeboden, en voor de dienst
OBOC, voor wie de stagiairs een hulp van onschatbare waarde zijn bij het bijhouden van het exporteursbestand en bij het zoeken naar internationale handelsmogelijkheden voor Trade4U-abonnees.
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STUDIES, STATISTIEKEN EN FISCALE ATTESTEN

1.4
STUDIES, STATISTIEKEN EN FISCALE
ATTESTEN
1.4.1 Studies
2020 is een vruchtbaar jaar geweest qua publicaties. Naast de twee traditionele sectorale publicaties voerde het ABH, op vraag van haar institutionele partners, ook een studie uit over de impact van de
COVID-19-crisis op de Belgische buitenlandse handel
tijdens de eerste lockdown (maart-mei 2020). Tot

slot werd ook een onderzoek gestart naar het gebruik
van vrijhandelsovereenkomsten. Deze verschillende
prestaties werden mogelijk gemaakt dankzij de actieve bijdrage van verschillende medewerkers van het
team “Missies - Staatsbezoeken”.

1.4.1.1 Economische studies
Als gevolg van het uitstel van de prinselijke economische missies van 2020 (naar de Republiek Senegal en
naar het Gemenebest van Australië) kon het ABH de
twee geplande economische studies niet publiceren.
Zoals gebruikelijk zijn deze studies bedoeld om de
lezer een algemeen macro-economisch overzicht

te bieden van het land dat tijdens een prinselijke
economische missie bezocht wordt, evenals een
analyse van de groeisectoren in termen van export.
Bovendien brengen deze studies alle informatie samen die nodig is om de export- of investeringsbeslissingen van onze bedrijfsleiders te optimaliseren.

1.4.1.2 Studie over de impact van de COVID-19 crisis op de Belgische
buitenlandse handel tijdens de eerste lockdown (maart-mei 2020)
De publicatie over de impact van de COVID-19 crisis
op de Belgische buitenlandse handel meet de gevolgen van deze pandemie voor zowel de Belgische inals uitvoer van goederen tijdens de eerste lockdown
(maart-mei 2020).
Op basis van deze cijfers werden de tien sectoren
geïdentificeerd die het meest door de gezondheidscrisis zijn getroffen. De prestaties van België werden
ook vergeleken met die van haar buurlanden en met
die van landen met een vergelijkbare exportstructuur. Een reeks interviews met sectorfederaties illustreert bovendien de effecten van de crisis op de internationale handelsprestaties van bedrijven die actief
zijn in de tien meest getroffen sectoren.
Ten slotte worden de veerkracht van België en de
factoren die zullen bijdragen tot een duurzaam
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sociaaleconomisch herstel in het kader geplaatst van
de ‘COVID Economic Recovery Index’, een nieuw concept dat ontwikkeld werd door de denktank Horizon
Group.
De studie werd gepubliceerd in het Nederlands,
Frans en Engels.

De studie kreeg veel weerklank in verschillende media:
→ LN24
→ Geschreven pers
→ Webinar
→ Sociale media
→ Radio.

Ze werd in primeur overhandigd aan Z.M. de Koning,
aan H.K.H. Prinses Astrid en aan de bevoegde
Ministers.
LN24
Een panelinterview met de DGB en de 3 CEO’s van de
Gewesten vond plaats op 19.11.2020 om 9.00 uur en
werd herhaaldelijk heruitgezonden.

Geschreven pers
Er werd besloten om exclusiviteit te verlenen aan De
Tijd, l’Echo en Trends-Tendance. Het persbericht en
de studie werden onder embargo aan hen overgedragen.
De studie haalde de voorpagina van zowel De Tijd
als L’Echo en een artikel in de krant zelf. Er werden

in Trends-Tendance twee volledige pagina’s aan gewijd.
Het persbericht dat naar Belga werd gestuurd, werd
in tal van dagbladen opgepikt: Het Laatste Nieuws,
La Libre Belgique, Le Soir, DH, Grenzecho… Ook de
RTBF en RTL publiceerden het persbericht van Belga.

Webinar
Meer dan 500 deelnemers van over de hele wereld
woonden het webinar bij, dat georganiseerd werd op
19 november 2019, de lanceerdatum van de studie
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“Impact van de COVID-19 crisis op de Belgische buitenlandse handel (Deel 1: periode maart-mei 2020 (lockdown))". (Zie punt 1.2 - III van dit activiteitenverslag)

STUDIES, STATISTIEKEN EN FISCALE ATTESTEN

Volgens de enquête die aan het einde van het webinar werd gehouden, beoordeelde 77% van de deelnemers het webinar als “buitengewoon” of “zeer nuttig”.

Sociale media

Radio

Er werden ‘quote cards’ ter beschikking gesteld aan
de partners. De studie werd ook breed gedeeld op
LinkedIn, Twitter en Facebook.

Hoewel de werkgroep het idee van een proactief contact met de radio’s had afgewezen om overkill te vermijden, werd C. Tillekaerts geïnterviewd door QMusic
en leverde Bel RTL een volledige analyse van het onderzoek af in haar avondnieuws.

© Koninklijk Paleis, België

Anick Van Calster, Directeur-generaal Bilaterale
Zaken (DGB), FOD Buitenlandse Zaken, Claire
Tillekaerts, CEO van Flanders Investment & Trade,
Pascale Delcomminette, CEO van AWEX en Isabelle
Grippa, CEO van hub.brussels, verrijkten het webinar met hun interventies die erop gericht waren de
deelnemers bekend te maken met de relancemaatregelen en -instrumenten die in de specifieke context
van de COVID-19-crisis aan bedrijven ter beschikking
werden gesteld. De resultaten van de studie zelf werden gepresenteerd door de auteurs van ABH en de insteek van de privésector werd gebracht aan de hand
van getuigenissen van essenscia en Agoria. Ten slotte werd het concept van ‘Covid Economic Recovery
Index’ gepresenteerd door Dr. Drzeniek, Managing
Partner van Think tank Horizon.
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1.4.1.3 Sectorale publicaties
In samenwerking met de federale en gewestelijke
partners en de betrokken sectorale federaties werden twee sectorale publicaties gemaakt in 2020.
Deze documenten, gepubliceerd in het Engels, zijn
bedoeld om exporterende bedrijven in een bijzonder
bloeiende sector van de Belgische economie te ondersteunen en zijn als volgt samengesteld:

Belgian transport & logistics
De sectorale publicatie “Belgian Transport &
Logistics”, gepubliceerd in de tweede helft van 2020,
focust, zoals de naam reeds doet vermoeden, op het
nationale en internationale transport van goederen niet van mensen - over zee, in de lucht, via de weg, op
het spoor of langs de rivier, en op logistiek.
De studie toont aan dat, dankzij de geavanceerde
transportinfrastructuur, de geografische ligging in
het hart van Europa en zijn positie in mondiale waardeketens, ons land gepositioneerd is als wereldleider
in internationale handel en dus ook in transport en
logistiek.
Bovendien heeft België dankzij zijn open economie
een hoge mate van onderlinge verwevenheid met zijn
buurlanden, de Europese Unie en de wereld. Daarom
is de transport- en logistieke sector, als essentiële
schakel die internationale commerciële activiteiten
van diverse economische sectoren stimuleert, een
hoeksteen van de Belgische economie. Uit de studie
blijkt dat, transport- en logistieke activiteiten in alle
soorten bedrijven voorkomen, ongeacht de betrokken economische sector.
De twaalf bedrijven die werden geïnterviewd om de
sterke punten van België op het gebied van transport
en logistiek te illustreren, waren de volgende:
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• Een eerste deel geeft een overzicht van de situatie
van de betrokken sector in België en identificeert de
sterke punten van ons land op dit vlak.
• Een tweede deel plaatst innovatieve bedrijven in de
betreffende sector in het voetlicht door middel van
interviews.
• Een derde en laatste deel bevat een niet-exhaustieve lijst van bedrijven die innovatieve oplossingen
aanbieden in dit domein.

STUDIES, STATISTIEKEN EN FISCALE ATTESTEN

TABEL 2 | Geïnterviewde bedrijven van de transport- en logistieke sector
Vlaanderen

Brussel

Wallonië

• Air Cargo Belgium

• Emixis

• Liege Container Terminal

• Fast Lines Group

• Port of Brussels

• Sedis Logistics

• ICO Terminals

• Sumy

• Van Mieghem Logistics

• Tailormade Logistics

• Ziegler

• Weerts Supply Chain

Ten slotte was deze publicatie ook het onderwerp
van een webinar op 27 oktober 2020. Voor meer

informatie over dit onderwerp zie punt 1.2 - II van dit
activiteitenverslag.

Belgian Sustainable Building Solutions & Smart Cities
De tweede publicatie voor 2020, “Belgian Sustainable
Building Solutions & Smart Cities”, verscheen ook in
de tweede jaarhelft. Terwijl het eerste deel van deze
studie zich richt op de verschillende uitdagingen van
duurzame ontwikkeling in sectoren rond de constructie, het beheer en de renovatie van gebouwen,
is het tweede deel gewijd aan Smart Cities, d.w.z., het
gebruik van digitale en innovatieve telecommunicatietechnologieën ten voordele van de burger.
Zoals in het eerste deel van de studie te lezen valt
kan niet ontkend worden dat het Europese wetgevend kader dat van toepassing is op de bouwsector,
meer bepaald Richtlijn 2010/31/EU betreffende de
energieprestatie van gebouwen, heeft geleid tot de
goedkeuring van een beleid gericht op het bereiken
van Europese milieudoelstellingen tegen 2050 in het
kader van de “Green Deal”.
In België hebben de maatregelen van de lokale autoriteiten gezorgd voor een groei van de activiteiten in
de bouwsector. Sinds de implementatie van Richtlijn
2010/31/EU is het aantal Belgische gebouwen en het
aantal bouwvergunningen dat voor bouw- en woningrenovatie op het nationale grondgebied wordt
verleend, aanzienlijk gestegen. Gezien deze toegenomen vraag naar bouw en renovatie, is het aantal bedrijven en de werkgelegenheid in de sector bijgevolg
ook aanzienlijk gegroeid.
Bovendien konden bedrijven in de sector als gevolg
van de hogere omzetten die ze draaiden dankzij de

toegenomen activiteiten investeren in innovatieve
en digitale oplossingen. Deze investeringen zijn uiteraard ook gericht op de ontwikkeling van ecologisch
verantwoorde bouwtechnieken in een sector in volle transitie naar duurzaamheid, een domein waarin
België resoluut voorop loopt.
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Deze duurzame bouwoplossingen worden op hun
beurt geïntegreerd in een groter geheel: Smart Cities
of “intelligente steden”. Deze kunnen zeer breed worden geïnterpreteerd en houden verband met alle
aspecten van het stadsleven, inclusief innovatief bestuur (van afvalbeheer tot noodhulp tot stadsplanning), mobiliteit, milieu, openbare veiligheid, economische welvaart, gezondheidszorg, enzoverder.

De opkomst van Smart Cities is een wereldwijd fenomeen, met België als natuurlijke bondgenoot vanwege de aanwezigheid van belangrijke steden en de vele
slimme bedrijven die ons land rijk is.
De twaalf bedrijven die werden geïnterviewd om de
sterke punten van België op het gebied van duurzame bouwoplossingen en Smart Cities te illustreren,
waren de volgende:

TABEL 3 | Geïnterviewde bedrijven van de sectoren duurzaam bouwen en smart cities
Vlaanderen

Brussel

Wallonië

• Deceuninck Compound &
Recycling

• A2M

• Isohemp

• Facadeclick

• SuReal

• Stabilame

• Aptus

• Energis

• Bike & Win

• The Beacon

• Macq

• Smartnodes

Sustainable Building Solutions

Smart Cities

Daarnaast was deze publicatie ook het onderwerp
van een webinar op 8 december 2020. Voor meer informatie over dit onderwerp zie punt 1.2 - V van dit
activiteitenverslag.
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Tot slot is het ook belangrijk erop te wijzen dat een
gedrukt exemplaar van deze twee sectorale publicaties per diplomatieke post werd verzonden naar alle
Belgische Ambassadeurs, Consuls-generaal en economische en handelsattachés over de hele wereld.

STUDIES, STATISTIEKEN EN FISCALE ATTESTEN

1.4.1.4 Studie over het gebruik van vrijhandelsakkoorden door Belgische
bedrijven
De Belgische economie steunt voor een belangrijk
deel op internationale handel. De discussies over
Brexit hebben de centrale rol van vrijhandelsakkoorden voor onze exportbedrijven de afgelopen maanden en jaren sterk belicht. Vrijhandelsakkoorden,
gesloten door de Europese Unie, zijn immers uitstekende springplanken voor Belgische bedrijven om
ook buiten de Europese Unie op een competitieve
manier te exporteren.
De publicatie over het gebruik van vrijhandelsakkoorden analyseert in welke mate de Belgische uitvoerders profiteren van de bestaande vrijhandelsakkoorden. Daarnaast worden de achterliggende redenen
vanuit twee invalshoeken bestudeerd.
In eerste instantie werd aan de hand van data van
de Europese Commissie nagegaan of Belgische uitvoerders al dan niet efficiënt gebruik maken van de
vrijhandelsakkoorden. Bijzondere aandacht werd geschonken aan specifieke sectoren en landen waar de
vrijhandelsakkoorden nog het meeste impact kunnen hebben. Ook werd er een vergelijking met de EU
voorzien.
Vervolgens werd een enquête gehouden onder een
selectie van bedrijven om de redenen te achterhalen waarom Belgische exporteurs al dan niet gebruik
maken van vrijhandelsovereenkomsten, en welke rol
derde partijen zoals shipping agents in dit proces spelen.
Op basis hiervan werden 20 bevindingen naar voren
geschoven. Met deze bevindingen kunnen de bevoegde partners desgewenst gericht actie ondernemen

om bedrijven, in het bijzonder KMO’s, aan te moedigen meer gebruik te maken van de preferentiële
tarieven en op die manier hun competitiviteit in het
buitenland te verhogen.
De resultaten werden op vraag van de Europese
Commissie al toegelicht aan vertegenwoordigers van
de 27 EU-lidstaten in 2020, de officiële lancering van
de studie, en het bijbehorende webinar, is voorzien
voor 4 februari 2021.
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1.4.2 Statistieken
De gegevens over de handel in goederen zijn afkomstig van 'Comext', de gegevens over de handel in diensten
van de Nationale Bank van België.

1.4.2.1 Missie
Overeenkomstig artikel 2 van het Samenwerkingsakkoord is het Agentschap voor Buitenlandse Handel gemachtigd om vergelijkende nationale en

internationale statistieken te verzamelen, te verwerken en te verspreiden.

1.4.2.2 Activiteiten
In 2020 werden 441 aanvragen aan het departement
gericht. Er werden daarnaast ook 71 bilaterale nota’s
opgesteld. De bilaterale fiches worden automatisch

gegenereerd en iedere maand op de website van het
Agentschap gepubliceerd met een totaal van 2.820
fiches op jaarbasis.

Regelmatige vragen
De voornaamste klanten zijn de Federale overheidsinstellingen, gevolgd door organisaties en federaties,
buitenlandse ambassades in België, bedrijven en

interne verzoeken aan het ABH. Deze trend wordt
door de jaren heen bevestigd.

FIGUUR 6 | Verdeling van de klanten op basis van de specifieke vragen in 2020

30,5% - Federale overheid
20,7% - Organisaties - Federaties
12,1% - Buitenlandse ambassades in België
11,9% - Intern
10,7% - Andere
10,5% - Bedrijven
3,0% - Academische wereld
0,5% - Gewesten

De gewestelijke vragen waren allemaal afkomstig van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle bilaterale fiches worden ook maandelijks naar hub.brussels gestuurd.
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Verder beantwoordt de Statistiekdienst ook regelmatig vragen van de pers. Zowel door de pers als door
verschillende overheidsinstanties zijn veel vragen
met betrekking tot COVID-19 en de Brexit naar de
dienst gestuurd.

STUDIES, STATISTIEKEN EN FISCALE ATTESTEN

Bilaterale nota’s en fiches
In 2020 stelde de dienst 71 nota’s op over de bilaterale handelsbetrekkingen en dit zowel in het Frans,
Nederlands als het Engels. Deze nota’s geven een
zeer volledig beeld van de Belgische handel in zowel
goederen als diensten met de verschillende partners.
Deze bilaterale nota’s worden ook gepubliceerd op de
website van het Agentschap en winnen jaar na jaar de
prijs voor de meest geraadpleegde rubriek.
Van deze nota’s werden er 28 door het Koninklijk
Paleis aangevraagd in het kader van het bezoek van
buitenlandse staatshoofden of naar aanleiding van
de overhandiging van geloofsbrieven van nieuwe ambassadeurs.
De volgende personen of instellingen deden eveneens een aanvraag voor nota’s: de Eerste Minister,
de Minister van Buitenlandse Zaken, de FOD
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, de Belgische ambassades in het buitenland, de buitenlandse ambassades in België, de economische en handelsattachés,
het Europees Parlement, federaties en Kamers van
Koophandel, journalisten en studenten.
De bilaterale fiches zijn een verkorte versie van de nota’s: ze bieden een beknopt overzicht van de handelsbetrekkingen tussen België en een partnerland. Ze
zijn beschikbaar in het Engels en worden nu maandelijks bijgewerkt voor alle commerciële partners en
kunnen worden gedownload op de website van het
Agentschap.
Ze worden door tal van institutionele partners en
door de pers gebruikt, met name om inhoudelijke artikels te illustreren.
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Trimestriële en jaarlijkse brochures
Elk trimester verschijnt er een brochure met de belangrijkste gegevens over de Belgische buitenlandse
handel. Deze brochure is beschikbaar in twee versies: een tweetalige versie Nederlands/Frans en een
Engelstalige versie.
Een keer per jaar publiceert het ABH ook een brochure “Belgian Foreign Trade”, waarin de buitenlandse handel van België met alle landen van de wereld
en volgens de 22 secties van de nomenclatuur wordt
beschreven.
Ook wordt er een globale nota over de wereldhandel, “World Trade”, gebaseerd op resultaten van de
Wereldhandelsorganisatie (WTO), opgesteld in het
Engels. Deze nota laat toe om de handelsprestaties
van België te vergelijken met die van andere landen
in de wereld.

2019

De dienst Statistieken publiceert daarenboven ook
een lijst van de belangrijkste producten die door
België worden geëxporteerd en het aandeel dat
België vertegenwoordigt in de wereldexport van dit
product of deze productgroep. Dit document vermeldt in afnemende volgorde van belangrijkheid de
verschillende producten waarvoor ons land de 1e, 2e,
3e, 4e of 5e exporteur ter wereld is.
Tot slot wordt maandelijks een samenvattende fiche
met betrekking tot de continenten en producten opgesteld. Deze biedt een synthetisch overzicht van de
belangrijkste partners en verhandelde producten.

2019
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Abonnementen
De statistiekdienst beheert 795 abonnementen en
levert volgens een bepaalde frequentie (maandelijks,
trimestrieel, jaarlijks) cijfers die overeenstemmen
met een specifieke vraag of een interesseprofiel.
Van deze 795 abonnementen hebben er 596 betrekking op de handel in goederen en 199 op diensten.

gegevens worden ook naar alle economische en handelsattachés van de drie gewesten gestuurd.
Het ABH zorgt er ook voor dat statistische gegevens
naar bepaalde buitenlandse ambassades worden
gestuurd die meer gedetailleerde informatie willen
dan die welke beschikbaar is in de 22 secties van de
Nomenclatuur.

Alle Trade4U-abonnees (zie sectie 1.3 Overseas
Business Opportunities Centre) genieten van een statistiekabonnement.

Al deze cijfers worden elektronisch verzonden in .xls-formaat.

Bovendien krijgen alle Belgische diplomatieke missies
en consulaire posten maandelijks via e-mail de resultaten van de buitenlandse handel van België met het
land of de landen die onder hun jurisdictie vallen. Deze

Abonnementen op statistieken m.b.t. diensten zijn
vrijwel uitsluitend bedoeld voor bedrijven; die met
betrekking tot de handel in goederen zijn als volgt
onderverdeeld:

FIGUUR 7 | Aantal klanten met een abonnement op goederenstatistieken in 2020

198 - G
 ewesten (Flanders Investment & Trade, hub.brussels,
AWEX),
inclusief regionale economische attachés
186 - Bedrijven
157 - FOD Buitenlandse Zaken, inclusief de posten in het buiteland
36 - Buitenlandse ambassades in België
19 - Kamers van koophandel en federaties
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1.4.3 Fiscale attesten
De vrijstelling voor bijkomend aangeworven personeel voor uitvoer is een fiscale steunmaatregel van
de FOD Financiën (art. 67 van het Wetboek van de
Inkomensbelastingen 1992, ingevoerd door de wet
van 27 oktober 1997 houdende bepalingen i.v.m.
de fiscale stimuli voor de uitvoer en het onderzoek,
Belgisch Staatsblad 2 december 1997). Zij voorziet
in een ‘fiscale’ vrijstelling van de belastbare winsten
tot een bedrag van € 10.000 (geïndexeerd voor het
aanslagjaar 2020 – inkomsten 2019: € 16.320) per
bijkomend aangeworven personeelslid dat in België
voltijds in een onderneming wordt tewerkgesteld als
diensthoofd “export”.
Zowel nijverheids-, handels- als landbouwondernemingen (starters, kmo’s en grote ondernemingen)
kunnen van deze vrijstelling genieten. De vrijstelling
geldt niet voor personeel van natuurlijke personen
die vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden uitoefenen.
Wanneer een voltijds personeelslid dat al in dienst is,
wordt aangesteld als diensthoofd voor de uitvoer, kan

de vrijstelling ook worden toegepast op voorwaarde
dat de onderneming binnen de 30 dagen volgend op
die aanstelling een nieuwe voltijdse werknemer aanwerft om de vrijgekomen betrekking in te nemen.
De toekenning van de belastingvrijstelling is enerzijds afhankelijk van de indiening van een nominatieve opgave, met als doel belastingvrijstelling te
verkrijgen voor een diensthoofd export en anderzijds
van het bekomen van een attest afgeleverd door het
Agentschap voor Buitenlandse Handel.
In 2020 werden er 64 attesten toegekend waarvan 9
voor nieuwe dossiers en 55 voor bestaande. Van de
64 bedrijven aan wie een attest werd uitgereikt, waren er 57 Nederlandstalig en 7 Franstalig.
Dit fiscaal voordeel wordt in de vennootschapsbelasting afgeschaft vanaf het aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die ten vroegste aanvingen op 1 januari 2020)
door de Wet van 25 december 2017 tot hervorming
van de vennootschapsbelasting (Belgisch Staatsblad
29 december 2017).
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1.5
REGLEMENTERING EN JURIDISCHE VRAGEN
1.5.1 Algemeen
De dienst Reglementering staat ten dienste van de
gewestelijke diensten voor exportpromotie. Artikel 2
van bijlage 1 bij het Samenwerkingsakkoord bepaalt
dat waar het de juridische en reglementaire documentatie en informatie betreft, het Agentschap bevoegd is voor volgende onderwerpen:
•u
 itvoer (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 Juridische dienst doet loutere informatieverstrekking zoals het terugvinden en verduidelijken van toepasselijke (buitenlandse) regelgeving, initiaties in het
functioneren van internationale handel, het wegwijs maken in het gebruik van vrijhandelsovereenkomsten, douaneregimes, BTW-regels, enz. en onze
dienst is bedreven in concrete adviesverstrekking
over bovenstaande onderwerpen naar de gewestelijke diensten toe, die de informatie doorsturen aan de
bedrijven.
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De meeste vragen hebben traditioneel betrekking op:
• s trategische keuzes: welke techniek van distributie,
welk douaneregime, welke leveringsvoorwaarden,
… is / zijn in concrete omstandigheden het meest
aangewezen?
• de verificatie of aanpassing van contracten: nalezen
contracten, formulering tegenvoorstellen, …
• de toepassing van administratieve voorschriften:
hoe factureren, hoe BTW toepassen, welke documenten bijvoegen, hoe legaliseren, …?
• de inschatting van de gevolgen van rechtshandelingen: schatting van de klantenvergoeding bij opzegging handelsagentuur, keuze van betalingsvoorwaarden, belang van een eigendomsvoorbehoud, …
• de analyse van geschilsituaties: arbitrage of rechtbanken, enz.
Naast deze terugkerende punten heeft de juridische
afdeling in 2020 ook veel juridische vragen gekregen
over de COVID-19 crisis. Deze zijn onder te verdelen in
3 hoofdcategorieën:
•g
 evolgen van exportbeperkingen opgelegd op nationaal en internationaal niveau (voornamelijk voor
medische persoonlijke beschermingsmiddelen);
• invoerbeperkingen opgelegd of formaliteiten bemoeilijkt door autoriteiten buiten de EU om de lokale economie te beschermen;
• voorwaarden en lacunes in de wetgeving om een
beroep te doen op de rechtsvorm van overmacht.

REGLEMENTERING EN JURIDISCHE VRAGEN

Dossiers Reglementering
In 2020 werden in totaal 124 nieuwe dossiers geopend in naam van de gewestelijke partners van het
Agentschap.

FIGUUR 8 | Aantal door de Dienst Reglementering behandelde vragen, 2016 – 2020
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De vele telefonische vragen om informatie en mensen die hun vragen niet schriftelijk hebben bevestigd,
worden in de totalen niet meegerekend.
De vragen behandelen het volledige spectrum van
onze bevoegdheid, 63% van de vragen worden afgehandeld in het Nederlands, de rest in het Frans
(22%) en in het Engels (14%). De meeste vragen zijn
afkomstig van VOKA en Flanders Investment & Trade
(FIT), wij stellen ook een groeiend aantal vragen vast
van Brusselse bedrijven die ons via hub.brussels contacteren. Ook onze collega adviseurs bij Agentschap
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Innoveren & Ondernemen, Creamoda, Enterprise
Europe Network, Fedustria, Confederatie Bouw, medewerkers bij buitenlandse ambassades enz. vinden
steeds hun weg naar onze brede expertise.
Antwoorden worden doorgaans schriftelijk aan de
instanties verstrekt. In uitzonderlijke gevallen komt
het ook tot een rechtstreekse verzending naar de betrokken onderneming (waarbij de Gewesten in kopie
staan), over het algemeen is dat na doorverwijzing
van de bevoegde regionale of federale agentschappen.
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1.5.2 Specifieke acties in 2020
Het Agentschap heeft een zekere expertise ontwikkeld met betrekking tot de Incoterms regels van de
International Chamber of Commerce (ICC Incoterms
- 11 mogelijke leveringsvoorwaarden, afgekort in 3 letters en vermeld op belangrijkste handelsdocumenten). In 2019 en 2020 werden hierover ook vragen gesteld aan de Dienst Reglementering.

Om de deelnemers zo concreet en correct mogelijk
te informeren, werd besloten om het webinar op te
splitsen in een Nederlandse sessie en een Franse sessie, respectievelijk op 17 juni 2020 (NL) en op 22 juni
2020. (FR). De Nederlandstalige sessie trok 54 deelnemers en de Franstalige sessie 58, in totaal 112 deelnemers.

In 2020 hebben twee ontwikkelingen het belang van
deze Incoterms benadrukt, waardoor wij het interessant vonden om er een webinar aan te wijden voor
onze Belgische bedrijven. Allereerst zijn Incoterms
regels 2020 gewijzigd ten opzichte van Incoterms
2010. Daarnaast is het belang van een goede kennis
van Incoterms enorm toegenomen door de COVID-19
crisis. In tijden van export- en importbeperkingen, beperkte vracht, strengere verzekeringsvoorwaarden,
etc. was en is het voor onze bedrijven belangrijk om
een goede keuze te maken om hachelijke situaties te
vermijden.

Verschillende bedrijven toonden hun tevredenheid
over de vorm en inhoud van het webinar. De afdeling
Reglementering heeft verschillende verzoeken ontvangen om aanvullende informatie en hulp bij het
maken van de juiste keuze.

Tijdens het webinar konden we ook verschillende belangrijke clausules toelichten in internationale verkoopcontracten (toepasselijk recht, bevoegde jurisdictie, force majeur/hardship en andere elementen),
en daarover bepaalde adviezen en tips geven.
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De dienst reglementering is verder nog steeds betrokken bij verschillende werkgroepen bij het
Nationaal Douaneforum, het overlegplatform van de
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
en de privésector. Dit overlegplatvorm draagt o.m. bij
tot een beter inzicht voor de ondernemingen bij de
ontwikkeling en implementatie van nieuwe wetten
en procedures door de Algemene Administratie van
de Douane en Accijnzen, en heeft als doel een betere
afstemming en meer efficiëntie voor de verschillende
actoren in de internationale handel.

WEBSITE WWW.BELGIANECONOMICMISSION.BE

1.6
WEBSITE
WWW.BELGIANECONOMICMISSION.BE

De voorbijgaande jaren werd een tijdelijke website
gecreëerd specifiek voor elk Staatsbezoek en voor
elke Belgische Economische Missie voorgezeten
door H.K.H. Prinses Astrid.

website www.belgianeconomicmission.be om te
vormen naar een meer algemene website over de
Belgische Economische Missies, met de steun van de
institutionele partners.

Het werd duidelijk dat er in 2020 geen missies zouden kunnen plaatsvinden omwille van het coronavirus en dat de websites van de missies bijgevolg inactief zouden zijn. Het Agentschap voor Buitenlandse
Handel nam daarom het initiatief om de tijdelijke

Op de website heeft H.K.H. Prinses Astrid,
Vertegenwoordigster van Z.M. de Koning, een persoonlijke boodschap gericht aan de deelnemers,
waarin ze haar vurige wens uitspreekt om spoedig
het voorzitterschap van de missies te hernemen.
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De website werd opgebouwd rond 5 thema’s die bestaande maar ook nieuwe deelnemers aan een missie informatie verstrekken.
De pagina ‘About’ definieert de belangrijkste punten van Belgische Economische Missies en geeft
de kerncijfers van de vier laatste missies weer.
De kalender van de missies kan worden geconsulteerd op de pagina ‘Upcoming missions’ en
de laatste weetjes op de pagina ‘Latest news’.

Deze nieuwe versie van de website werd aangekondigd via een nieuwsbrief en de sociale media van het
ABH. Sinds zijn lancering op 5 november 2020, zijn
er reeds 605 unieke bezoekers geweest met een gemiddelde duur van een sessie van 2m34s. Van al de
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De bezoekers kunnen op de website de mooiste foto’s terugvinden van de missies die teruggaan tot
2013, het jaar waarin H.K.H. Prinses Astrid haar eerste missie voorzat. Men vindt er ook een exclusief interview met Sophie Wilmès, Vice-eersteminister en
Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken
en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele
Instellingen. Getuigenissen van bedrijven uit de drie
Gewesten die aan missies hebben deelgenomen, belichten ook hun troeven.

bezoekers zijn er 90% die de website voor het eerst
bekijken en 10% keren nog eens terug. De meeste bezoekers bevinden zich in Europa, maar er zijn ook sessies vanuit Amerika, Australië, Afrika en Azië.

WEBSITE WWW.BELGIANECONOMICMISSION.BE

Bezoekers per locatie

Naast de foto’s, waren de meest geraadpleegde pagina’s deze met de kalender en het laatste nieuws.
De website wordt regelmatig geüpdatet en blijft

beschikbaar tot dat de website van de eerstvolgende
Belgische Economische Missie live zal gaan.

TABEL 4 | Overzicht van de meest geraadpleegde pagina’s
Pagina

Aantal pagina
bezoeken

Pictures

496

Upcoming missions

327

Latest news

146

Testimonials

139

About

120
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1.7
MEDEWERKING AAN INITIATIEVEN VAN
DERDEN
Occasioneel verleent het ABH zijn medewerking aan
verschillende evenementen. Deze worden meestal georganiseerd door de gewestelijke instanties
voor de bevordering van de buitenlandse handel
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(of in nauwe samenwerking ermee) net als door de
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking. In de loop van 2020
heeft het ABH zijn medewerking verleend aan volgende activiteiten:

17/02/2020

Promotie van Trade4U bij seminarie georganiseerd door AWEX “How to do Business
with Multilateral Developement Banks”, AWEX Brussel

26/05/2020

Deelname aan de jaarlijkse algemene vergadering ICC Belgium (International
Chamber of Commerce)

19/06/2020

Jurylid bij de eindwerkverdediging voor studenten van ISFSC

26/06/2020 &
16/10/2020

Jurylid bij de eindwerkverdediging voor studenten van de richting
buitenlandse handel van het IEPSCF UKKEL / IEPSCF EVERE LAKEN

08/07/2020

Deelname aan de vergadering RELANCE - UITNODIGING EERSTE MINISTER

06/10/2020

Presentatie van het ABH aan stagiair-diplomaten van de buitenlandse carrière,
FOD Buitenlandse Zaken

12/11/2020

Spreker op de 7e meeting van het “Network of EU Member States FTA Coordinators”,
voorgezeten door de Europese Commissie / DG Trade

03/12/2020

Tussenkomst Egmont Institute - Introductory Course to Belgium for diplomats who
have recently arrived in Brussels (Zoom)

03/12/2020

Deelname aan Board of Directors Meeting Arab-Belgian-Luxembourg Chamber of
Commerce (Teams)

03/12/2020

Spreker Trade Economist Network (TEN) van de Europese Commissie

15/12/2020

Flanders Investment & Trade (FIT) Exportbeurs ‘21 | Toelichting virtuele beurs en
beursstand – The Media House

21/12/2020

Interview LN24 “gevolgen van de nieuwe variant van COVID-19 in het Verenigd
Koninkrijk op onze Belgische bedrijven (Haven van Zeebrugge) en op de Belgische
export in het algemeen”
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MEDEWERKING AAN INITIATIEVEN VAN DERDEN

Doorheen het hele jaar:
• Neemt de Statistiekdienst deel aan de briefings
voor ambassadeurs georganiseerd door de FOD
Buitenlandse Zaken (20 in 2020)

• Gastprofessor van het vak “Foreign Trade”, Odisee
University College, Brussel
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HANDEL IN GOEDEREN

In dit deel worden de Belgische handelsstromen onder de loep
genomen die plaatsvonden in 2020. Eerst wordt de nadruk gelegd
op de handel in goederen en daarna op het dienstenverkeer.

2.1
HANDEL IN GOEDEREN
Analyse van de cijfers van 2020
Evolutie van de Belgische export en import
TABEL5 | Evolutie van de Belgische in- en uitvoer tijdens de periode 2019 – 2020
2019

2020

(in miljoen EUR)

(in miljoen EUR)

(in %)

(in miljoen EUR)

399.183,2

367.544,9

-7,9

-31.638,3

65.997,2

67.224,2

1,9

1.226,9

maart-mei

103.771,8

83.225,4

-19,8

-20.546,3

juni-oktober

166.165,4

153.522,5

-7,6

-12.642,9

63.248,8

63.572,7

0,5

323,9

381.963,3

346.539,5

-9,3

-35.423,9

63.645,6

64.216,2

0,9

570,6

maart-mei

101.532,2

80.052,9

-21,2

-21.479,3

juni-oktober

156.232,0

141.809,0

-9,2

-14.423,0

november-december

60.553,6

60.461,3

-0,2

-92,2

HANDELSBALANS:
TOTAAL

17.219,8

21.005,4

22,0

3.785,5

EXPORT: TOTAAL
januari-februari

november-december
IMPORT: TOTAAL
januari-februari

∆ 2020-2019
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De wereldwijde uitbraak van het coronavirus was een
mokerslag voor de globale economie. Ook België ontsnapte in 2020 niet aan de gevolgen van verplichte
sluitingen en andere maatregelen waarmee de overheid de verspreiding van het virus probeerde terug te
dringen. De onzekerheid omtrent de afhandeling van
de Brexit-saga, waarvan de precieze modaliteiten tot
op het einde onduidelijk bleven, heeft de buitenlandse handel van ons land eveneens geen goed gedaan.
België voerde het voorbije jaar voor 367,5 miljard EUR
aan goederen uit naar andere landen, hetgeen een
daling is van 7,9% (-31,6 miljard EUR) in vergelijking
met 2019. De Belgische invoer ging er nog iets sterker op achteruit en verminderde met 9,3% (-35,4 miljard EUR) tot 346,5 miljard EUR. De COVID-19 crisis
wordt soms vergeleken met de financiële crisis van
2008/2009, maar de weerslag hiervan op de Belgische
export en import is ditmaal veel beperkter. Ter vergelijking: destijds zijn de uit- en invoer er met respectievelijk 17,1% en 19,8% op achteruit gegaan.

lagen. Ondanks dat de meeste restricties vanaf juni
werden opgeheven, vertoonden de uit- en invoer gedurende de maanden juni-oktober nog steeds een
negatief groeicijfer van respectievelijk 7,6% en 9,2%
in vergelijking met dezelfde periode van 2019. In november werd in België, net zoals in vele andere landen opnieuw een (gedeeltelijke) lockdown opgelegd,
maar desondanks realiseerde ons land een voorzichtige exportgroei van 0,5%. Dit was mede te danken
aan de toename van de uitvoer naar het Verenigd
Koninkrijk, waar extra goederenvoorraden werden
aangelegd wegens het aflopen van de overgangsmaatregelen. De import lag tijdens de twee laatste
maanden van 2020 nog steeds onder het niveau van
dezelfde periode een jaar eerder, maar de achteruitgang bleef wel beperkt tot slechts 0,2%.

Doorheen het jaar 2020 zijn er een aantal duidelijke
verschillen waarneembaar in de Belgische buitenlandse handel. Gedurende de maanden januari en
februari, toen het COVID-19 virus nog steeds voornamelijk rondwaarde in China, registreerde ons land
nog een groei van de uit- en invoer van respectievelijk
1,9% en 0,9%. De grootste impact op de buitenlandse handel deed zich vervolgens voor tijdens de eerste lockdown (maart-mei), toen de export en import
19,8% en 21,2% onder het niveau van een jaar eerder
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Het is belangrijk om op te merken dat België in het
jaar 2020, dat beheerst werd door de COVID-19 pandemie, 3 plaatsen heeft gewonnen op de wereldranglijst van exporterende landen en 2 plaatsen op
de ranglijst van importerende landen: ons land was
het voorbije jaar respectievelijk de 10e belangrijkste
exporteur en de 12e voornaamste importeur van goederen ter wereld.

HANDEL IN GOEDEREN

Positie van België t.o.v. haar buurlanden en andere EU-landen met een
vergelijkbare exportstructuur
➔ Export

TABEL6 | Evolutie van de export van de EU-27 in 2019-2020
2019

2020

∆ 2020-2019

(in miljoen EUR)

(in miljoen EUR)

1.330.414,0

1.207.309,1

25,3

-123.105,0

-9,3

2 Nederland

633.056,9

590.574,7

12,4

-42.482,3

-6,7

3 Italië

480.352,1

433.559,3

9,1

-46.792,8

-9,7

4 Frankrijk

509.948,2

426.920,6

8,9

-83.027,5

-16,3

5 België

399.183,2

367.544,9

7,7

-31.638,3

-7,9

6 Spanje

298.337,0

268.425,6

5,6

-29.911,3

-10,0

9 Ierland

151.478,3

157.127,0

3,3

5.648,7

3,7

10 Oostenrijk

159.588,5

147.532,4

3,1

-12.056,1

-7,6

11 Zweden

143.421,1

136.165,1

2,9

-7.256,1

-5,1

98.972,3

94.871,1

2,0

-4.101,2

-4,1

5.203.206,0

4.774.965,9

100,0

-428.240,1

-8,2

1 Duitsland

(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

…

…
13 Denemarken
…
Totaal EU-27

De totale export van goederen vanuit de Europese
Unie (EU-27) was in 2020 goed voor een bedrag van
4.775,0 miljard EUR. België vertegenwoordigde
hierin een aandeel van 7,7%, waarmee het binnen
de EU de 5de belangrijkste exporteur van goederen
was. Duitsland behield autoritair haar 1ste plaats met
een aandeel van 25,3%, voor Nederland (12,4%) en
Italië (9,1%).
Terwijl de Europese uitvoer (EU-27) het afgelopen jaar
met 8,2% (-428,2 miljard EUR) daalde, is de Belgische
export (-7,9%, hetzij -31,6 miljard EUR) er procentueel gezien net iets minder sterk op achteruit gegaan.
Hierdoor is het aandeel van ons land binnen de EUuitvoer van goederen lichtjes toegenomen in 2020.

Wanneer de resultaten van de Belgische export van
goederen vergeleken worden met die van haar buurlanden, valt op dat de uitvoer van ons land procentueel gezien minder sterk is afgenomen dan die van
Duitsland (-9,3%), Italië (-9,7%), Spanje (-10,0%) en
Frankrijk (-16,3%). Dat België beter stand hield dan de
hiervoor aangehaalde landen, lag vooral aan het feit
dat onze export minder sterk daalde tijdens de eerste
lockdown (maart-mei). De Nederlandse export van
goederen, die in 2020 met 6,7% afnam, is er vanuit
procentueel oogpunt evenwel in mindere mate op
achteruit gegaan dan die van België.
In vergelijking met EU-landen die over een gelijkaardige exportstructuur als België beschikken, is

ACTIVITEITENVERSLAG 2020

55

Dit komt voornamelijk doordat naast de export van
farmaceutische producten, waarvan de waarde met
9,8 miljard EUR (+20,6%) toenam, ook die van organische chemische producten (+12,0%, hetzij +3,8 miljard EUR) sterk was gestegen. Samen stonden deze
twee rubrieken het afgelopen jaar in voor 59,2% van
de totale Ierse export van goederen.

het beeld voor ons land echter iets minder positief.
Oostenrijk en Zweden zagen hun uitvoer met respectievelijk 7,6% en 5,1% afnemen, terwijl de daling van
de Deense export beperkt bleef tot 4,1%. Wat vooral
opvalt, is dat Ierland er ondanks de COVID-19 crisis
in slaagde om in 2020 voor 5,6 miljard EUR (+3,7%)
meer goederen uit te voeren dan een jaar eerder.
➔ Import

TABEL 7 | Evolutie van de import van de EU-27 in 2019-2020
2019

2020

∆ 2020-2019

(in miljoen EUR)

(in miljoen EUR)

(in %)

1.102.153,3

1.024.565,7

22,8

-77.587,5

-7,0

2 Nederland

567.890,2

521.639,8

11,6

-46.250,5

-8,1

3 Frankrijk

584.682,5

509.473,1

11,3

-75.209,3

-12,9

4 Italië

424.236,2

369.969,4

8,2

-54.266,8

-12,8

5 België

381.963,3

346.539,5

7,7

-35.423,9

-9,3

6 Spanje

332.958,5

284.222,6

6,3

-48.735,9

-14,6

165.008,3

150.723,2

3,4

-14.285,1

-8,7

142.006,3

131.018,9

2,9

-10.987,4

-7,7

12 Ierland

90.016,2

86.174,6

1,9

-3.841,6

-4,3

13 Denemarken

87.387,7

85.372,0

1,9

-2.015,6

-2,3

4.950.521,2

4.495.586,3

100,0

-454.934,8

-9,2

1 Duitsland

(in miljoen EUR)

(in %)

…
8 Oostenrijk
…
10 Zweden
…

…
Totaal EU-27

De 27 landen van de Europese Unie voerden in 2020
samen voor 4.495,6 miljard EUR aan goederen in.
België vertegenwoordigde hierin een aandeel
van 7,7%, waarmee het binnen de EU de 5e belangrijkste importeur van goederen was. Net zoals aan uitvoerzijde werd ook aan invoerzijde de eerste plaats naar goede gewoonte weer ingenomen
door Duitsland met 22,8%. Nederland en Frankrijk
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bezetten de tweede en derde plaats in deze rangschikking met een aandeel van respectievelijk 11,6%
en 11,3%.
Terwijl de gezamenlijke invoer van de 27 EU-landen
in 2020 met 9,2% (-454,9 miljard EUR) verminderde,
lag de daling van de Belgische import (-9,3%, hetzij
-35,4 miljard EUR) hier procentueel gezien net een

HANDEL IN GOEDEREN

fractie boven. Het resultaat hiervan is dat het aandeel van ons land in de totale EU-import het voorbije
jaar in zeer beperkte mate is afgenomen.
In vergelijking met de import van haar buurlanden
daalde de Belgische invoer van goederen vanuit
procentueel oogpunt sterker dan die van Duitsland
(-7,0%) en Nederland (-8,1%). Zij bleven ook tijdens
het crisisjaar 2020 nog steeds de twee voornaamste
importeurs van goederen binnen de Europese Unie.
Ten opzichte van Italië (-12,8%), Frankrijk (-12,9%) en
Spanje (-14,6%) was de afname van de Belgische invoer dan weer beperkter.

Daarnaast vertoonde de Zweedse en Oostenrijkse
import afgelopen jaar een achteruitgang van respectievelijk 7,7% en 8,7%, terwijl Ierland voor 4,3%
minder goederen invoerde. Denemarken liet van alle
landen uit dit overzicht de kleinste daling optekenen:
de waarde van haar import viel slechts met 2,3% terug. In vergelijking met EU-landen die over een vergelijkbare exportstructuur beschikken, is de Belgische
invoer van goederen relatief gezien dus in sterkere
mate gedaald.

2.1.1 Uitvoer van goederen
In dit deel wordt nagegaan naar welke werelddelen
ons land het meeste goederen exporteerde in 2020,
welke landen de voornaamste klanten waren van

België binnen en buiten de EU en welke rubrieken de
kroon spanden in de Belgische uitvoer.

2.1.1.1 Geografische evolutie van de export
TABEL 8 | Belang van de verschillende continenten in de Belgische export
2019
Continent

2020

∆ 2020-2019

(in miljoen EUR)

(in miljoen EUR)

(in %)

(in miljoen EUR)

(in %)

308.362,3

282.081,6

76,7

-26.280,6

-8,5

EU(27)

259.811,4

236.594,1

64,4

-23.217,3

-8,9

EU - Eurozone

231.091,8

208.196,9

56,6

-22.894,9

-9,9

EU - Niet-eurozone

28.719,6

28.397,2

7,7

-322,4

-1,1

Europa (extra-EU)

48.550,9

45.487,5

12,4

-3.063,3

-6,3

Amerika

35.346,7

36.061,1

9,8

714,4

2,0

Azië

36.195,7

33.733,7

9,2

-2.462,0

-6,8

Afrika

13.174,9

11.071,8

3,0

-2.103,1

-16,0

Oceanië

2.236,9

2.098,0

0,6

-138,9

-6,2

Andere

3.866,7

2.498,6

0,7

-1.368,1

-35,4

399.183,2

367.544,9

100,0

-31.638,3

-7,9

Europa

TOTAAL
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Europa bleef ook in 2020 met iets meer dan drie
kwart van de Belgische export nog steeds veruit
de belangrijkste afzetmarkt voor ons land. Dat de
waarde van de uitvoer naar landen op het eigen
continent afgelopen jaar 26,3 miljard EUR onder
het niveau van 2019 lag, was onder meer het gevolg
van de verminderde export naar onze directe buurlanden. De uitvoer van goederen naar Duitsland,
Frankrijk en Nederland, die in 2020 instond voor
42,7% van de totale Belgische export, verminderde
gezamenlijk met 19,5 miljard EUR.
Buiten Europa zijn de verhoudingen het voorbije
jaar wel enigszins gewijzigd. Azië is in 2020 immers
voorbij gestoken door Amerika als voornaamste bestemming voor Belgische goederen buiten Europa.
De gedaalde uitvoer naar Azië met bijna 2,5 miljard
EUR (-6,8%) was onder meer het gevolg van de lagere waarde voor diamant in de export naar India
en Hongkong. Hierdoor nam de totale Belgische
uitvoer naar deze twee landen het voorbije jaar
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af met respectievelijk 2,2 miljard EUR (-33,2%) en
606,2 miljoen EUR (-31,3%). De groei in de uitvoer
naar onder meer China (+20,7%, hetzij +1,5 miljard
EUR) bleek onvoldoende om het verlies aan afzet
in andere landen op het Aziatische continent te
compenseren. De toegenomen export naar landen
op het Amerikaanse continent met 714,4 miljoen
EUR (+2,0%) was vooral te danken aan de gestegen
uitvoer van ‘geneesmiddelen’ en ‘vaccins voor mensen’ naar de Verenigde Staten, waardoor de waarde
van de export naar dit land er in 2020 met iets meer
dan 1,3 miljard EUR (+5,4%) op vooruit ging. Het aandeel van de Belgische export naar Afrika viel terug tot
3,0% en dit mede doordat de lagere waarde voor ‘lichte oliën’ de uitvoer naar Nigeria met 41,4% (-1,0 miljard EUR) deed afnemen. Het feit dat de uitvoer naar
de Marshalleilanden (-99,7%, hetzij -135,0 miljoen
EUR) tot een minimum werd herleid, was tenslotte de voornaamste oorzaak voor de terugval in de
Belgische export naar Oceanië met 138,9 miljoen
EUR (-6,2%).

HANDEL IN GOEDEREN

Belgische export naar landen die deel uitmaken van de Europese Unie
Zoals uit voorgaande tabel reeds blijkt, is bijna twee
derde van de goederen die België exporteert bestemd voor andere landen binnen de Europese Unie.
In 2020 ging het meer bepaald om een bedrag van

236,6 miljard EUR, oftewel 64,4% van de totale
Belgische export. Hiermee lag de uitvoer naar de andere EU-landen het afgelopen jaar 8,9% (-23,2 miljard EUR) onder het niveau van 2019.

TABEL9 | Belgische export naar de belangrijkste landen van de Europese Unie
2019
Positie

Land

2020

∆ 2020-2019

(in miljoen
EUR)

(in miljoen
EUR)

(in %)

(in miljoen
EUR)

(in %)

1

Duitsland

71.473,0

64.142,4

27,1

-7.330,6

-10,3

2

Frankrijk

56.447,5

50.319,2

21,3

-6.128,3

-10,9

3

Nederland

48.440,8

42.355,7

17,9

-6.085,1

-12,6

4

Italië

19.784,7

18.861,7

8,0

-923,0

-4,7

5

Spanje

11.230,8

11.001,5

4,6

-229,3

-2,0

6

Polen

8.830,0

8.735,9

3,7

-94,1

-1,1

7

Zweden

6.642,4

6.620,2

2,8

-22,2

-0,3

8

Luxemburg

6.960,4

5.683,0

2,4

-1.277,4

-18,4

9

Oostenrijk

4.073,5

3.723,9

1,6

-349,6

-8,6

10

Tsjechië

3.765,9

3.573,0

1,5

-192,9

-5,1

11

Denemarken

2.959,4

3.137,7

1,3

178,3

6,0

12

Hongarije

3.040,8

2.903,9

1,2

-137,0

-4,5

13

Ierland

2.456,9

2.828,6

1,2

371,7

15,1

14

Finland

2.308,1

2.102,1

0,9

-206,0

-8,9

15

Portugal

2.428,7

2.047,9

0,9

-380,8

-15,7

Andere landen

8.968,3

8.557,4

3,6

-411,0

-4,6

259.811,4

236.594,1

100,0

-23.217,3

-8,9

TOTAAL EU(27)

Voor wat de Belgische export naar andere landen binnen de Europese Unie betreft, is het de waarde van de
uitvoer naar onze directe buurlanden die het sterkst
afnam in 2020. Door de verminderde export van onder meer ‘lactamen’ en ‘halfzware oliën’ is de export
naar Duitsland afgelopen jaar met 7,3 miljard EUR

(-10,3%) gedaald. België staat wereldwijd gekend als
een van de voornaamste producenten van lactamen,
een chemisch tussenproduct voor de aanmaak van de
kunststof polyamide. Onder meer in de automobielindustrie wordt hier vaak gebruik van gemaakt, maar
aangezien de productie van wagens in 2020 sterk
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terugviel is ook de handel in lactamen afgenomen.
Daarnaast is ook de uitvoer naar Frankrijk er mede
door de lagere waarde voor ‘aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen’ met iets meer dan 6,1 miljard EUR (-10,9%) op achteruit gegaan, terwijl de export naar Nederland het voorbije jaar net geen EUR
6,1 miljard EUR (-12,6%) onder het niveau van 2019
lag en dit door de verminderde uitvoer van o.a. ‘halfzware oliën’ en ‘lichte oliën’. Desondanks bleven deze
landen toch nog steeds de drie voornaamste klanten
van België, met een aandeel van 66,3% in de export
naar andere landen in de Europese Unie en met een
aandeel van 42,7% in de totale wereldwijde Belgische
export van goederen.
Opvallend was ook de afname in de uitvoer naar het
Groothertogdom Luxemburg: als gevolg van de gedaalde waarde voor onder meer ‘halfzware oliën’, ‘dieselwagens’ en ‘meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden’ is de totale Belgische export van goederen
naar dit land er het voorbije jaar met 18,4% (-1,3 miljard EUR) op achteruit gegaan.
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Ondanks dat de algemene teneur van de buitenlandse handel negatief was in 2020 waren er in de EU
toch enkele landen die meer goederen invoerden uit
België: zo steeg de Belgische export naar Ierland met
371,7 miljoen EUR (+15,1%) dankzij de hogere waarde
voor o.a. ‘organische chemische producten’, ‘vaccins
voor mensen’ en ‘geneesmiddelen’, terwijl de uitvoer
naar Denemarken 178,3 miljoen EUR (+6,0%) boven
het niveau van 2019 lag en dit mede door de gestegen
export van ‘elektrische wagens’ en ‘versnellingsbakken’.
Sinds Kroatië in 2013 toetrad tot de Europese Unie is
de uitvoer van België naar dit land met uitzondering
van een terugval in het jaar 2018 telkens toegenomen.
Ondanks de impact van de COVID-19 crisis is ook het
voorbije jaar de Belgische export van goederen naar
Kroatië met 53,9% (+251,1 miljoen EUR) gegroeid tot
717,4 miljoen EUR en dit voornamelijk dankzij de gestegen uitvoer van ‘immunologische producten’.

HANDEL IN GOEDEREN

Belgische export naar landen buiten de Europese Unie
De uitvoer naar landen buiten de EU was in 2020 goed
voor een bedrag van bijna 131,0 miljard EUR, hetgeen
overeenkomt met een aandeel van 35,6% in de totale Belgische export van goederen. Dit is evenwel een

daling van 6,0% (-8,4 miljard EUR) in vergelijking met
een jaar eerder, toen de waarde van de uitvoer nog
139,4 miljard EUR bedroeg.

TABEL 10 | Belgische export naar de belangrijkste handelspartners buiten de Europese Unie
2019
Positie

Land

2020

∆ 2019-2021

(in miljoen
EUR)

(in miljoen
EUR)

(in %)

(in miljoen
EUR)

(in %)

1

Verenigd Koninkrijk

30.409,6

28.037,3

21,4

-2.372,3

-7,8

2

Verenigde Staten

24.643,2

25.980,7

19,8

1.337,5

5,4

3

China

7.075,2

8.541,5

6,5

1.466,3

20,7

4

Turkije

4.685,7

5.012,5

3,8

326,9

7,0

5

Zwitserland

5.664,1

4.998,2

3,8

-665,9

-11,8

6

India

6.676,8

4.458,9

3,4

-2.217,8

-33,2

7

Rusland

4.119,6

3.892,9

3,0

-226,7

-5,5

8

Canada

3.722,4

3.309,3

2,5

-413,1

-11,1

9

Japan

3.616,4

3.187,8

2,4

-428,6

-11,9

10

Brazilië

3.011,1

2.785,4

2,1

-225,7

-7,5

11

V.A.E.

2.766,7

2.550,1

1,9

-216,6

-7,8

12

Israël

2.077,0

1.969,3

1,5

-107,7

-5,2

13

Australië

1.767,5

1.796,0

1,4

28,5

1,6

14

Zuid-Korea

1.603,2

1.785,2

1,4

181,9

11,3

15

Noorwegen

1.722,5

1.672,3

1,3

-50,1

-2,9

35.810,8

30.973,3

23,7

-4.837,5

-13,5

139.371,8

130.950,8

100,0

-8.421,0

-6,0

Andere landen
TOTAAL EXTRA-EU

Nu dat het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de Europese Unie is het land de belangrijkste klant van België buiten de EU geworden en
dit ten nadele van de Verenigde Staten. De export
naar het Verenigd Koninkrijk daalde in 2020 evenwel
met 7,8% (-2,4 miljard EUR) en dit niet enkel door de
verminderde uitvoer van diesel- en benzinewagens,

maar ook ten gevolge de lagere waarde voor o.a. de
sub-secties ‘geneesmiddelen’ en ‘halfzware oliën’.
Tegelijkertijd nam de uitvoer naar de VS met 1,3 miljard EUR (+5,4%) toe, hetgeen grotendeels te danken
was aan de gestegen afzet van ‘geneesmiddelen’ en
‘vaccins voor mensen’.
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De sterkste groei werd evenwel opgetekend in de
uitvoer naar China, waar de Belgische export er met
bijna 1,5 miljard EUR (+20,7%) op vooruit ging en dit
o.a. dankzij de hogere waarde voor de sub-secties
‘vaccins voor mensen’, ‘ongeraffineerd koper’ en ‘geneesmiddelen’.
Samen waren het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde
Staten en China in 2020 goed voor 47,7% van de totale Belgische export van goederen naar landen buiten
de Europese Unie.
Luxegoederen zoals diamant zijn traditioneel een
van de zaken waar als eerste op bespaard wordt bij
het uitbreken van een crisis. Aangezien diamant

centraal staat in de Belgische handel met India is het
dan ook geen verrassing dat de export naar dit land
afgelopen jaar een duik nam van 33,2% (-2,2 miljard
EUR). Ook op de uitvoer naar zowel de V.A.E., Israël
als Hongkong had de crisis in de diamantsector overigens een negatieve impact. Terwijl de waarde van
de export naar de twee eerstgenoemde landen met
respectievelijk 7,8% (-216,6 miljoen EUR) en 5,2%
(-107,7 miljoen EUR) daalde, viel Hongkong hierdoor
zelfs uit de top 15 van belangrijkste Belgische exportbestemmingen buiten de EU. De uitvoer naar deze
Speciale bestuurlijke regio van China verminderde
immers met 606,2 miljoen EUR (-31,3%), van ruim
1,9 miljard EUR in 2019 tot iets meer dan 1,3 miljard
EUR afgelopen jaar.

2.1.1.2 Sectorale evolutie van de export
TABEL 11 | Sectorale spreiding van de Belgische uitvoer in 2020
2019
Productgroep

(in miljoen
EUR)

∆ 2020-2019
(in %)

(in miljoen
EUR)

(in %)

Chemische producten

98.842,9

101.600,0

27,6

2.757,1

2,8

Transportmaterieel

51.512,8

44.645,1

12,1

-6.867,7

-13,3

Machines en toestellen

42.124,8

38.832,0

10,6

-3.292,7

-7,8

Kunststoffen

30.708,0

27.951,3

7,6

-2.756,6

-9,0

Onedele metalen

30.084,9

26.053,6

7,1

-4.031,3

-13,4

Minerale producten

35.081,3

23.096,0

6,3

-11.985,3

-34,2

Voedingsproducten

22.018,2

21.855,3

5,9

-163,0

-0,7

Edelstenen en -metalen

16.173,8

13.548,0

3,7

-2.625,9

-16,2

Textiel

14.140,6

12.406,9

3,4

-1.733,7

-12,3

Optische instrumenten

11.881,3

10.625,8

2,9

-1.255,5

-10,6

Plantaardige producten

8.462,7

8.493,9

2,3

31,2

0,4

Dierlijke producten

8.510,4

8.134,0

2,2

-376,4

-4,4

29.641,6

30.303,1

8,2

661,5

2,2

399.183,2

367.544,9

100,0

-31.638,3

-7,9

Andere productgroepen
TOTAAL
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(in miljoen
EUR)

2020
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Met een aandeel van 27,6% en een bedrag van
101,6 miljard EUR nam de rubriek chemische producten in 2020 nog steeds de eerste plaats in voor
wat de Belgische export van goederen betreft. Dat
de waarde hiervan ondanks de crisis bijna 2,8 miljard EUR boven het niveau van een jaar eerder lag, is
niet verwonderlijk aangezien ons land een internationale topspeler in de life sciences sector is. Bijna alle
leidende internationale chemiebedrijven hebben
belangrijke vestigingen in ons land. De groei in de
Belgische export van deze groep producten met 2,8%
was onder meer te danken aan de gestegen uitvoer
van ‘immunologische producten’, ‘vaccins voor mensen’ en ‘geneesmiddelen’.
Transportmaterieel bleef het voorbije jaar de op één
na belangrijkste rubriek in de export van ons land met
een aandeel van 12,1% en een bedrag van 44,6 miljard
EUR. Toch was 2020 een slecht jaar voor ondernemingen die actief zijn in de sector van transportmaterieel, hetgeen ook blijkt uit de daling van de Belgische
uitvoer hiervan met bijna 6,9 miljard EUR (-13,3%).
Het feit dat er minder met de wagen werd gereden
heeft er samen met de onzekerheid over het verdere verloop van de COVID-19 crisis mee voor gezorgd
dat de aankoop van een nieuwe auto in vele gevallen
werd uitgesteld. Volgens de European Automobile
Manufacturers’ Association nam in Europa het aantal registraties van nieuwe wagens een duik van 24%
in 2020. Ook het vliegverkeer kreeg een aanzienlijke
dreun te verwerken aangezien tijdens de eerste lockdown de grenzen gesloten werden en er ook daarna
een verbod was op niet-essentiële reizen naar verscheidene gebieden. Bijgevolg werden ook door ondernemingen in de luchtvaartsector niet-noodzakelijke aankopen en investeringen uitgesteld. Positief
is dat België afgelopen jaar meer elektrische wagens
uitvoerde, terwijl ook de export van onder meer ‘versnellingsbakken’ en ‘plug-in hybridewagens’ in de lift
zat. De groei hiervan was echter ontoereikend om de
gedaalde uitvoer van traditionele diesel- en benzinewagens te compenseren.
Machines en toestellen (belangrijkste sub-secties: ‘delen en toebehoren van machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp
van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal
voor het drukken’, ‘telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken’,

‘graafmachines met rupsbanden’, ‘delen van machines en apparaten voor de regeling van het klimaat
in besloten ruimten’ en ‘delen van luchtpompen,
vacuümpompen en compressoren voor lucht of voor
andere gassen’) bezetten in 2020 nog steeds de derde plaats in de Belgische export met een aandeel van
10,6% en een bedrag van 38,8 miljard EUR en dit ondanks een daling van de uitvoer met 7,8% (-3,3 miljard EUR).
Dat de waarde van de rubriek kunststoffen in de
Belgische export van goederen in 2020 met 9,0%
(-2,8 miljard EUR) afnam tot net geen 28,0 miljard
EUR, was onder meer het gevolg van de verminderde
uitvoer van ‘polypropyleen’, ‘polyamiden’ en ‘polymeren van ethyleen’. Hierdoor is het aandeel van deze
rubriek teruggevallen tot 7,6%, waarmee het de 4de
plaats in de uitvoer innam.
Onedele metalen (belangrijkste sub-secties: ‘gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal’, ‘(delen van) constructiewerken, van
gietijzer, van ijzer of van staal’, ‘koperdraad’ en ‘geraffineerd koper’) sloten de top vijf af met een aandeel van 7,1% en een bedrag van 26,1 miljard EUR. De
Belgische export hiervan vertoonde het voorbije jaar
een daling van 13,4% (-4,0 miljard EUR). In 2020 zorgde de coronacrisis in de EU voor een daling van de
staalproductie met 11,8%, nadat ook tijdens de twee
voorgaande jaren de productie telkens reeds was verminderd. Bovendien zorgt de agressieve export van
derde landen ervoor dat de Europese staalindustrie
extra kwetsbaar is. Er heerste dan ook teleurstelling
binnen de sector toen de Europese Commissie eind
juni 2020 besloot om de reeds bestaande importquota op staal van buiten de EU niet te verstrengen.
De staalindustrie wilde een aanpassing vanwege de
verzwakte vraag naar staal door de coronacrisis, zodat de sector hiermee beter beschermd zou worden
tegen goedkoop staal uit Azië.
De sterkste terugval werd evenwel opgetekend in de
export van minerale producten. De Belgische uitvoer hiervan was in 2020 nog goed voor een bedrag
van 23,1 miljard EUR, hetgeen overeenkomt met
een aandeel van 6,3%. Doordat naast het weg- en
het vliegverkeer ook de industriële activiteit op een
lager peil verkeerde, was er een verminderde vraag
naar olie en aanverwante producten. De prijs van
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export was er in de Europese Unie geen enkele sector
die zo zwaar getroffen werd als die van minerale producten. Gezamenlijk viel de uitvoer hiervan voor de
27 landen van de EU met 107,0 miljard EUR (-36,2%)
terug in vergelijking met 2019. Voor België was het
vooral de lagere waarde voor ‘halfzware oliën’, ‘gasvormig aardgas’ en ‘lichte oliën’ die ertoe heeft bijgedragen dat de export met bijna 12,0 miljard EUR
(-34,2%) afnam.

olie bereikte eind april 2020 een dieptepunt toen
de Amerikaanse olie korte tijd onder nul belandde.
Olieproducenten moesten op dat moment geld geven om van hun olie af te geraken omdat de opslagcapaciteit in de Verenigde Staten zijn limiet had bereikt.
Ondanks dat de markt van grootverbruiker China al
snel weer openging en niettegenstaande het feit dat
ook in Europa en de VS de vraag naar olie zich redelijk herstelde, bleef de totale vraag het voorbije jaar
onder het niveau van voor de crisis. Op het vlak van

2.1.2 Invoer van goederen
België binnen en buiten de EU en welke rubrieken de
kroon spanden in de Belgische invoer.

In dit deel wordt nagegaan uit welke werelddelen ons
land het meeste goederen importeerde in 2020, welke landen de voornaamste leveranciers waren van

2.1.2.1 Geografische evolutie van de invoer
TABEL 12 | Belang van de verschillende continenten in de Belgische invoer
2019
Continent

∆ 2020-2019

(in miljoen EUR)

(in miljoen EUR)

(in %)

(in miljoen EUR)

271.646,3

248.021,3

71,6

-23.625,0

-8,7

EU(27)

228.814,6

211.790,0

61,1

-17.024,6

-7,4

EU - Eurozone

205.610,7

190.372,2

54,9

-15.238,5

-7,4

EU - Niet-eurozone

23.203,9

21.417,8

6,2

-1.786,1

-7,7

Europa (extra-EU)

42.831,7

36.231,3

10,5

-6.600,4

-15,4

Azië

57.004,4

52.247,3

15,1

-4.757,0

-8,3

Amerika

41.967,1

35.781,9

10,3

-6.185,2

-14,7

Afrika

9.668,8

9.032,0

2,6

-636,8

-6,6

Oceanië

1.108,4

1.048,7

0,3

-59,7

-5,4

568,4

408,3

0,1

-160,1

-28,2

381.963,3

346.539,5

100,0

-35.423,9

-9,3

Europa

Andere
TOTAAL

64

2020
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De andere landen op het Europese continent bleven ook in 2020 met iets minder dan drie kwart van
de totale Belgische import nog steeds veruit de belangrijkste leveranciers van goederen aan ons land.
Dat de waarde van de invoer uit landen op het eigen
continent afgelopen jaar 23,6 miljard EUR (-8,7%)
onder het niveau van 2019 lag, was onder meer het
gevolg van de verminderde import uit onze directe
buurlanden. De invoer van goederen uit Nederland,
Duitsland en Frankrijk, die in 2020 goed was voor
40,1% van de totale Belgische import, verminderde gezamenlijk met net geen 15,2 miljard EUR.
Procentueel gezien was het echter vooral de invoer
uit Europese niet EU-landen die er opvallend sterk
op achteruit ging. Mede door de terugval in de import van minerale brandstoffen uit het Verenigd
Koninkrijk, Rusland en Noorwegen is de totale
Belgische invoer van goederen uit deze sub-groep
van landen er het voorbije jaar met 15,4% (-6,6 miljard EUR) op achteruit gegaan.
Buiten Europa bleef Azië met een aandeel van
15,1% nog steeds de voornaamste handelspartner
van België voor wat de import van goederen betreft.
Ondanks het feit dat er geen enkel ander land was
van waaruit de Belgische invoer afgelopen jaar zo
sterk groeide als China, nam de totale import van

ons land uit het Aziatische werelddeel toch met bijna 4,8 miljard EUR (-8,3%) af. Dit was in de eerste
plaats door toedoen van de verminderde invoer uit
Saoedi-Arabië, Japan en India.
Verder nam de Belgische invoer uit landen op het
Amerikaanse continent een duik van net geen
6,2 miljard EUR (-14,7%): uit de Verenigde Staten werden immers aanzienlijk minder farmaceutische producten geïmporteerd, terwijl ook de invoer van onder
meer auto’s uit Mexico er sterk op achteruit ging.
De Belgische import uit Afrika viel met 6,6% terug en bedroeg nog iets meer dan 9,0 miljard EUR.
Opvallend hierbij is vooral dat de invoer uit ZuidAfrika met 13,1% (-407,1 miljoen EUR) verminderde
door de lagere waarde voor o.a. ‘resten en afval van
edele metalen of van metalen geplateerd met edele
metalen’.
Vanuit Oceanië, waar in 2020 slechts 0,3% van de
door België ingevoerde goederen van afkomstig
waren, daalde de import tenslotte met 59,7 miljoen
EUR (-5,4%) en dit in de eerste plaats vanwege verminderde leveringen uit Australië en in mindere
mate Nieuw-Caledonië.
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Belgische import uit landen die deel uitmaken van de Europese Unie
EUR, hetgeen overeenkomt met 61,1% van de totale
Belgische invoer. Hiermee lag de import uit de andere EU-landen het afgelopen jaar 7,4% (-17,0 miljard
EUR) onder het niveau van 2019.

Zoals uit voorgaande tabel blijkt, is bijna twee derde
van de goederen die België importeert afkomstig uit
andere landen van de Europese Unie. In 2020 ging
het meer bepaald om een bedrag van 211,8 miljard

TABEL 13 | Belgische import uit de belangrijkste landen van de Europese Unie
2019
Positie

Land

2020

(in miljoen
EUR)

(in miljoen
EUR)

(in %)

(in miljoen
EUR)

(in %)

1

Nederland

66.030,6

57.435,0

27,1

-8.595,6

-13,0

2

Duitsland

50.972,8

47.494,0

22,4

-3.478,7

-6,8

3

Frankrijk

37.278,9

34.157,6

16,1

-3.121,3

-8,4

4

Ierland

17.168,9

17.992,2

8,5

823,3

4,8

5

Italië

13.800,1

14.778,3

7,0

978,2

7,1

6

Spanje

9.009,8

7.993,9

3,8

-1.015,9

-11,3

7

Zweden

6.980,2

5.799,9

2,7

-1.180,3

-16,9

8

Polen

5.401,3

5.603,7

2,6

202,4

3,7

9

Tsjechië

3.948,5

3.541,7

1,7

-406,7

-10,3

10

Oostenrijk

2.735,4

3.079,7

1,5

344,3

12,6

11

Hongarije

2.869,8

2.511,9

1,2

-357,8

-12,5

12

Finland

2.836,5

1.958,1

0,9

-878,5

-31,0

13

Luxemburg

1.658,9

1.595,7

0,8

-63,3

-3,8

14

Denemarken

1.671,0

1.464,2

0,7

-206,8

-12,4

15

Portugal

1.296,8

1.159,1

0,5

-137,7

-10,6

Andere landen

5.155,1

5.225,0

2,5

69,9

1,4

228.814,6

211.790,0

100,0

-17.024,6

-7,4

TOTAAL EU(27)

Nederland, Duitsland en Frankrijk bleven in 2020
niet enkel binnen de EU, maar ook in vergelijking met
alle andere landen in de wereld, de drie voornaamste
leveranciers van goederen aan ons land. Nog steeds
twee derde van onze totale EU-import was het voorbije jaar afkomstig uit één van deze drie landen en dit
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ondanks het feit dat nergens anders in de Europese
Unie de Belgische import zo sterk afnam als in onze
buurlanden. Vooral als gevolg van de verminderde
behoefte aan ‘ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen’ en in mindere mate ‘halfzware
oliën’ en ‘gasvormig aardgas’, alsook door de lagere

HANDEL IN GOEDEREN

prijs voor dit type van goederen, is de Belgische import uit Nederland er afgelopen jaar met 8,6 miljard
EUR (-13,0%) op achteruit gegaan. De crisis in de automobielindustrie lag aan de basis van de gedaalde
invoer uit Duitsland (-6,8%, hetzij -3,5 miljard EUR),
terwijl een terugval in de invoer van zowel ‘vaccins
voor mensen’, ‘auto’s’ als ‘lichte oliën’ aan de basis
lag van de afname in de invoer uit Frankrijk met 8,4%
(-3,1 miljard EUR).
Ondanks de crisis waren er echter toch nog steeds
enkele landen in de EU van waaruit de Belgische import is toegenomen in 2020. Zo werd er o.a. een groei

van de invoer uit Italië geregistreerd ten bedrage van
978,2 miljoen EUR (+7,1%) en dit voornamelijk vanwege de gestegen leveringen van ‘geneesmiddelen’
aan ons land, terwijl uit Ierland aanzienlijk meer ‘immunologische producten’, ‘heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen
als heteroatoom’ en ‘vaccins voor mensen’ werden
geïmporteerd. Mede hierdoor is de totale import uit
dit laatste land met 823,3 miljoen EUR (+4,8%) toegenomen, ondanks dat de waarde van ‘lactamen’
met iets meer dan 2,6 miljard EUR verminderde tot
slechts 140,1 miljoen EUR.
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Belgische import uit landen buiten de Europese Unie
De invoer uit landen buiten de EU was in 2020 goed
voor een bedrag van 134,7 miljard EUR, hetgeen overeenkomt met een aandeel van 38,9% in de totale
Belgische import van goederen. Dit is evenwel een

daling van 12,0% (-18,4 miljard EUR) in vergelijking
met een jaar eerder, toen de waarde van de invoer
nog 153,1 miljard EUR bedroeg.

TABEL 14 | Belgische import uit de belangrijkste landen buiten de Europese Unie
2019
Positie

Land

2020

(in miljoen
EUR)

(in miljoen
EUR)

(in %)

(in miljoen
EUR)

(in %)

1

Verenigde Staten

28.923,8

24.301,5

18,0

-4.622,3

-16,0

2

China

16.822,8

18.162,3

13,5

1.339,6

8,0

3

Verenigd Koninkrijk

16.618,0

14.040,6

10,4

-2.577,4

-15,5

4

Japan

11.176,1

9.577,1

7,1

-1.599,0

-14,3

5

Zwitserland

8.839,0

8.431,6

6,3

-407,4

-4,6

6

Rusland

8.117,5

5.822,5

4,3

-2.295,0

-28,3

7

Turkije

4.724,2

4.503,0

3,3

-221,3

-4,7

8

India

4.604,6

3.866,8

2,9

-737,8

-16,0

9

Singapore

3.177,8

3.764,7

2,8

586,9

18,5

10

Canada

3.148,0

3.364,2

2,5

216,2

6,9

11

Mexico

3.822,6

3.011,1

2,2

-811,5

-21,2

12

Zuid-Afrika

3.110,3

2.703,2

2,0

-407,1

-13,1

13

Noorwegen

3.266,4

2.313,0

1,7

-953,4

-29,2

14

Zuid-Korea

2.379,3

2.310,9

1,7

-68,4

-2,9

15

Vietnam

2.490,9

2.181,4

1,6

-309,5

-12,4

31.927,6

26.395,6

19,6

-5.532,0

-17,3

153.148,8

134.749,5

100,0

-18.399,3

-12,0

Andere landen
TOTAAL EXTRA-EU

Met een bedrag van 24,3 miljard EUR en een aandeel
van 18,0% was de Verenigde Staten ook in 2020 buiten de EU nog steeds de belangrijkste leverancier
van goederen aan België en dit ondanks het feit dat
de Belgische import uit dit land met 16,0% (-4,6 miljard EUR) verminderde door de gedaalde invoer van
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onder meer ‘geneesmiddelen’, ‘elektrische wagens’,
‘immunologische producten’ en ‘vaccins voor mensen’.
Uit de Verenigde Staten is de invoer van elektrische
wagens dan wel afgenomen, maar in de Belgische

HANDEL IN GOEDEREN

import uit China lag deze groep van producten samen met onder meer de sub-secties ‘plug-in hybridevoertuigen’ en ‘gsm’s’ aan de basis van de groei
met 8,0%. Dat de waarde van de invoer uit dit land
met ruim 1,3 miljard EUR steeg was echter in de
eerste plaats het gevolg van de door de pandemie
ingegeven toename in de import van ‘textielartikelen zoals gezichtsmaskers, chirurgische maskers,
wegwerpmondmaskers en beschermende kledij voor
eenmalig gebruik’. De waarde van deze specifieke
groep producten bedroeg afgelopen jaar 725,2 miljoen EUR t.o.v. 59,5 miljoen EUR in 2019. Niet enkel in
België, maar over de hele Europese Unie is de invoer
hiervan uit China er sterk op vooruit gegaan.
De sector waarop de huidige crisis in 2020 de grootste
impact had op het vlak van de Belgische buitenlandse handel was die van minerale producten. Terwijl de
waarde van de import uit Rusland er mede door de
lagere waarde voor ‘ruwe aardolie en ruwe olie uit
bitumineuze mineralen’ en ‘lichte oliën’ met bijna
2,3 miljard EUR (-28,3%) op achteruit ging, lagen de
sub-secties ‘halfzware oliën’ en ‘gasvormig aardgas’
mee aan de basis van de terugval in de invoer uit het

Verenigd Koninkrijk met net geen 2,6 miljard EUR
(-15,5%). De verminderde import van ‘halfzware oliën’ was ook de voornaamste reden waarom SaoediArabië uit de top 15 van belangrijkste leveranciers
van goederen aan België was gevallen. De invoer uit
dit land daalde immers met net geen 2,0 miljard EUR
(-49,7%), van bijna 4,0 miljard EUR in 2019 tot iets
minder dan 2,0 miljard EUR afgelopen jaar.
Een andere sector die zwaar getroffen werd door de
pandemie is die van transportmaterieel. De import
hiervan vertegenwoordigt traditioneel een substantieel aandeel in de Belgische import van goederen uit
Japan. Aangezien de invoer van traditionele benzineen dieselwagens echter sterk terugviel, daalde ook de
waarde van de totale import uit dit land met 1,6 miljard EUR (-14,3%).
Niet enkel de invoer van minerale brandstoffen uit
Rusland nam een flinke duik in 2020, hetzelfde gebeurde ook met de import van diamant. De gedaalde
invoer van dit edelsteen is eveneens de belangrijkste
oorzaak voor de terugval in de import uit India met
737,8 miljoen EUR (-16,0%).
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2.1.2.2 Sectorale evolutie van de invoer
TABEL 15 | Sectorale spreiding van de Belgische invoer in 2020
2019
Productgroep

(in miljoen
EUR)

2020
(in miljoen
EUR)

(in %)

(in miljoen
EUR)

(in %)

Chemische producten

85.230,3

85.227,4

24,6

-2,9

0,0

Machines en toestellen

50.400,7

47.136,7

13,6

-3.264,1

-6,5

Transportmaterieel

52.921,2

45.072,4

13,0

-7.848,8

-14,8

Minerale producten

48.951,9

31.946,9

9,2

-17.005,1

-34,7

Onedele metalen

25.868,4

22.822,8

6,6

-3.045,5

-11,8

Kunststoffen

20.673,5

18.560,1

5,4

-2.113,4

-10,2

Voedingsproducten

14.718,3

14.904,1

4,3

185,8

1,3

Edelstenen en edelmetalen

14.012,8

12.548,8

3,6

-1.464,0

-10,4

Textiel

11.849,7

11.343,7

3,3

-505,9

-4,3

Plantaardige producten

10.856,9

11.139,4

3,2

282,5

2,6

Optische instrumenten

11.768,2

10.455,2

3,0

-1.313,0

-11,2

7.452,2

7.064,2

2,0

-388,0

-5,2

27.259,3

28.317,9

8,2

1.058,6

3,9

381.963,3

346.539,5

100,0

-35.423,9

-9,3

Dierlijke producten
Andere productgroepen
TOTAAL

De lijst van belangrijkste Belgische importrubrieken
werd ook in 2020 nog steeds aangevoerd door chemische producten met een aandeel van 24,6%, hetgeen
overeenkomt met een bedrag van 85,2 miljard EUR. De
waarde van deze groep producten, die onder meer was
samengesteld uit ‘immunologische producten’, ‘organische chemische producten’ en ‘geneesmiddelen’, bleef
het voorbije jaar vrijwel ongewijzigd.
Machines en toestellen (belangrijkste sub-secties:
‘gsm’s’, ‘laptops’, ‘elektronische geïntegreerde schakelingen’, ‘toestellen voor het ontvangen, omzetten
en zenden of regenereren van spraak, van beelden of
van andere gegevens’ en ‘machines waarvan de bovenbouw 360° kan draaien’) waren goed voor een aandeel van 13,6% en een bedrag van 47,1 miljard EUR in
de totale Belgische import van goederen. Deze rubriek
is in 2020 opgeklommen naar de tweede plaats in de

70

∆ 2020-2019

ACTIVITEITENVERSLAG 2020

rangschikking en dit ondanks het feit dat de invoer hiervan met 3,3 miljard EUR (-6,5%) afnam.
Door de crisis in de transportsector is de Belgische
import van transportmaterieel afgelopen jaar met
7,8 miljard EUR (-14,8%) gedaald tot 45,1 miljard EUR.
Aangezien de groei in de invoer van o.a. ‘plug-in hybridewagens’, ‘vliegtuigen en andere luchtvaartuigen met
een leeggewicht van meer dan 15.000 kg’, ‘elektrische
wagens’ en ‘versnellingsbakken’ ruim onvoldoende was
om de gedaalde import van benzine- en dieselwagens
te compenseren, is deze rubriek in 2020 teruggevallen
naar de derde plaats met een aandeel van 13,0%.
Net zoals aan exportzijde liet de sectie minerale producten ook op importvlak de sterkste daling optekenen. Door de verminderde vraag naar onder meer
‘ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen’,
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‘halfzware oliën’, ‘gasvormig aardgas’, ‘lichte oliën’ en
‘vloeibaar gemaakt aardgas’ en door de lagere prijs
voor dit type van goederen is de invoer hiervan er
met 17,0 miljard EUR (-34,7%) op achteruit gegaan.
Hierdoor was deze groep van producten nog slechts
goed voor 31,9 miljard EUR, hetgeen overeenstemt
met een aandeel van 9,2%.

Onedele metalen (belangrijkste subsecties: ‘resten
en afval van koper’, ‘niet-geraffineerd koper’ en ‘resten
en afval van roestvrij staal’) vervolledigden de top vijf
van belangrijkste Belgische importrubrieken met een
aandeel van 6,6% en een bedrag van 22,8 miljard EUR.
Door de crisis in de sector is de waarde van deze rubriek
in de invoer met 11,8% (-3,0 miljard EUR) verminderd.

2.1.3 Handelsbalans
TABEL 16 | Handelsbalans van België met de verschillende continenten in 2020

Continent
Europa

2019

2020

∆ 2020-2019

(in miljoen EUR)

(in miljoen EUR)

(in miljoen EUR)

36.716,0

34.060,3

-2.655,7

EU(27)

30.996,8

24.804,1

-6.192,7

EU - Eurozone

25.481,1

17.824,7

-7.656.4

EU - Niet-eurozone

5.515,7

6.979,4

1.463,7

Europa (extra-EU)

5.719,2

9.256,2

3.537,0

-20.808,6

-18.513,6

2.295,0

-6.620,5

279,2

6.899,7

Afrika

3.506,1

2.039,8

-1.466,3

Oceanië

1.128,5

1.049,3

-79,2

Andere

3.298,3

2.090,3

-1.208,0

TOTAAL

17.219,8

21.005,4

3.785,6

Azië
Amerika

Aangezien België globaal genomen meer goederen
exporteert dan het importeert, kan ons land ieder
jaar een positieve handelsbalans voorleggen. In 2020
bedroeg het surplus 21,0 miljard EUR, hetgeen bijna
3,8 miljard EUR meer was dan het jaar voordien. Dat
het saldo traditioneel positief is, komt vooral doordat
België meer naar de andere landen in Europa uitvoert dan het uit deze landen invoert. Verder werd er
ook met Amerika, Afrika en Oceanië een overschot
geregistreerd. De handelsbalans met Azië was daarentegen duidelijk negatief.

➔ Europese Unie
Met de EU kwam het overschot in 2020 uit op een
bedrag van 24,8 miljard EUR. Het handelssurplus
met Duitsland bedroeg 16,6 miljard EUR, terwijl
België voor bijna 16,2 miljard EUR meer goederen exporteerde naar Frankrijk dan het uit dit land importeerde. Enkele andere landen waarmee een surplus
werd gerealiseerd waren Luxemburg (+4,1 miljard
EUR), Italië (+4,1 miljard EUR) en Spanje (+3,0 miljard
EUR). Daartegenover staat traditioneel echter een
aanzienlijk tekort op de balans met zowel Nederland
(-15,1 miljard EUR) als Ierland (-15,2 miljard EUR).
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➔ Europa (extra-EU)

➔ Amerika

Met Zwitserland had België in 2020 een handelstekort van ruim 3,4 miljard EUR, terwijl het deficit met
Rusland is afgenomen van bijna 4,0 miljard EUR tot
ongeveer 1,9 miljard EUR aangezien de Belgische invoer uit dit land vanwege de verminderde vraag naar
minerale brandstoffen aanzienlijk sterker daalde dan
de uitvoer. Tot in 2019 had België traditioneel een deficit op haar balans met de Europese niet EU-landen,
maar aangezien het Verenigd Koninkrijk sinds 2020
geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie en
ons land hiermee afgelopen jaar een handelssurplus
van net geen 14,0 miljard EUR realiseerde, vertoonde
ook de balans met de Europese niet EU-landen een
overschot van iets minder dan 9,3 miljard EUR.

Het handelstekort van België met landen op het
Amerikaanse continent, dat in 2019 nog ruim 6,6 miljard EUR bedroeg, is het voorbije jaar veranderd in
een surplus van 279,2 miljoen EUR. Doordat België
in 2020 voor 5,4% meer goederen exporteerde en
voor 16,0% minder importeerde uit de Verenigde
Staten vertoonde de balans met dit land een overschot van net geen 1,7 miljard EUR t.o.v. een deficit
van bijna 4,3 miljard EUR in 2019. Daarnaast liep
het overschot op de balans met Brazilië in 2020 op
tot 746,2 miljoen EUR, terwijl het tekort met Mexico
werd teruggedrongen van bijna 2,4 miljard EUR tot
1,8 miljard EUR en dit voornamelijk vanwege de verminderde invoer van wagens.

➔ Azië

➔ Afrika

België had in 2020 een aanzienlijk handelsdeficit met
de twee belangrijkste lokale economische mogendheden in Azië. Het tekort met China bedroeg afgelopen jaar namelijk 9,6 miljard EUR, terwijl dat met
Japan ondanks een daling nog steeds bijna 6,4 miljard EUR bedroeg. In totaal importeerde België voor
18,5 miljard EUR meer aan goederen uit Azië dan
het naar dit continent exporteerde. Ook de invoer uit
o.a. Vietnam en Singapore lag aanzienlijk hoger dan
de uitvoer naar deze landen. Het tekort op de handelsbalans met het eerstgenoemde land vertegenwoordigde een bedrag van 1,5 miljard EUR, terwijl het
deficit met het laatstgenoemde land in 2020 opliep
tot meer dan 2,3 miljard EUR.

België registreerde het voorbije jaar een handelsoverschot van iets meer dan 2,0 miljard EUR met
Afrika. Ondanks dat de Belgische export van goederen naar Nigeria in 2020 met 1,0 miljard EUR (-41,4%)
afnam, was deze nog steeds goed voor ruim 1,4 miljard EUR, terwijl de import uit dit land slechts 306,2
miljoen EUR bedroeg. Hierdoor realiseerde ons land
een overschot op haar balans met Nigeria van meer
dan 1,1 miljard EUR. Aangezien de Belgische uitvoer
naar Egypte steeg en de invoer uit dit land in dalende lijn was, vertoonde de handelsbalans tussen beide
landen het voorbije jaar een surplus van bijna 1,1 miljard EUR t.o.v. 953,3 miljoen EUR een jaar eerder.
Dat het overschot niet hoger lag, komt voornamelijk
doordat België traditioneel een groot handelsdeficit
met Zuid-Afrika heeft. Afgelopen jaar is het tekort
weliswaar met 316,5 miljoen EUR afgenomen en bedroeg het nog iets meer dan 1,5 miljard EUR.

Het tekort op de balans met Saoedi-Arabië, dat nog
2,2 miljard EUR bedroeg in 2019, is door de verminderde vraag naar minerale brandstoffen en door de
lagere prijs voor dit type van goederen afgelopen jaar
afgenomen tot 323,5 miljoen EUR.
Traditioneel exporteert België voor een veel groter bedrag aan diamant naar India dan het uit dit
land importeert. Door de COVID-19 crisis is de handel hierin tussen beide landen echter sterk gedaald,
waardoor ook de waarde van het handelsoverschot
is afgenomen van bijna 2,1 miljard EUR tot slechts
592,1 miljoen EUR.
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➔ Oceanië
Dat België in 2020 een handelsoverschot had met
Oceanië kwam vrijwel volledig voort uit het surplus
op de balans met Australië. De bilaterale handel tussen beide landen resulteerde in een overschot op de
balans van ruim 1,1 miljard EUR in het voordeel van
België. Samen met de negatieve balans met NieuwZeeland (-118,0 miljoen EUR) en het surplus met de
overige landen in Oceanië (+17,3 miljoen) zorgde dit
ervoor dat de totale handelsbalans uitkwam op een
surplus van iets meer dan 1,0 miljard EUR.

HANDEL IN DIENSTEN

2.2
HANDEL IN DIENSTEN
Ondanks het feit dat de in- en uitvoer van goederen
het belangrijkste aspect blijft binnen de Belgische
buitenlandse handel, wint het dienstenverkeer toch
steeds meer aan belang. Aangezien de handel in
diensten in 2020 procentueel gezien minder sterk
is gedaald dan de export en import van goederen,
nam het aandeel van diensten in de totale Belgische

uit- en invoer het voorbije jaar verder toe tot respectievelijk 21,7% en 22,6%. Dat België een belangrijke
rol inneemt in het internationale dienstenverkeer
blijkt ook uit het feit dat ons land in 2020 wereldwijd
zowel de 11e belangrijkste exporteur als importeur
van diensten was.

Analyse van de cijfers voor het jaar 2020
Evolutie van de export en import
TABEL 17 | Evolutie van de Belgische uit- en invoer van diensten
In miljoen EUR

2016

2017

2018

2019

2020

Export

98.461,5

103.902,7

104.697,7

107.954,7

101.657,5

Import

95.101,8

100.861,2

104.728,1

107.484,8

100.947,1

3.359,7

3.041,5

-30,4

469,9

710,4

Export: variatie (in %)

0,2

5,5

0,8

3,1

-5,8

Import: variatie (in %)

1,1

6,1

3,8

2,6

-6,1

Handelsbalans

Nadat de Belgische uitvoer van diensten in 2019 nog
3,1% hoger lag dan een jaar eerder, is ze in 2020 vervolgens met 5,8% (-6,3 miljard EUR) afgenomen. De
totale Belgische invoer van diensten is afgelopen jaar
met 6,1% (-6,5 miljard EUR) gedaald in vergelijking
met 2019. Nadat de handel in diensten van 2016 tot
2019 elk jaar een groei had laten optekenen, vielen
de uit- en invoer als gevolg van de COVID-19 crisis in
2020 terug tot respectievelijk 101,7 miljard EUR en
100,9 miljard EUR.

Aangezien de waarde van de uitvoer er het voorbije
jaar net iets minder sterk op achteruit ging dan die
van de invoer, steeg het overschot op de dienstenbalans van 469,9 miljoen EUR tot 710,4 miljoen EUR.
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2.2.1 Uitvoer van diensten
In dit deel wordt nagegaan welke landen de belangrijkste buitenlandse klanten waren van België in 2020
en welke diensten ons land voornamelijk uitvoerde.

2.2.1.1 Belangrijkste klanten

TABEL 18 | Overzicht van de belangrijkste klanten van België in 2020
2019
Positie

Land

2020

(in miljoen
EUR)

(in miljoen
EUR)

(in %)

(in miljoen
EUR)

(in %)

1

Nederland

15.787,2

15.531,6

15,3

-255,6

-1,6

2

Frankrijk

12.927,0

11.420,2

11,2

-1.506,8

-11,7

3

Duitsland

9.098,7

8.956,2

8,8

-142,6

-1,6

4

Verenigd Koninkrijk

10.175,5

8.868,8

8,7

-1.306,7

-12,8

5

Verenigde Staten

8.860,5

7.593,3

7,5

-1.267,3

-14,3

6

Zwitserland

7.862,2

7.137,3

7,0

-724,9

-9,2

7

Luxemburg

4.780,4

5.120,8

5,0

340,4

7,1

8

Ierland

4.947,9

4.726,1

4,6

-221,9

-4,5

9

Italië

2.814,3

2.765,6

2,7

-48,6

-1,7

10

Spanje

1.905,5

1.898,3

1,9

-7,3

-0,4

28.795,5

27.639,3

27,3

-1.156,2

-4,0

107.954,7

101.657,5

100,0

-6.297,2

-5,8

Andere landen
TOTAAL

Van de tien belangrijkste bestemmingen voor de
Belgische uitvoer van diensten kwamen er afgelopen
jaar ook reeds zeven voor in de export van goederen,
zij het in een enigszins andere volgorde. Dat de totale Belgische uitvoer van diensten met bijna 6,3 miljard EUR is afgenomen, was onder meer het gevolg
van de gedaalde export naar Frankrijk (-1,5 miljard
EUR), evenals van de verminderde uitvoer naar onder
meer het Verenigd Koninkrijk (-1,3 miljard EUR) en de
Verenigde Staten (-1,3 miljard EUR).
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In de export naar Frankrijk was het vooral de waarde
voor reisverkeer, vervoer en persoonlijke, culturele en
ontspanningsdiensten die was gedaald. Het Verenigd
Koninkrijk viel terug van de derde naar de vierde
plaats in de lijst met belangrijkste handelspartners
van België door de lagere waarde voor o.a. verzekeringen, constructiewerken en communicatiediensten,
terwijl de gedaalde uitvoer naar de Verenigde Staten
voornamelijk te wijten was aan de verminderde waarde voor andere commerciële diensten en royalties en
licenties.

HANDEL IN DIENSTEN

De eerste plaats in de rangschikking werd in 2020
nog steeds bezet door Nederland met een aandeel van 15,3%, voor Frankrijk (11,2%) en Duitsland
(8,8%), dat de derde plaats overnam van het Verenigd
Koninkrijk. Ook Ierland en Luxemburg wisselden
van plaats en dit mede vanwege het feit dat door

de hogere waarde voor financiële diensten de totale
Belgische uitvoer naar dit laatste land het voorbije
jaar met 7,1% (+340,4 miljoen EUR) steeg. Samen
waren de tien belangrijkste bestemmingen voor
Belgische diensten verantwoordelijk voor bijna drie
kwart van het totaal.

2.2.1.2 Voornaamste rubrieken in de uitvoer
TABEL 19 | Belgische uitvoer volgens de voornaamste dienstensecties
In miljoen EUR

2019

2020

Var.
(in %)

Aandeel
(in %)

Andere commerciële diensten

38.458,6

38.330,1

-0,3

37,7

Vervoer

21.824,1

20.500,5

-6,1

20,2

Communicatie

12.596,4

12.819,5

1,8

12,6

Financiële diensten

7.579,4

8.109,0

7,0

8,0

Reisverkeer

7.938,0

5.766,5

-27,4

5,7

19.558,2

16.131,9

-17,5

15,9

107.954,7

101.657,5

-5,8

100,0

Andere diensten
Totaal

De Belgische uitvoer van diensten bestond in 2020
voor meer dan een derde uit andere commerciële
diensten. Deze rubriek, die onder meer is samengesteld uit ‘transitohandel’, ‘operationele leasingdiensten’, ‘juridisch, accountancy- en managementadvies
en public relations’, ‘audit-, boekhoudkundige en belastingadviesdiensten’ en ‘reclamewezen, marktonderzoek en opinieonderzoek’, vertegenwoordigde
een aandeel van 37,7%, hetgeen overeenkomt met
een bedrag van 38,3 miljard EUR. De top drie van
voornaamste uitvoersecties werd vervolledigd door
vervoer en communicatie met een aandeel van respectievelijk 20,2% en 12,6%.
De lockdown-maatregelen die werden genomen om
de verspreiding van het COVID-19 virus in te dammen,
hadden vooral een zware impact op het reisverkeer
en het vervoer. De gedaalde waarde voor deze twee
groepen van diensten heeft er in belangrijke mate toe
bijgedragen dat ook de totale Belgische uitvoer van
diensten afgelopen jaar 5,8% onder het niveau van
2019 lag.

Aangezien tijdens de eerste lockdown (maart-mei
2020) de grenzen gesloten bleven en er ook daarna
beperkingen bleven gelden, hebben het voorbije jaar
heel wat minder toeristen en zakenreizigers ons land
bezocht. De bezettingsgraad in de hotels stond op
een lager peil en er werd door buitenlanders tijdens
hun verblijf ook minder besteed aan o.a. maaltijden
en souvenirs. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de waarde van de rubriek reisverkeer in de Belgische uitvoer
van diensten in 2020 met 27,4% (-2,2 miljard EUR) is
afgenomen.
Niet enkel kwamen er minder toeristen en zakenreizigers naar ons land, maar ook het aantal toeristische
en zakelijke verplaatsingen vanuit België naar het
buitenland is het voorbije jaar gedaald. Samen met
het feit dat er minder goederen getransporteerd werden, had dit tot gevolg dat de waarde van de sectie
vervoer met 6,1% (-1,3 miljard EUR) is gedaald tot 20,5
miljard EUR.
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2.2.2 Invoer van diensten
In dit deel wordt nagegaan welke landen de belangrijkste buitenlandse leveranciers waren van België

in 2020 en welke diensten ons land voornamelijk invoerde.

2.2.2.1 Belangrijkste leveranciers
TABEL 20 | Overzicht van de belangrijkste leveranciers van België in 2020
2019
Positie

Land

∆ 2020-2019

(in miljoen
EUR)

(in miljoen
EUR)

(in %)

(in miljoen
EUR)

(in %)

1

Nederland

15.534,5

15.077,0

14,9

-457,5

-2,9

2

Frankrijk

15.490,0

13.696,4

13,6

-1.793,6

-11,6

3

Duitsland

10.934,5

10.758,6

10,7

-175,9

-1,6

4

Verenigd Koninkrijk

10.615,5

10.557,1

10,5

-58,4

-0,6

5

Luxemburg

6.827,4

7.270,8

7,2

443,4

6,5

6

Verenigde Staten

7.556,7

6.525,7

6,5

-1.031,0

-13,6

7

Ierland

4.872,4

6.035,4

6,0

1.163,0

23,9

8

Italië

4.116,0

3.755,8

3,7

-360,2

-8,8

9

Zwitserland

3.571,1

3.094,6

3,1

-476,6

-13,3

10

Spanje

3.532,3

2.690,2

2,7

-842,2

-23,8

24.434,4

21.485,5

21,1

-2.948,9

-12,1

107.484,8

100.947,1

100,0

-6.537,7

-6,1

Andere landen
TOTAAL
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2020

Van de tien belangrijkste landen van herkomst voor
de Belgische invoer van diensten kwamen er afgelopen jaar ook reeds acht voor in de import van goederen, zij het in een enigszins andere volgorde. Dat
de totale Belgische invoer van diensten er met ruim
6,5 miljard EUR op achteruit ging, ligt in de eerste
plaats aan de gedaalde import uit Frankrijk (-1,8 miljard EUR), evenals aan de verminderde invoer uit de
Verenigde Staten (-1,0 miljard EUR).

commerciële diensten en vervoer die was afgenomen. Ook in de invoer uit de Verenigde Staten waren
het deze drie groepen van diensten die mee aan de
basis lagen van de terugval. Ondanks de daling van
de totale Belgische import van diensten, was er wel
een sterke groei hiervan uit Ierland. Het was voornamelijk door de hogere waarde voor andere commerciële diensten dat de invoer uit dit land met 23,9%
(+1,2 miljard EUR) steeg.

In de import uit Frankrijk was het vooral de waarde
voor reisverkeer en in mindere mate die voor andere

De top drie van belangrijkste leveranciers van diensten bestond in 2020 net zoals de top drie van
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belangrijkste klanten uit Nederland (14,9%), Frankrijk
(13,6%) en Duitsland (10,7%).
De Verenigde Staten moest de vijfde plaats afstaan
aan Luxemburg en dit mede vanwege het feit dat
door de hogere waarde voor andere commerciële

diensten en financiële diensten de totale Belgische
invoer uit dit laatste land het voorbije jaar met 6,5%
(+443,4 miljoen EUR) toenam. Samen stonden de
tien landen uit de voorgaande tabel in voor meer dan
drie kwart van de totale Belgische invoer van diensten.

2.2.2.2 Voornaamste rubrieken in de invoer

TABEL 21 | Belgische invoer volgens de voornaamste dienstensecties
In miljoen EUR

2019

2020

Andere commerciële diensten

37.461,9

38.311,0

2,3

38,0

Vervoer

23.767,7

21.097,8

-11,2

20,9

Reisverkeer

16.642,6

11.618,8

-30,2

11,5

Communicatie

9.130,1

10.175,8

11,5

10,1

Financiële diensten

5.897,2

5.866,9

-0,5

5,8

14.585,4

13.876,8

-4,9

13,7

107.484,8

100.947,1

-6,1

100,0

Andere diensten
Totaal

De Belgische invoer van diensten bestond net zoals de uitvoer ervan in 2020 in de eerste plaats uit
andere commerciële diensten. Deze rubriek was
goed voor een waarde van iets meer dan 38,3 miljard EUR, hetgeen overeenkomt met een aandeel
van 38,0%. Vervoer, dat o.a. is samengesteld uit
zeevervoer, luchtvervoer, spoorvervoer, vervoer over
de weg en vervoer over de binnenwateren, bezette de
tweede plaats met 20,9% en reisverkeer vervolledigde langs invoerzijde de top drie met 11,5%.
De lockdown-maatregelen die werden genomen om
de verspreiding van het COVID-19 virus in te dammen,
hadden zoals reeds eerder werd aangehaald vooral
een zware impact op het reisverkeer en het vervoer.
De gedaalde waarde voor deze twee groepen van
diensten heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen
dat ook de totale Belgische invoer van diensten afgelopen jaar 6,1% onder het niveau van 2019 lag.

Var.
(in %)

Aandeel
(in %)

Aangezien tijdens de eerste lockdown (maart-mei
2020) de grenzen gesloten bleven en er ook daarna beperkingen bleven gelden, zijn heel wat minder Belgische toeristen en zakenreizigers naar het
buitenland gegaan. De bezettingsgraad in de hotels
stond op een lager peil en er werd door Belgen tijdens
hun verblijf ook minder besteed aan o.a. maaltijden
en souvenirs. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de waarde van de rubriek reisverkeer in de Belgische invoer
van diensten in 2020 met 30,2% (-5,0 miljard EUR)
is afgenomen.
Ook het aantal toeristische en zakelijke verplaatsingen vanuit het buitenland naar België is het voorbije
jaar gedaald. Samen met het feit dat er minder goederen getransporteerd werden, had dit tot gevolg dat
de waarde van de sectie vervoer met 11,2% (-2,7 miljard EUR) is gedaald tot 21,1 miljard EUR.
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