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MISSION
STATEMENT
Volgens artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord
van 24 mei 2002 tussen de Federale Overheid en
de Gewesten, is het Agentschap bevoegd voor:
het beslissen en het overgaan tot de organisatie van gezamenlijke handelsmissies op initiatief van één of meer Gewesten of op vraag
van de Federale Overheid

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

het organiseren, ontwikkelen en verspreiden
van informatie, studies en documentatie
over de buitenlandse markten ten behoeve
van de gewestelijke diensten belast met de
buitenlandse handel in overeenstemming
met bijlage 1
de taken van gezamenlijk belang waartoe de
Raad van Bestuur unaniem heeft beslist
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		WOORD
VAN DE VOORZITSTER
Uit de cijfers van de Wereldhandelsorganisatie

wat het Agentschap betreft, was er opnieuw de lo-

(WTO) blijkt dat het volume van de wereldhandel

gistieke ondersteuning en dienstverlening aan de

in 2016 slechts met 1,3% is toegenomen, wat

FOD Buitenlandse Zaken en aan het Koninklijk Pa-

heel wat minder is dan de initieel voorziene groei

leis in het kader van de twee Staatsbezoeken. Een

van 2,8%. De oorzaak hiervan ligt volgens de WTO

Staatsbezoek vond plaats in Japan van 9 tot 15

met name bij de vertraging van de groei van het

oktober 2016, gevolgd door een bezoek aan Ne-

BBP en van de handel in opkomende economieën

derland van 28 tot 30 november Ook al zorgden de

zoals China en Brazilië maar ook Noord-Amerika.

twee snel op elkaar volgende bezoeken voor een

Na de niet uitgesproken goede noch slechte re-

hoge werkdruk bij de teams van het Agentschap,

sultaten in 2016 verwacht de WTO dat de wereld-

toch zijn ze erin geslaagd om aan de verwachtin-

handel er met 2,4% op zal vooruitgaan in 2017.

gen van alle partners te voldoen.

Gezien de grote onzekerheid die gepaard gaat met
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de economische en politieke ontwikkeling op korte

De twee Prinselijke zendingen die gezamenlijk

termijn kan dit percentage echter variëren gaande

worden georganiseerd met de FOD Buitenlandse

van 1,8% tot 3,6%.

Zaken en de drie Gewesten, begaven zich naar Indonesië van 12 tot 19 maart 2016 en naar Texas

De Belgische export kromp zeer lichtjes in 2016

van 3 tot 11 december 2016. Het succes van deze

en ging van € 357,7 miljard naar € 357,5 miljard.

missies gaat onverminderd door met respectieve-

Ook al was er een sterke daling van de import,

lijk 301 en 240 deelnemers. Het Voorzitterschap

onze handelsbalans steeg in deze periode. Europa

van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster

absorbeert nog steeds driekwart van onze export

van Zijne Majesteit de Koning, verschaft hen nog

(76,9%), waarmee het andere continenten ver

steeds een bijzonder prestige en de bedrijven zijn

achter zich laat.

vragende partij.

De impact van de Brexit op onze buitenlandse

Na een financieel moeilijk 2015, kon het Agent-

handel liet zich nog niet voelen aangezien onze

schap deze hindernis overwinnen en haar begro-

export naar het Verenigd Koninkrijk toenam, van €

ting bijstellen. Hierdoor konden de verschillende

31,5 miljard in 2015 naar € 31,8 miljard in 2016.

diensten in 2016 in een serener en stabieler kli-

De komende jaren zullen moeilijker zijn aangezien

maat werken. De vooruitzichten zien er al even po-

het Verenigd Koninkrijk onze vierde klant is.

sitief uit voor 2017, wat veelbelovend is.

Het blijft dus van cruciaal belang dat alle betrok-

6

ken partijen hun initiatieven voor de bevordering

Annemie Neyts-Uyttebroeck

van de buitenlandse handel verderzetten. Voor

Voorzitster van de Raad van Bestuur
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		BOODSCHAP
VAN DE ALGEMENE DIRECTIE
Ondanks de sombere mondiale context, bleef de

De stijging van de jaarlijks verspreide opportunitei-

Belgische buitenlande handel vrij stabiel. In 2016

ten is opmerkelijk: van 9.108 in 2013 naar 20.911

was er een zeer lichte daling voor wat betreft de

in 2016, een verdubbeling. Naast een breder aan-

Belgische export van goederen: -0,1% waarmee

bod werden ook de geraadpleegde bronnen sterk

€ 357,5 miljard werd bereikt. Onze import ver-

uitgebreid: 450 diverse bronnen uit de hele wereld

minderde met 2,0%, de handelsbalans steeg tot

vormen vandaag de basis van de raadplegingen

€ 26.046,8 miljoen.

van onze teams. Er werden ook nauwe contacten
met diverse grote internationale organisaties aan-

Het Agentschap kon opnieuw haar logistieke ex-

geknoopt om op voorhand de interessantste za-

pertise ten dienste van de FOD Buitenlandse Zaken

kenopportuniteiten te ontvangen. Dit verklaart de

en van het Koninklijk Paleis stellen in het kader van

stijgende interesse van de bedrijven voor Trade4U,

twee Staatsbezoeken: Japan van 9 tot 15 oktober

dat eind 2016 350 geabonneerden telde.

verband werd speciaal voor de Staatsbezoeken en

De overige diensten van het Agentschap hebben

de missies een nieuw informaticaplatform, Syner-

eveneens mooie realisaties op hun naam gezet.

gy, gecreëerd en met succes in gebruik genomen.

De druk bevraagde Dienst Statistieken kon haar
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en Nederland van 28 tot 30 november 2016. In dit

tempo aanhouden en voldoen aan de talrijke aanDe organisatie van deze Staatsbezoeken doet een

vragen van nota’s, fiches en andere publicaties

beroep op een groot aantal medewerkers van het

met betrekking tot de buitenlandse handel. Twee

Agentschap, die zich met grote motivatie en toe-

sectorale publicaties werden uitgebracht in 2016:

wijding van hun taak kwijten. Deze twee Staatsbe-

“Belgian Digital Banking Technologies” en “Belgian

zoeken droegen bij tot het aanhalen van de banden

Cosmetics” en dit in nauwe samenwerking met de

tussen ons land en de gastlanden en lieten onze

FOD Buitenlandse Zaken, de Gewesten en de lokale

bedrijven toe tal van contracten te ondertekenen

actoren. Als gevolg van het tragische overlijden van

en partnerschappen aan te gaan.

onze directeur Koen Vanheusden (zie bericht p. 10)
kende de Dienst Reglementering een verwachte

Dat was niet anders voor de Prinselijke zendingen

daling, maar behandelde ze ondanks alles 319

van 2016. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses As-

specifieke vragen in 2016.

trid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de
Koning, leidde een economische missie naar In-

De website van het ABH registreerde dan weer

donesië van 12 tot 19 maart 2016 en een tweede

54.653 bezoeken in 2016.

naar Texas van 3 tot 11 december 2016. Deze twee
missies waren zeer succesvol en iedereen kon de

Op het financiële vlak wordt het boekjaar afgeslo-

grote inzet van Prinses Astrid ten voordele van de

ten met een positief saldo, vooral met dank aan de

bedrijven appreciëren.

indexering van de federale dotatie, de bijdrages
van de Staatsbezoeken en de voortgezette inspan-

Het nieuwe platform voor de verspreiding van inter-

ningen om de uitgaven te beperken.

nationale handelsopportuniteiten, met de mobiele
applicatie Trade4U die in de lente van 2015 werd

Marc Bogaerts, Directeur-generaal

gecreëerd als speerpunt, blijft erop vooruit gaan.

Fabienne L’Hoost, Adjunct-directeur-generaal
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		 STRATEGIE EN
DOELSTELLINGEN 2017
Na een bijzonder intens 2016 met een opeen-

en zal ingewijd worden tijdens het Staatsbezoek

stapeling van Staatsbezoeken en missies in het

aan Denemarken. Het betreft, zoals voor de Prin-

tweede semester, kondigt ook 2017 zich aan met

selijke zendingen, een tijdelijke website die op de

tal van uitdagingen.

dag van de briefing gelanceerd wordt en tot twee
weken na het Staatsbezoek actief blijft:

Uitstekend nieuws om het jaar mee te beginnen

www.belgianstatevisit.be.

ning van de federale dotatie, vastgesteld door

Na de ontwikkeling van Synergy in 2016 zag ook

de FOD Begroting de budgettaire situatie van het

een nieuwe manier van beheer van de databan-

Agentschap niet meer precair is. Dit zal het ge-

ken van Trade4U het licht. Dit project, dat in sa-

hele team toelaten om te werken in een grotere

menwerking met Smals werd gerealiseerd, zal

sereniteit. Het spreekt voor zich dat de algemene

eind april 2017 succesvol afgerond worden. De zo

directie waakzaam zal blijven en haar uitgaven

gecreëerde nieuwe werkomgeving moet de pro-

maximaal zal beperken.

ductiviteit van het team verhogen en nieuwe kan-
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is dat dankzij de nieuwe basis voor de bereke-

sen creëren. De promotie van Trade4U gaat door
De FOD Buitenlandse Zaken en het ABH hebben

via de gewoonlijke twee jaarlijkse seminaries.

hun samenwerking herbevestigd met het oog
op het Staatsbezoek aan Denemarken dat zal

Tot slot zal 2017 een verandering in het bestuur

doorgaan van 28 tot 30 maart 2017. Het dien-

van het Agentschap brengen. De Directeur-gene-

stencontract voor het Staatsbezoek aan India,

raal Marc Bogaerts gaat op 1 juli 2017 na een rijk

dat zal plaatsvinden in november, zal eerstdaags

gevulde carrière met welverdiend pensioen. De

afgerond worden. Er wordt een specifiek budget

Raad van Bestuur keurde op 15 december 2016

aan het Agentschap toegekend voor deze twee

de promotie van Fabienne L’Hoost tot Directeur-

bezoeken. Een nieuwigheid is dat aan het Agent-

generaal goed, met 1 juli 2017 als startdatum. Er

schap ook de ontwikkeling van een Engelstalige

zal een nieuwe Adjunct-directeur-generaal van

website werd toevertrouwd voor de Staatsbezoe-

de Nederlandstalige taalrol aangeworven worden.

ken. Deze site zal gebouwd worden in nauwe sa-

Het omslaan van deze bladzijde is een belangrijke

menwerking met FEDICT en het Koninklijk Paleis

mijlpaal voor het Agentschap.
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IN MEMORIAM – KOEN VANHEUSDEN

De Algemene Directie van het Agentschap voor
Buitenlandse Handel deelt met grote droefheid
het overlijden mee van haar gewaardeerde Directeur en collega Koen Vanheusden. Koen, geboren
te Hasselt op 26 juni 1962, is op 12 september
2016 veel te vroeg eeuwig moeten gaan rusten.
Koen was sinds juli 2006 gedetacheerd bij het
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Agentschap. Gedurende al deze jaren waren wij

Chair Drafting Committee “Review

vereerd en trots om hem tot ons team te mogen

International Sales Contract” - Chair Task

rekenen. Koen was een echte steunpilaar voor het

Force International Sales (ICC)

Agentschap, waar hij de functie van rechtskundig

lid Task Force herziening ICC Model

Directeur uitoefende en tevens verantwoordelijk

International Agency and Distributorship

was voor HR en ICT. Zijn naam blijft voor altijd ver-

Contract

bonden met Incoterms. Ook internationale koop-

lid Task Force Incoterms & Contracts of

overeenkomsten, agentuur, distributie en inter-

carriage

nationale betalingstechnieken behoorden tot zijn

lid Advisory Board van de Brussels Diplomatic

dagelijks werkterrein.

Academy (VUB)

Hij was auteur bij Kluwer, Garant, Leuven Univer-

Hij ontwierp handige webapplicaties rond Inco-

sity Press, Maklu, Vanden Broele, ICC, Die Keure,

terms, btw en distributie, was gastdocent bij VUB

Trade International Digest, Fenedex Press, For-

BICCS Export Management, Karel De Grote Ho-

ward Magazine, Wereldwijs, CFO magazine.

geschool, Universiteit Antwerpen, KUL, VLEKHO,
LUC Diepenbeek, gaf lezingen voor ITMMA, KBC,

Hij was actief als:

VOKA, UNIZO, Portilog, ICC, Syntra, Awex, Brussel
Invest & Export, Fenedex.

lid ICC Commission on Commercial Law and
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Practice

Koen was gepassioneerd door zijn werk en gaf

lid ICC Commission on Customs and Trade

daarbij blijk van een productiviteit en nauwge-

Facilitation

zetheid zonder voorgaande. Hij behandelde of

Voorzitter werkgroep herziening Incoterms

superviseerde jaarlijks meer dan 500 dossiers bij

2000 Commissie Handelspraktijken ICC

het Agentschap en bood in elk van hen gedetail-

België

leerd en doordacht advies.
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de machine, tussen twee dossiers en een reis in.

derlijke intelligentie. Moeilijke onderwerpen, waar

Koen deed inderdaad heel veel verplaatsingen

de meesten onder ons nauwelijks bij konden, be-

naar het buitenland, waar hij een veelgevraagd

greep hij als vanzelf. Telkens opnieuw gaf hij blijk

spreker was.
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Wat iedereen zal bijblijven van Koen is zijn uitzon-

van zijn briljante geest, en we prijzen ons gelukkig
dat wij dat haast dagelijks mochten meemaken.

We hebben veel te vroeg een waardevolle collega,

Toch bleef hij erg bescheiden en eenvoudig, iets

maar ook een goede vriend verloren. Een man vol

dat men zelden ziet bij zo’n rijk getalenteerd ie-

goedheid, met een warme, diepe persoonlijkheid,

mand. Zo was Koen wel - hij aasde nooit op de

altijd positief, welgezind en vol energie.

eerste plaats of de grootste eer, die hij nochtans
meer dan verdiend zou hebben. Hij werd dan ook

Niet alleen zijn familie en zijn collega’s van het

door iedereen gerespecteerd.

Agentschap, maar ook onze bedrijven zullen hem
hard missen.

Maar Koen was nog zo veel meer voor ons. Hij was
een dynamische collega die we ’s ochtends bijna
voorbij zagen rennen om een koffie te halen aan

ACTIVITEITENVERSLAG 2016

11

INSTITUTIONEEL EN FINANCIEEL KADER

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel is een

ring van de besluiten die door de Raad van Be-

openbare instelling met rechtspersoonlijkheid

stuur worden genomen. Voorgezeten door de

en werd opgericht door het Samenwerkingsak-

Directeur-generaal van het Agentschap, bestaat

koord van 24 mei 2002 tussen de Federale Over-

dit Comité uit de drie leidende ambtenaren van de

heid en de Gewesten (Belgisch Staatsblad van

gewestelijke exportinstellingen (Flanders Invest-

20.12.2002).

ment & Trade, Brussel Invest & Export en AWEX)
en de Directeur-generaal bevoegd voor de Bilate-

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel wordt

rale Economische Betrekkingen van de FOD Bui-

bestuurd door een Raad van Bestuur, waarvan

tenlandse Zaken. Het Begeleidingscomité heeft in

Zijne Majesteit de Koning de Erevoorzitter is. De

2016 vier keer vergaderd.

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

Het dagelijks bestuur van het Agentschap wordt

en zijn paritair afkomstig uit de openbare en de

verzekerd door een Directeur-generaal, bijge-

private sector. Elk Gewest benoemt een Rege-

staan door een Adjunct-directeur-generaal,

ringscommissaris. De Raad van Bestuur van het

beiden aangeduid door de Raad van Bestuur en

Agentschap heeft in 2016 vier keer vergaderd.

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

Een Begeleidingscomité coördineert de uitvoe-

Adjunct-directeur-generaal.

DOTATIES 2016
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De financiering van het Agentschap wordt ver-

ontvangsten (goedgekeurd door de Raad van

zekerd door een geïndexeerde jaarlijkse Federale

Bestuur in zijn vergadering van 15.12.2016) be-

dotatie en door bijdragen van de Gewesten, vol-

droegen € 4.538.321,24. Het grootste deel hier-

gens de verdeelsleutel “belasting op de fysieke

van (88,51%) bestaat uit Federale en Gewestelijke

personen”. De in de begroting 2016 voorziene

dotaties.
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EUR
2.770.000

Federale Overheid
Vlaams Gewest

763.000

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

116.892

Waals Gewest

367.000

De laatst goedgekeurde begroting 2016 vertoon-

In gevolge van de indexering van de Federale

de een positief saldo van € 91.321,24.

dotatie (€ 300.000,00) steeg het aandeel van

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Tabel 1: Bedrag van de dotaties in 2016

de Federale Overheid ten opzichte van 2015 van
66,69% naar 68,96% in 2016. Het aandeel van
de Gewesten daarentegen daalde van 33,31% in
2015 naar 31,04% in 2016.

€ 3.000.000
2015
€ 2.500.000

2016

€ 2.000.000
€ 1.500.000
€ 1.000.000
€ 500.000
€Federale Overheid

Vlaams Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Figuur 1: Verdeling van de dotaties in 2015 en 2016
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PERSONEELSLEDEN 2016

Het Samenwerkingsakkoord bepaalt dat het

personeelsleden, een pensionering en een over-

aantal personeelsleden van het Agentschap niet

lijden). 5 medewerkers presteerden deeltijds en

meer dan 50 mag bedragen. Op 31.12.2016 telde

3 waren arbeidsongeschikt in 2016 (2 langdurig

het ABH 34 personeelsleden. Na aftrek van de

zieken en 1 met moederschapsrust).

deeltijdse arbeid, de zieke personeelsleden en
een detachering, bedraagt het personeelsbe-

In de loop van de 11 voorbije jaren nam het perso-

stand 31,8 voltijdse equivalenten (VTE).

neelsbestand aanzienlijk af, van 48 medewerkers
(39 VTE) in 2006 naar 34 (31,8 VTE) in 2016. Dit
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2016 werd gekenmerkt door vijf vertrekken (een

betekent een daling van 29% van de effectieven

ontslag om economische redenen waarvan de

of 18,5% van de voltijdse equivalenten.

vooropzeg in juli eindigde, twee ontslagnemende

30

28

25
20
15

Bedienden

10
4

5

1

0
full time

4/5

3/5

1
2/3

1/2

off duty

Figuur 2: Arbeidsregime
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50

Staff 31/12
Staff VTE

40

30

20

2006

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

34

31,8

38

32,47

40

37,37

40

36,67

41

2011

38,47

44

41,1

47

39,3

44

36,9

45

48

2007

37,4

0

39,9

39

48

10

2016

-14 (=-29%)
-7,20 VTE (=-18,5%)

Figuur 3: Aantal voltijdse equivalenten 2006 - 2016
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1

HET ABH IN 2016

1.1 STAATSBEZOEKEN
Op basis van de dienstencontracten afgesloten met de FOD Buitenlandse Zaken nam het
ABH haar logistieke rol op in het kader van twee Staatsbezoeken in 2016: naar Japan en
naar Nederland.

JAPAN
Een bezoek organiseren naar Japan blijft voor het

220 officiëlen, zakenmensen en academici reis-

Agentschap voor Buitenlandse Handel altijd een

den naar Tokio om er deel te nemen aan het eerste

beetje bijzonder. Groot was het enthousiasme bij

Staatsbezoek van 2016. De ministeriële delegatie

het vernemen dat Hunne Majesteiten de Koning

bestond uit:

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

9-15 OKTOBER 2016

en de Koningin, op uitnodiging van Zijne Majesteit
Keizer Akihito, een Staatsbezoek aan Japan zou-

ZE Rudi Vervoort, Minister-president van het

den brengen.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
ZE Geert Bourgeois, Minister-president van

Naast activiteiten in Tokio stonden ook activiteiten

de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van

in Nagoya en Osaka op het programma.

Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
ZE Rudy Demotte, Minister-president van de

Dit bezoek was alvast één van de hoogtepunten

Franse Gemeenschap

tijdens het jaar waarin 150 jaar diplomatieke rela-

ZE Paul Magnette, Minister-president van het

ties tussen Japan en België gevierd werden.

Waals Gewest
ZE Pieter De Crem, Staatssecretaris voor
Buitenlandse Handel
Gezien de nauwe banden tussen ons Koningshuis
en de Japanse Keizerlijke familie stonden verschillende ontmoetingen tussen Hunne Majesteiten, de
Keizer en de Keizerin alsook met andere leden van
de Keizerlijke familie op het programma.
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1.1

STAATSBEZOEKEN

Het Staatsbezoek ging officieel van start met een

het Nationaal Orkest van België, benadrukt opnieuw

welkomstceremonie op het Keizerlijk Paleis, gevolgd

de bijzondere banden die bestaan tussen de twee

door een audiëntie met de Keizer en de Keizerin. Die-

families. Na het concert, dat afsloot met het ont-

zelfde avond vond het Staatsbanket plaats, eveneens

roerende stuk “Omohiko” gecomponeerd door Hare

op het Keizerlijk Paleis.

Majesteit Keizerin Michiko, namen de leden van de
Keizerlijke familie afscheid van onze Vorsten.

Op uitnodiging van de Keizer en de Keizerin brachten de Vorsten een bezoek aan de stad Yuki die sinds

Naast de officiële contacten vonden talloze econo-

1996 verbroederd is met de stad Mechelen. Duizen-

mische, culturele en academische activiteiten plaats.

den mensen kwamen op de been om hen te verwel-

Zo brachten de Vorsten een privébezoek aan het Ne-

komen. Het was zeven jaar geleden dat de Keizer en

zu-schrijn, een shintoïstisch heiligdom en één van de

Keizerin officiële gasten uitnodigden voor een uitstap

oudste schrijnen van Japan.

en de eerste keer dat ze Yuki bezochten.
Er stond eveneens een ontmoeting met de deelneAGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Bij terugkeer uit Yuki vond een ontmoeting plaats

mers van het YES-programma (Young Executive

met Hunne Keizerlijke Hoogheden Prins en Prinses

Stay) gepland, een programma dat voor de tiende

Hitachi. ’s Avonds verplaatste de delegatie zich naar

maal uitgevoerd wordt onder de auspiciën van Zijne

het Akasaka State Guest House voor een onderhoud

Majesteit de Koning en dat jonge Belgische managers

met Premier Shinzo Abe met aansluitend een diner

opleidt, die plannen de Japanse markt te betreden.

waaraan ondernemers en academici deelnamen.
Volgend op de welkomstceremonie op het KeizerOp de laatste dag van het verblijf in Tokio, vond de

lijk Paleis, bracht de Koning samen met Belgische

retour-prestatie plaats waarop, zeer uitzonderlijk,

bedrijfsleiders een bezoek aan de invloedrijke

de hele Keizerlijke familie aanwezig was. De grote

“Keidanren”, een Japanse werkgeversfederatie die

opkomst voor het concert “Tribute to Ysaÿe” voorge-

bestaat uit vertegenwoordigers van 1.340 Japanse

steld door Muziekkapel Koningin Elisabeth en in sa-

bedrijven, 109 industriële bonden en 47 regionale

menwerking met de Koningin Elisabethwedstrijd en

werkgeversorganisaties. Hierna nam de Koning deel

ZM de Koning wordt warm
verwelkomd tijdens het
Staatsbezoek aan Japan.

aan een lunch op de residentie van de ambassadeur

Vanuit Tokio reisden een honderdtal deelnemers

van België, in het bijzijn van de belangrijkste Japanse

naar Japans vierde grootste stad Nagoya, waar de

investeerders in ons land. Aansluitend woonde de

focus gelegd werd op de auto-industrie. In de gebou-

Koning de slotceremonie bij van het Belgische Life

wen van de prefectuur van Aichi ontving Gouverneur

Sciences Symposium.

Omura de Belgische delegatie om de samenwerking
tussen de Belgische havens en de haven van Nagoya

De Koningin bracht intussen een bezoek aan de

op het vlak van vervoer van personenwagens te vie-

“Toho Gakuen School” of Music en woonde een aca-

ren. Dit werd gevolgd door een lunch met de belang-

demische lunch bij. De lunch gold als afsluiter van

rijkste spelers in deze sector.

de rondetafel op de Universiteit van Waseda rond de
uitdagingen van internationalisering in het hoger on-

De Koningin bracht een bezoek aan het warenhuis

derwijs.

Matsuzakaya, waar ze een evenement formeel open-

Na de lunches nam de Koningin deel aan de confe-

bezoek aan de plaatselijke Manneken Pis, vervoegde

rentie “Open talk on women”, waar zowel zij als me-

ze de Koning voor de lunch. Alvorens terug te keren

vrouw Abe, als mevrouw Koike, Gouverneur van Tokio,

naar Tokio brachten ze nog een bezoek aan het Toku-

het woord namen.

gawa Museum waar zich een prachtige collectie be-

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

de ter promotie van Belgische producten. Na een kort

vindt met voorwerpen van de belangrijkste ShogunOok werd de Belgische mode in de schijnwerpers ge-

familie.

plaatst door de aanwezigheid van Hare Majesteit op
de activiteit “Belgische mode en modescholen”.

Chemische producten nemen de eerste plaats in in
de Belgische uitvoer naar Japan en zodoende kon

’s Avonds ontmoette het Vorstenpaar de belangrijke

een activiteit in deze sector niet ontbreken. In Osaka

sponsors van de evenementen in het kader van 150

woonde de Koning een lunch bij in aanwezigheid van

jaar diplomatieke relaties tussen Japan en België

de belangrijkste CEO’s uit de chemische industrie. De

en verschenen zij kort op de Belgian Walking Dinner

Koningin had op haar beurt een lunch in het kader

waarop de delegatieleden en hun gasten werden uit-

van de samenwerking tussen Belgische universitei-

genodigd.

ten en de Universiteit van Kobe.

Vooraleer de Koning en Koningin de trein namen naar

De activiteiten in Osaka sloten af met een culturele

Yuki, ontmoette de Koning de hoogste sportautori-

noot waar de Vorsten konden proeven van een korte

teiten van Japan en dit in het kader van de volgende

voorstelling in het Otsuki Noh-theater en een ont-

Olympische Spelen in Tokio. De Koningin sprak de

moeting met twee “levende nationale schatten” in

grote spelers van de toeristische industrie toe over

deze traditionele theaterstijl, de heer Bunzo Otsuki,

de bijzondere troeven die België als bestemming te

Noh-speler en de heer Gentaro Mishima, Taiko-trom-

bieden heeft. Bij terugkeer uit Yuki vond de onderte-

melspeler. Wat later die avond werd de delegatie ge-

keningsceremonie plaats, waar niet minder dan 45

trakteerd op de voorstelling “Japan & Belgium, One in

samenwerkingen werden ondertekend. Gezien de be-

Music” met Jef Neve, Mélanie De Biasio en de Nagoya

perkte tijd was het voor het ABH een hele opdracht dit

University of Arts Wind Orchestra.

in goede banen te leiden.
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STAATSBEZOEKEN

NEDERLAND

28-30 NOVEMBER 2016

Op uitnodiging van Zijne Majesteit de Koning

verslag uitgebracht over het evenement, een re-

Willem-Alexander brachten Hunne Majesteiten

cordaantal dat ongetwijfeld deels verklaard wordt

de Koning en Koningin een Staatsbezoek aan het

door het charisma van de twee Koningsparen.

Koninkrijk der Nederlanden van 28 tot 30 novem-

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

ber 2016. 191 deelnemers hebben zich aange-

Dit tweede Staatsbezoek in het jaar 2016 was

sloten bij dit bezoek. Vele autoriteiten hebben de

kort, maar het programma was bijzonder druk,

Vorsten vergezeld: de Vicepremier en Minister van

met zeer veel officiële, economische en acade-

Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, ZE Didier

mische activiteiten. In slechts 2,5 dagen waren

Reynders; de Minister-president van het Brus-

de Vorsten en hun delegatie achtereenvolgens

sels Hoofstedelijk Gewest, ZE Rudi Vervoort; de

aanwezig in Amsterdam, Den Haag, Amstelveen,

Minister-president van de Vlaamse Regering en

Utrecht en Eindhoven. Economische en aca-

Vlaams Minister van Buitenlands Beleid en On-

demische lunches vonden plaats op de eerste

roerend Erfgoed, ZE Geert Bourgeois; de Minister-

dag, gevolgd door een bezoek aan het Vlaams

president van Wallonië, Minister-president van

Cultuurhuis de Brakke Grond, waar de Belgische

het Waals Gewest, ZE Paul Magnette; de Minister-

en Nederlandse Vorsten getuige waren van de

president van de Duitse Gemeenschap, ZE Olivier

muziektheatervoorstelling van het oeuvre “La

Paasch en de Staatssecretaris voor Buitenlandse

Maison Vague”. Een Fintech-conferentie en een

Handel, ZE Pieter De Crem. 58 bedrijfsleiders en

seminarie “Belgium and Netherlands Cities: Col-

16 rectoren van academische instellingen wer-

laboration, Innovation & Social Inclusion” vonden

den geselecteerd voor dit bezoek van het hoogste

tegelijkertijd plaats; de twee Vorsten namen deel

niveau. Niet minder dan 43 journalisten hebben

aan het eerste en hun echtgenotes aan het twee-

ZE Didier Reynders ondertekent
een akkoord dat de grenzen
tussen Nederland en België
herziet, in aanwezigheid van
de Belgische en Nederlandse
Vorsten, tijdens het Staatsbezoek
aan Nederland.

de evenement. Ten slotte vestigde de onderteke-

diner, aangeboden door onze Vorsten ter ere van

ningsceremonie de aandacht op 18 overeenkom-

de Nederlandse Vorsten.
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De Nederlandse en Belgische Vorsten, vergezeld door ZE Didier Reynders en ZE Geert Bourgeois, brengen een bezoek aan
het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond.

sten in de marge van het Belgian Walking Dinner.
Het traditionele Staatsbanket werd aangeboden

De laatste dag begaven de twee Koninginnen zich

door Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexan-

naar Utrecht in het kader van een project van BE-

der en Koningin Máxima ter ere van onze Vorsten.

SIX over het openbaar vervoer in het treinstation
van de stad. Dit bezoek werd opgeluisterd met de

Op de tweede dag woonde onze Vorst het “Sym-

aanwezigheid van ballonreuzen die bekende Bel-

posium on entrepreneurial cooperation” bij op

gische stripfiguren uitbeeldden. De Koning was

het European Space Research and Technology

aanwezig op het “Digital Innovation & Sustainabi-

Center (ESTEC), terwijl Koningin Mathilde een so-

lity Forum – milestones for growth for Belgium &

ciaal project bezocht samen met Koningin Máxi-

the Netherlands” op de High Tech campus van de

ma. Onze Vorsten werden vervolgens ontvangen

Universiteit van Eindhoven. De Koningin vervoeg-

door de Presidenten van de twee Kamers, voor

de hem daar voor een interactieve sessie in het

ze een lunch kregen aangeboden door Eerste Mi-

“Holst Centre – Internet of Health”. Vervolgens

nister Mark Rutte, in aanwezigheid van vertegen-

nam de Koning deel aan de investeringslunch

woordigers van de economische en academische

georganiseerd rond het thema “Belgo-Dutch col-

wereld. De twee werkgeversorganisaties VBO-

laboration in R&D – Stronger together”, terwijl de

VNO/NCW organiseerden een ronde tafel over

Koningin zich aansloot bij een networking lunch.

actuele economische thema’s, in aanwezigheid

De laatste activiteiten op het programma waren

van de twee Koningen. Op hetzelfde moment be-

een symposium gewijd aan het thema water:

zochten de echtgenotes de tentoonstelling Ale-

“Robust Water Systems and Circular Economy.

chinsky. Een accrediteringsactiviteit op het NVAO

What is the value of your water or of your neigh-

maakte ook deel uit van het programma van de

bours?” in het geval van de Koning en een bezoek

Koning. De dag werd afgesloten met een concert

aan de voedingsgroep Sligro voor de Koningin.

van Ozark Henry, het resultaat van een samen-

Het Staatsbezoek werd afgesloten met een offi-

werking tussen het Nationaal Orkest van België,

ciële ceremonie op het Kasteel van Heeze.

de Munt en Bozar, gevolgd door een prestigieus

ACTIVITEITENVERSLAG 2016

21

1.2 GEZAMENLIJKE
HANDELSMISSIES
Het ABH organiseerde in 2016 twee gezamenlijke zendingen in samenwerking met de
Gewestelijke diensten voor bevordering van de export, Flanders Investment & Trade,
Brussel Invest & Export en l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements
étrangers (AWEX) alsook de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking.
In het voorjaar reisden 301 personen naar Indonesië en 247 personen schreven zich in voor
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Texas in de Verenigde Staten in het najaar, wat het totaal aantal deelnemers in 2016 op
548 bracht.
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		INDONESIË

12-19 MAART 2016

Het was sinds 2008 geleden dat er een Prinselijke

ZE Philippe Muyters, Vlaams Minister van

zending georganiseerd werd naar Indonesië. Met

Werk, Economie, Innovatie en Sport

zijn 250 miljoen inwoners en daarmee de vierde

ZE Pieter De Crem, Staatssecretaris voor Bui-

grootste bevolking ter wereld met de achtste

tenlandse Handel

grootste koopkracht, biedt dit land bijzonder veel

HE Cécile Jodogne, Staatssecretaris van

mogelijkheden voor onze Belgische bedrijven.

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast
met Buitenlandse Handel, Brandbestrijding

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Op 12 maart vertrokken 301 deelnemers, onder

en Dringende Medische Hulp en Minister en

wie 205 bedrijfsleiders, naar Jakarta voor de eer-

lid van het College van de Franse Gemeen-

ste gezamenlijke economische zending van 2016

schapscommissie

onder leiding van HKH Prinses Astrid. Na Jakarta

Openbare Ambt en Gezondheidsbeleid

(COCOF),

belast

met

reisde de delegatie via Bogor naar Bandung.
President Joko Widodo ambieert, sinds hij in
Behalve de Prinses namen ook vier Ministers en

2014 aan de macht kwam, een verbetering van

Staatssecretarissen deel:

de infrastructuur in Indonesië. Hij wil het land ook

ZE Jean-Claude Marcourt, Vicepresident van

op de wereldkaart zetten als belangrijke mari-

de Waalse Regering, Minister van Economie,

tieme speler. De sector infrastructuur kreeg niet

Industrie, Innovatie en Digitalisering en Vice-

alleen een sleutelrol in de opmaak van het zes-

president en Frans Gemeenschapsminister

daagse programma, ook de deelnemers kwamen

van Hoger Onderwijs, Media en Wetenschap-

voornamelijk uit deze sector. Andere sterk verte-

pelijk Onderzoek

genwoordigde sectoren tijdens deze missie waren energie, cleantech en de voedingsindustrie.

HKH Prinses Astrid wordt
ontvangen door de burgemeester
van Bandung voor een Investment
lunch tijdens de economische
zending in Indonesië.

Net als 9 jaar geleden was Vicepresident Jusuf

In Jakarta werd zowel rond maritieme infrastruc-

Kalla gastheer van de Belgische delegatie, waar-

tuur als rond cleantech, een forum georganiseerd

door de zending op het hoogste niveau ontvangen

waarop de Belgische knowhow kon voorgesteld

werd. Naast een officiële lunch aangeboden door

worden aan de bevoegde Indonesische Ministers

de Vicepresident, ontving ook President Joko

en hun diensten. Bovendien ontving ook de Minis-

Widodo de Belgische gasten voor een onderhoud

ter van Transport een delegatie van officiëlen en

in aanwezigheid van ZE Pratikno, Staatssecre-

zakenmensen.

taris toegevoegd aan de President en HE Retno
Marsudi, Minister van Buitenlandse Zaken.

Heel wat aandacht ging naar de Belgische voe-

Verder waren er werkvergaderingen en contacten

cooking-evenement, waar tientallen Indonesische

met de volgende technische Ministers en Gouver-

personaliteiten, bloggers en journalisten op wer-

neurs:

den uitgenodigd. De twee Belgische chefs, een

ZE Rizal Ramli, coördinerende Minister van

sommelier en een chocolatier, plaatsten Belgische

Maritieme Zaken

topgerechten op het menu tijdens de showcoo-

HE Ignasius Jonan, Minister van Transport

king, de officiële receptie en de investeringslunch

HE Susi Pudjiastuti, Minister van Maritieme

die plaatsvond op de Belgische residentie.
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dingsindustrie met een seminarie en een show-

Zaken en Visserij
ZE Saleh Husin, Minister van Industrie

Op 60 km ten zuiden van Jakarta ligt het groene

HE Siti Nurbaya Bakar, Minister van

Bogor, dat in de jaren dertig reeds bezocht werd

Leefmilieu en Bosbouw

door HM Koningin Astrid, grootmoeder van Prin-

HE Anies Baswedan, Minister van Onderwijs

ses Astrid. Onderweg naar Bandung maakte de

en Cultuur

delegatie er een korte stop om een seminarie bij

Mr. Franky Sibarani, Voorzitter van BKPM die

te wonen over duurzame landbouw en om een be-

een ministeriële rang geniet

zoek te brengen aan de botanische tuin waar de

Mr. Basuki Tjahaja Purnama, Gouverneur van

Prinses en de Ministers een wandeling maakten

Jakarta

langs de “Astridlaan”, genoemd naar de Koningin

Mr. Ahmad Heryawan, Gouverneur van West-

en beplant met bloemen in de Belgische driekleur.

Java
Het programma in Bandung, de derde grootste
De economische zending ging van start met de

stad in Indonesië ging van start met een semi-

Belgisch-Indonesische top “Belgium-Indonesia

narie over duurzame landbouw. Landbouw verte-

Technology Partnerships: A perfect match”, die

genwoordigt 14% van het Indonesische BNP en

werd georganiseerd in samenwerking met de drie

een groot deel van de bevolking is afhankelijk van

belangrijkste economische partners voor onze

de agro-industrie. Ook kwam het belang van de

delegatie: het Coördinerend Bestuur voor Inves-

Belgisch-Indonesische academische samenwer-

teringen van Indonesië (BKPM), de Indonesische

kingen hier aan bod op de activiteit met de Ban-

Kamer van Koophandel en Industrie (KADIN) en de

dung Institute of Technology, de oudste techni-

Indonesische werkgeversorganisatie (APINDO).

sche Universiteit in Indonesië.
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HKH Prinses Astrid, HE Cécile Jodogne, ZE Jean-Claude Marcourt en ZE Pieter de Crem worden ontvangen door de
Gouverneur van West-Java.

Bandung heeft een zeer vooruitdenkende bur-

Met daarbovenop nog 440 B2B-afspraken en 26

gemeester, de architect Ridwan Kamil. De Bel-

ondertekende contracten, was het programma

gische delegatie werd ontvangen voor een boei-

van de zakenmensen goed gevuld en meer dan

end onderhoud en uitgenodigd om een bezoek te

geslaagd.

brengen aan het Bandung Command Center, een
futuristische ruimte van waaruit de stad beheerd

Naast zuiver economische activiteiten werden

wordt. Dit sloot perfect aan bij het daaropvol-

eveneens verschillende gesprekken gevoerd in

gende seminarie over Smart Cities, dat eveneens

het kader van Indonesië als gastland van Euro-

werd bijgewoond door de burgemeester.

palia 2017. Op het programma stond ook een
concert van “5 Beaufort”-blaaskwintet, dat deel

België is de vijfde grootste Europese investeerder

uitmaakt van het Nationaal Orkest van België,

in Indonesië. Er ging dus ook heel wat aandacht

evenals een bezoek aan de tentoonstelling “Art of

naar verschillende Belgische projecten. Op de

Politics - The Bung Karno Le Mayeur Encounters”.

laatste dag van de economische zending inau-

Beide activiteiten werden georganiseerd in aan-

gureerden zowel Etex, Bekaert als BKS nieuwe

loop naar de officiële receptie.

productiefaciliteiten, wat een feestelijke tint gaf
aan deze dag.
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		 VERENIGDE STATEN
(TEXAS)

3-11 DECEMBER 2016

De tweede missie van 2016 vond begin december

sciences”, “financiële diensten en verzekeringen”,

plaats in Texas, in de Verenigde Staten.

“ICT en telecommunicatie” en “energie, milieu en
hernieuwbare technologieën”.

Reynders, Vicepremier en Minister van Buitenlandse

Als tweede grootste staat van Amerika qua bevol-

Zaken en Europese Zaken; Geert Bourgeois, Minis-

king en oppervlakte, heeft Texas vele voordelen te

ter-president van de Vlaamse Regering en Vlaams

bieden en staat het ook op de tweede plaats wat

Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erf-

betreft economische macht in de Verenigde Sta-

goed; Jean-Claude Marcourt, Vicepresident van de

ten. Dit economisch en commercieel dynamisme

Waalse Regering, Minister van Economie, Indus-

– Texas is de Amerikaanse staat die de belangrijk-

trie, Innovatie en Digitalisering en Vicepresident en

ste economische relaties met België onderhoudt

Frans Gemeenschapsminister van Hoger Onderwijs,

– heeft een grote aantrekkingskracht uitgeoefend

Media en Wetenschappelijk Onderzoek; Pieter De

op de Belgische delegatie waarvoor verschillende

Crem, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel

B2B-ontmoetingen werden georganiseerd alsook

alsook Cécile Jodogne, Staatssecretaris van het

een goedgevuld activiteitenprogramma.
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HKH Prinses Astrid werd vergezeld door Didier

Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Buitenlandse Handel, Brandbestrijding en Dringende Me-

Als hoofdstad van de staat Texas, als belangrijke

dische Hulp en Minister en lid van het College van de

studentenstad en als centrum van de Amerikaanse

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast

high tech, is Austin op dit moment ook een draai-

met Openbare Ambt en Gezondheidsbeleid.

schijf aan het worden voor farmaceutische en biotechnologische bedrijven. Het is dus niet verwon-

De 247 deelnemers die zich hadden ingeschreven

derlijk dat het programma van de missie een bezoek

voor deze missie hadden de keuze om Austin, San

aan DELL had voorzien, een ontmoeting met de

Antonio, Dallas, College Station en/of Houston te

Texaanse “Cleantech”-gemeenschap evenals een

bezoeken.

belangrijk seminarie over innovatie in de medische
technologieën en “E-health”. Het programma liet

Deze economische missie telde 154 deelnemers uit

de zakenmensen toe om deel te nemen aan een

de privésector, die samen 98 bedrijven vertegen-

seminarie waarbij de beste manier van zakendoen

woordigden. Zij werden vergezeld door 20 deelne-

in de Verenigde Staten centraal stond. AWDC (Ant-

mers van 15 professionele federaties en Kamers

werp World Diamond Center) kreeg de kans om tij-

van Koophandel alsook door 10 deelnemers uit de

dens deze missie een belangrijke “Power Session”

academische wereld.

te organiseren omtrent de diamantsector. Voor de
officiële delegatie stond er ook een activiteit van

De bedrijven die actief zijn in de “olie en gas”-sector

Barco en zijn belangrijke Amerikaanse partner Cine-

en de “farmacie, biotechnologie en parafarmacie”

mark op het programma. Ten slotte hadden de drie

waren het sterkst vertegenwoordigd. Zij werden

Gewesten van België een belangrijke “Power Invest-

gevolgd door de sectoren “gezondheid en life

ment Lunch” georganiseerd.
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vonden

m.b.t. de Tweede Wereldoorlog, een VIP-lunch en de

plaats in Austin aangezien HKH Prinses Astrid, de

inhuldiging van de tentoonstelling “Texas Aggies go

Ministers en Staatssecretarissen ontvangen wer-

to War” op de campus van de Texas A&M Univer-

den door Greg Abbott, Gouverneur van Texas en

sity, was het bezoek aan College Station vooral een

door Steve Adler, Burgemeester van Austin.

kans om de banden tussen de Amerikaanse Univer-

Verschillende

politieke

ontmoetingen

siteit en de Belgische academische, economische
Vooraleer Austin te verlaten, was in het missiepro-

en commerciële werelden nog te versterken dankzij

gramma nog een halve dag in San Antonio opgeno-

de ondertekening van talrijke contracten. Het pro-

men, waar de burgemeester Ivy R. Taylor de officiële

gramma in College Station was tevens een bekro-

delegatie ontvangen heeft alvorens met het Belgi-

ning voor de tienjarige samenwerking tussen AWEX

sche gezelschap deel te nemen aan een belangrijk

en Texas A&M.

seminarie over de economische vertegenwoordi-

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

ging van de stad en een kort bezoek aan de Alamo

Het grootste aantal deelnemers aan de economi-

en de stad zelf.

sche missie was aanwezig in Houston. Deze stad
wordt terecht aanzien als de hoofdstad van de

Terwijl vervolgens een deel van de bedrijven die zich

wereld op het gebied van energie. Het grootste

hadden ingeschreven bij Flanders Investment &

deel van de economie van deze stad berust op de

Trade naar Dallas vertrokken, voorzag het program-

petrochemie en de daaraan verbonden innovatie-

ma voor de anderen een hele reeks activiteiten in

en onderzoeksprojecten, maar Houston beschikt

College Station en dit als onderdeel van de transfer

ook over een belangrijke maritieme haven en is

naar Houston. College Station is de thuisbasis van

de thuisbasis van NASA dat er zijn centrum heeft

de zesde belangrijkste Amerikaanse Universiteit,

ingericht om ruimtevaartmissies te organiseren,

namelijk Texas A&M University (Agricultural and

en tevens dienst doet als opleidingsfaciliteit voor

Mechanical). Naast een seminarie dat werd geor-

astronauten. De agglomeratie kent een hoge con-

ganiseerd door WBT over “Tourisme de mémoire”

centratie aan laboratoria die onderzoek doen in de

HKH Prinses Astrid te San Antonio
tijdens de economische zending
in Texas, in aanwezigheid van ZE
Pieter De Crem, HE Cécile Jodogne,
de Belgische ambassadeur
in de Verenigde Staten en de
burgemeester van
San Antonio.

HKH Prinses Astrid woont een signing ceremony bij in het kader van de economische zending in Texas.

gezondheidszorg met als voorloper het “Texas Me-

en de drie Gewesten een “Biopharma Power lunch”

dical Center”.

om onze troeven en capaciteiten in deze sector naar

Het verblijf in Houston begon met een diner aan-

innovatieve synergieën tussen Texas en België in het

geboden aan de officiële delegatie door de burge-

domein van de chemie en de hernieuwbare techno-

meester Sylvester Turner, terwijl voor de bedrijven

logie alsook een tweede Power Lunch toegespitst op

het programma geopend werd door de Haven van

de chemie.
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voor te schuiven. Er was ook een seminarie over de

Antwerpen met een ontmoeting met de Haven van
Houston waarmee ze hun samenwerking wensen te

Vervolgens was er een seminarie georganiseerd

versterken. De Haven van Antwerpen organiseerde

in Houston om aandacht te schenken aan de vele

ook een ontmoeting tussen HKH Prinses Astrid en

voordelen op het gebied van de maritieme con-

de Ministers en diens belangrijkste investeerders en

structie evenals een activiteit “Belgium-Houston

klanten.

Business Forum” georganiseerd door GHP, Greater
Houston Partnership.

Wat de energiesector betreft werden verschillende
specifieke activiteiten georganiseerd zoals een be-

Voor de Belgische receptie vond een “bestowing

zoek aan de kantoren van Exmar Offshore en een

ceremony” plaats en de ondertekening van 6 con-

belangrijke workshop ingericht door Agoria Carbon

tracten in aanwezigheid van HKH Prinses Astrid en

Energy Club met Phillips 66.

de Ministers.

De “medische en biofarmaceutische” sector alsook

Het verblijf in Houston eindigde met een interes-

deze van de “chemie” waren het onderwerp van een

sant bezoek aan het NASA Lyndon Johnson Space

intens activiteitenprogramma in Houston. Ten eer-

Center – de ruimtevaart betekent een significante

ste organiseerde de Universiteit van Gent in samen-

uitdaging voor België – , een verkenning van de site

werking met de University of Texas en Baylor College

van Solvay in Pasadena en de inhuldiging van een

een seminarie over genetisch onderzoek en de mo-

nieuwe installatie bij Katoen Natie.

gelijkheden van een economische en commerciële
samenwerking in deze sector. Agoria Medical Tech-

Het programma van deze economische missie

nology Club & Lifetech.brussels organiseerden sa-

maakte het mogelijk om nieuwe perspectieven in

men met Brussel Invest & Export een “Matchmaking

het daglicht te stellen voor de Belgische bedrijven

Session” gewijd aan de medische technologische

en liet ook toe om de hechte banden tussen de Bel-

sector in Texas. Daarnaast organiseerden essenscia

gische en Texaanse bedrijfswereld te versterken.

ACTIVITEITENVERSLAG 2016

29

1.3 OVERSEAS BUSINESS
OPPORTUNITIES CENTRE
1.3.1

TRADE4U
Trade4U is een mobiele applicatie voor tablets en

immers voornamelijk uit kmo’s opgebouwd, die

smartphones (iOS en Android) die werd ontwikkeld

niet altijd groot genoeg zijn om alleen te antwoor-

om op een gerichte wijze internationale opportu-

den op de aanbestedingen van de grote internati-

niteiten naar geabonneerde bedrijven door te stu-

onale instellingen.

ren. Bronnen uit de hele wereld worden dagelijks

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

geraadpleegd om de interessantste opportunitei-

Geabonneerden kunnen ook jaarlijks gratis deel-

ten te onderscheppen. Geabonneerde bedrijven

nemen aan 2 seminaries die worden georgani-

ontvangen daarenboven de laatste economische

seerd door het Agentschap voor Buitenlandse

en juridische informatie op het gebied van de bui-

Handel.

tenlandse handel.
Trade4U zag het licht in april 2015. De toegang tot
Trade4U biedt ook de mogelijkheid om consortia

dit platform wordt aan de Belgische bedrijven aan-

te vormen. Het Belgische economische weefsel is

geboden voor een jaarlijkse bijdrage van € 150.

Figuur 4: Trade4U-pakket
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1.3.1.1 RESULTATEN VAN HET AANBOD
Internationale handelsopportuniteiten

0,4%
Het aantal internationale handelsopportuniteiten dat werd verspreid steeg in 2016 met 40%.
Er werden met name 20.911 opportuniteiten ver-

24,0%

stuurd daar waar het er in 2015 nog 14.891 wa-

Het betrof voornamelijk aanbestedingen (75,6%)

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

ren en 11.912 in 2014.

75,6%

en internationale projecten (24,0%) maar ook,
zij het in mindere mate, zakenvoorstellen (0,4%).

Aanbestedingen
Projecten
Overige opportuniteiten
Figuur 6:
Type verspreide handelsopportuniteiten in 2016
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Figuur 5: Aantal verspreide handelsopportuniteiten in 2016
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Informatiebronnen
Het aantal bronnen voor de internationale han-

FOD Buitenlandse Zaken en diplomatieke

delsopportuniteiten was in 2015 van 15 naar 320

posten

gestegen. Eind 2016 werden er dagelijks niet

economische en regionale

minder dan 485 bronnen geraadpleegd.

handelsvertegenwoordigers

Deze nieuwe bronnen zijn afkomstig van:

Deze

nieuwe

sites

bieden

toegang

tot
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zoekopdrachten op het Internet

specifiekere en minder bekende markten. Ze

contacten op seminaries en andere

kenden bovendien een groot succes bij het

evenementen

doelpubliek.

Newsflashes
De Trade4Uapplicatie maakt
ook de publicatie
van newsflashes
van economische
en juridische aard
mogelijk.

Figuur 7:
Mobiele Trade4U-applicatie –
economische berichten
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In 2016 werden er 396 economische nieuwsbe-

De economische nieuwsberichten, die van stijgend

richten verspreid (in 2015 waren het er 224):

belang zijn in het communicatieproces, oogsten

Het merendeel (344) van de berichten was

veel succes bij de geabonneerden.

van de diplomatieke posten. In sommige ge-

Daarenboven werden er in 2016 50 reglemente-

vallen betrof het informatie over markten die

ringsberichten via Trade4U verspreid:

elders nog niet gepubliceerd was, wat een

Deze waren afkomstig van de FOD Buiten-

competitief voordeel bood aan de gebruikers.

landse Zaken, uit de vakliteratuur of waren het

Algemene economische berichten werden ver-

gevolg van specifieke vragen van exporteurs.

schaft via internationale organisaties, gespe-

De berichten bieden juridische informatie en

cialiseerde pers, economische studies, …

regelgeving over uiteenlopende thema’s: btw,

De economische en regionale handelsverte-

douane, handelsdocumenten, normen, distri-

genwoordigers verspreidden eveneens infor-

butie- en verkoopkanalen, intellectuele eigen-

matie van economische aard.

dom, handelspraktijken, …
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afkomstig van de FOD Buitenlandse Zaken en

Naar aanleiding van deze in 2016 verzonden berichten, ontving de dienst 189 vragen van geabonneerden.

Figuur 8:
Mobiele Trade4U-applicatie – reglementeringsberichten
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De Trade4U-seminaries, met ZE Didier Reynders en ZE Pieter De Crem als gastsprekers, verenigden deelnemers uit tal
van sectoren.

Seminaries
Er werden twee Trade4U-seminaries georgani-

Op 20/04/2016 verzamelden 188 deelne-

seerd in april en september 2016. De uiteenzet-

mers voor “How to finance your export” met

tingen van grote ontwikkelingsbanken en van

Credendo, Finexpo, Flanders Investment &

belangrijke spelers van de buitenlandse handel

Trade, Brussel Invest & Export en AWEX.

verenigden tal van deelnemers. De afsluitende

Op 06/09/2016 werd er een tweede evene-

networking lunch maakte het mogelijk om be-

ment georganiseerd: “International business

voorrechte contacten aan te knopen met de

opportunities in the context of the Belgian

gastsprekers en tussen de bedrijven onderling.

economic missions 2017 to the Philippines
and Ivory Coast”. Dit evenement verenigde
157 personen.
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Networking tijdens het Trade4U-seminarie van 20 april 2016.

Bestelling van lastenboeken
Het Trade4U-pakket biedt Belgische bedrijven

tieve lasten verlicht en dus tijdswinst biedt. Deze

eveneens de mogelijkheid om de bestelling van

bestellingen worden geplaatst in samenwerking

hun lastenboeken (landen buiten de EU) uit te be-

met de diplomatieke posten of de economische

steden aan het Agentschap, wat de administra-

en regionale handelsvertegenwoordigers.

Proceduregidsen
Om ervoor te zorgen dat de abonnees zo goed

duregidsen van grote internationale instellingen

mogelijk op internationale aanbestedingen kun-

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

nen antwoorden, stelt het Trade4U-team proce-

Statistiekabonnementen
Een

gepersonaliseerd

statistiekabonnement

importcijfers van de gewenste producten en/of

wordt aangeboden. Elke abonnee ontvangt

diensten, alsook van de markten waar interesse

maandelijks of driemaandelijks de export- en

voor bestaat.
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1.3.1.2 RESULTATEN OP HET GEBIED VAN ABONNEES
Eind 2016, telde Trade4U 325 geabonneerde on-

zijn bijgekomen dankzij het grondige werk dat

dernemingen, in 2015 waren dat er 290 wat een

op het exporteursbestand wordt uitgevoerd (zie

groei van 12% op jaarbasis betekent. Het aantal

punt 1.3.2 Exporteursbestand).

abonnees is dus gevoelig gestegen.
Hieronder een gedetailleerde weergave van de reVan de geabonneerden heeft ongeveer twee

gionale abonneeverdeling.

derde van de bedrijven zich opnieuw lid gemaakt
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

en blijven zij dus trouw aan Trade4U. Het overige

Bijna twee derde van de abonnees is afkomstig

derde zijn nieuwe abonnees.

uit het Vlaams Gewest, bijna een kwart komt uit
het Waals Gewest, de overige abonnees uit het

Het is ook het vermelden waard dat er sinds de-

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

cember 2016 dagelijks nieuwe abonnementen

16,9%

24,8%

58,3%
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Figuur 9: Regionale verdeling van de abonnees
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1.3.1.3 INFORMATICA-ONTWIKKELINGEN

Er werd vaak om een webversie van de applicatie

versies hebben toegelaten om “gasttoegangen”

gevraagd en deze werd dan ook online gebracht.

te creëren voor de Trade4U-applicatie en dit

De webversie laat toe om de opportuniteiten

voor alle economische en regionale handelsver-

per land te filteren. Deze mogelijkheid werd ook

tegenwoordigers (92 voor Flanders Investment

geïntegreerd in versie 2.0 van de applicatie. De

& Trade, 35 voor Brussel Invest & Export en 79

gebruiker kan daarenboven de opportuniteiten

voor AWEX) en voor 26 personeelsleden van de

sorteren op basis van hoe nieuw ze zijn en een

Belgische diplomatieke posten in het buitenland

melding ontvangen wanneer er een voor hem

(ambassadeurs, consuls en andere).

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Website en versie 2.0 van de app

interessante opportuniteit is toegevoegd. Versie
2.0 kan sinds mei 2016 gedownload worden via
Google Play en Apple Store.

De Trade4U-applicatie is nu beschikbaar:
voor desktops, tablets en smartphones
voor Android, iOS en het web

Het is ook het vermelden waard dat deze nieuwe

in drie talen (Nederlands, Frans en Engels)

Figuur 10: Mobiele Trade4U-applicatie
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Figuur 11: Webversie van de Trade4U-applicatie
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Deze omvatte reeds volgende functies:

En beschikt nu over volgende nieuwe functies:

een overzicht van de meest recente

melding bij toevoeging van een nieuwe

aanbestedingen / projecten gerangschikt per

opportuniteit

sector

filteren van opportuniteiten volgens hoe

de mogelijkheid om het volledige dossier op

nieuw ze zijn

te vragen

filteren van opportuniteiten per land

de mogelijkheid om een consortium te vormen

Ontwikkeling van de DB-Trade4U
Het beheersplatform van Trade4U en het expor-

form ging van start in het tweede semester van

teursbestand werden jaren geleden ontwikkeld

2016. Deze ontwikkeling verliep in samenwer-

en zijn dus vanuit een technologisch standpunt

king met Smals en werd in twee delen gesplitst.

niet meer up-to-date.

Een eerste deel in 2016 en een tweede in 2017.
Het nieuwe werkplatform DBTrade4U zou in april

Aangezien Trade4U een betalende dienst is, is het

2017 moeten voltooid worden.

verzekeren van de stabiliteit van de software die
gebruikt wordt door het OBOC-team van primor-

Het is niet alleen een technologisch hoogstandje,

diaal belang en moet deze technisch en techno-

maar het nieuwe platform zal het OBOC-team ook

logisch aangepast kunnen worden in geval van

toelaten om gemakkelijker en sneller te werken,

problemen.

wat op middellange termijn de personalisering
en het aantal verstuurde opportuniteiten naar de

De ontwikkeling van het nieuwe DBTrade4U-plat-
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Trade4U-klanten nog zal opdrijven.

ACTIVITEITENVERSLAG 2016

EXPORTEURSBESTAND
Iedere in het exporteursbestand opgenomen

al 3 jaar of langer niet meer aangepast. De be-

onderneming heeft haar eigen informatiefiche.

drijfsfiche werd dus opnieuw naar elk bedrijf ge-

Deze bevat de algemene informatie van het be-

stuurd ter validatie of aanpassing. Het juridische

drijf (adresgegevens, contactpersonen, …) en

statuut van de bedrijven werd ook nagekeken in

inlichtingen over de activiteiten (producten en

samenwerking met de Kruispuntbank van Onder-

diensten) en de exportmarkten.

nemingen. Na verificatie werden de bedrijven die
hun activiteiten stopgezet bleken te hebben dus

Eind 2016 bestond het exporteursbestand uit

uit het exporteursbestand geschrapt.

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

1.3.2

23.759 ondernemingen, waaronder 431 nieuwe
inschrijvingen. Bovendien werden er in 2016

Een parallelle database met 18.261 bedrijven

2.446 bestanden gecorrigeerd. Deze wijzigin-

waarvan de gegevens onvolledig waren werd op-

gen hadden betrekking op de bedrijfsstatus, de

nieuw geactiveerd. Deze verzendingen genereer-

adresgegevens of de producten en/of diensten.

den een golf van nieuwe Trade4U-abonnementen.

Ook al waren de gegevens voor deze bedrijven

Het exporteursbestand is de ruggengraat van

volledig, de informatie met betrekking tot hun

Trade4U. Het onderhoud ervan is een intensieve

producten en diensten, evenals met betrekking

job, maar is van primordiaal belang om een kwa-

tot hun afzetmarkten, werd voor 13.483 bedrijven

litatieve dienstverlening te verzekeren.

Groepsfoto in aanwezigheid van ZM de Koning na een signing ceremony tijdens het Staatsbezoek aan Japan.
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1.4 STUDIES, STATISTIEKEN EN
FISCALE ATTESTEN
1.4.1

STUDIES

Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

gezamenlijke economische zending onder

Montoyerstraat 3
1000 Brussel
Tel.: +32 2 206 35 11
www.abh-ace.be

het Voorzitterschap van HKH Prinses Astrid,
Vertegenwoordigster van ZM de Koning

12 > 19 maart 2016

FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
Tel.: +32 2 501 81 11
diplomatie.belgium.be

In 2016 werden er twee landenstudies gepubliFLANDERS INVESTMENT & TRADE

ceerd in het Nederlands en Frans en dit op het
Koning Albert II-laan, 37
1030 Brussel
Tel.: +32 2 504 87 11
www.flandersinvestmentandtrade.com
BRUSSEL INVEST & EXPORT

ritme van de Prinselijke zendingen. De volgende
Louisalaan, 500, bus 4
1050 Brussel
Tel.: +32 2 800 40 00
www.invest-export.irisnet.be

landen kwamen aan bod: Indonesië en de VerAGENCE WALLONNE À L’EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Saincteletteplein, 2
1080 Brussel
Tel.: +32 2 421 82 11
www.awex.be

enigde Staten, met specifieke aandacht voor

Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de
gezamenlijke economische zending onder
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het Voorzitterschap van HKH Prinses Astrid,

Montoyerstraat 3

Vertegenwoordigster van ZM de Koning

1000 Brussel

INDONESIË
Tel. : +32 2 206 35 11
www.abh-ace.be

3 > 11 december 2016

FLANDERS INVESTMENT & TRADE

Koning Albert II-laan, 37
1030 Brussel

Tel. : +32 2 504 87 11

Texas. Het doel van deze studies is de lezer een

Hoewel alles in het werk werd gesteld om nauwkeurige en actuele informatie te geven, kunnen noch het Agentschap voor Buitenlandse handel, noch zijn partners
(Flanders Investment & Trade, Brussel Invest & Export en het Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers) verantwoordelijk worden gesteld
voor fouten, weglatingen en leugenachtige verklaringen. Ze kunnen evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in
deze studie. Deze studie heeft niet de bedoeling advies te verstrekken.

macro-economisch overzicht te bieden samen
PUBLICATIEDATUM: februari 2016

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Marc Bogaerts
AUTEUR: Nicolas Preillon
GRAFISCHE VORMGEVING EN UITVOERING: Oskar D

GEDRUKT OP PAPIER MET EEN FSC-LABEL
DEZE STUDIE IS OOK BESCHIKBAAR OP: www.abh-ace.be
OVERNAME GEGEVENS (OF TEKST) IS TOEGELATEN MITS BRONVERMELDING
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met een inventaris van de groeisectoren voor wat

www.flandersinvestmentandtrade.com

BRUSSEL INVEST & EXPORT

Louisalaan, 500, bus 4
1050 Brussel
Tel. : +32 2 800 40 00
http://invest-export.brussels

AGENCE WALLONNE À L’EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Saincteletteplein, 2
1080 Brussel
Tel. : +32 2 421 82 11

de export betreft. De sleutelsectoren die belang-

www.awex.be

Hoewel alles in het werk werd gesteld om nauwkeurige en actuele informatie te geven, kunnen noch het Agentschap voor Buitenlandse handel, noch zijn partners
(Flanders Investment & Trade, Brussel Invest & Export en het Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers) verantwoordelijk worden gesteld
voor fouten, weglatingen en leugenachtige verklaringen. Ze kunnen evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in
deze studie. Deze studie heeft niet de bedoeling advies te verstrekken.

rijke opportuniteiten bieden aan onze Belgische

PUBLICATIEDATUM: November 2016
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Marc Bogaerts
AUTEUR: Nicolas Preillon
GRAFISCHE VORMGEVING EN UITVOERING: Oskar D

exportbedrijven worden er ook in opgelijst. Naast
Aa053_Landenstudie Indonesië_NL_cover.indd 1

GEDRUKT OP PAPIER MET EEN FSC-LABEL
DEZE STUDIE IS OOK BESCHIKBAAR OP: www.abh-ace.be
OVERNAME GEGEVENS (OF TEKST) IS TOEGELATEN MITS BRONVERMELDING

USA-TEXAS
11/02/16 16:34

de deelnemers aan de missies, trekken deze studies ook tal van surfers aan.
Aa061_Landenstudie_texas_NL_cover.indd 1

21/11/16 12:21

Er werden overigens ook twee sectorale publicaties, “Belgian Digital Banking Technologies” en
“Belgian Cosmetics”, gepubliceerd in samenBelgian Foreign Trade Agency
Rue Montoyer 3
1000 Brussels
Belgium
T +32 2 206 35 11
info@abh-ace.be
www.abh-ace.be

werking met de federale en gewestelijke partFPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation
Rue des Petits Carmes 15
1000 Brussels
Belgium
T +32 2 501 81 11
diplomatie.belgium.be

ners alsook de betrokken sectorale federaties /
clusters. “Belgian Digital Banking Technologies”
Flanders Investment & Trade
Boulevard du Roi Albert II 37
1030 Brussels
Belgium
T +32 2 504 87 11
www.flandersinvestmentandtrade.com

werd ook verspreid tijdens het Staatsbezoek aan
Wallonia Export - Investment Agency
Place Sainctelette 2
1080 Brussels
Belgium
T +32 2 421 82 11
www.awex.be

Nederland. Sectorale studies analyseren de speBrussels Invest & Export
Avenue Louise 500/4
1050 Brussels
Belgium
T +32 2 800 40 00
www.invest-export.irisnet.be

cifieke eigenschappen van de sector in kwestie en
bieden enkele succesverhalen. Ze vervolledigen
de collectie van publicaties die telkens de competitiviteit van de Belgische bedrijven binnen een
bepaalde sector belichten (zie www.abh-ace.be/

Belgian Foreign Trade Agency
Rue Montoyer 3
1000 Brussels
Belgium
T +32 2 206 35 11
info@abh-ace.be
www.abh-ace.be
FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation
Rue des Petits Carmes 15
1000 Brussels
Belgium
T +32 2 501 81 11
diplomatie.belgium.be
Flanders Investment & Trade
Boulevard du Roi Albert II 37
1030 Brussels
Belgium
T +32 2 504 87 11
www.flandersinvestmentandtrade.com

BELGIAN

DIGITAL
BANK NG
TECHNOLOGIES
Wallonia Export - Investment Agency
Place Sainctelette 2
1080 Brussels
Belgium
T +32 2 421 82 11
www.awex.be

Brussels Invest & Export
Avenue Louise 500/4
1050 Brussels
Belgium
T +32 2 800 40 00
www.invest-export.irisnet.be

nl/economische_studies/sectorale_studies).
Aa056_Sectorale studie Digital Banking_cover.indd 1

08/08/16 13:45

BELGIAN
COSMETICS

Aa057_Sectorale studie Cosmetics_cover.indd 1
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1.4.2

STATISTIEKEN

1.4.2.1 MISSIE

21 19

23

169

55

Zoals aangegeven in het artikel 2 van het Samenwerkingsakkoord is het Agentschap voor Buitenlandse Handel bevoegd voor het verzamelen,
verwerken en verspreiden van nationale en inter-

63

97

84

1.4.2.2 ACTIVITEITEN

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

In 2016 hebben niet minder dan 531 klanten een
vraag gericht aan het departement. Daarnaast werden 130 nota’s en 140 bilaterale fiches opgesteld.
Dit is een lichte vermindering ten opzichte van vorig
jaar.
Regelmatige vragen

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

nationale vergelijkende statistieken.

Figuur 12: Verdeling van de klanten op basis van de
regelmatige vragen in 2016

De voornaamste klanten zijn federale overheidsinstellingen, gevolgd door verenigingen en federaties, bedrijven en de buitenlandse ambassades in
België. Dit is een trend die zich doorheen de jaren

26,1%

21,7%

bevestigt.

Flanders Investment & Trade
Brussel Invest & Export
AWEX

De meerderheid (52,2%) van de regionale vragen
komen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wal-

52,2%

lonië en Vlaanderen verdelen het saldo vrijwel evenredig onder elkaar. Alle bilaterale fiches worden
overigens maandelijks integraal aan Brussel Invest
& Export overgemaakt.
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Figuur 13: Verdeling van de regionale klanten op basis
van de regelmatige vragen in 2016
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Verder beantwoordde de Statistiekdienst ook re-

ta’s en bieden een snel overzicht van de handelsre-

gelmatig vragen van de pers. Tal van vragen, zowel

laties tussen België en een partner. Ze zijn beschik-

van de pers als van verschillende publieke instel-

baar in het Engels en kunnen worden gedownload

lingen, met betrekking tot de Brexit en de impact

van de website van het Agentschap. In 2016 werden

van de nieuwe Amerikaanse president werden aan

er 140 fiches op aanvraag gegenereerd.

de dienst gesteld.
Ze worden door tal van partners en door de pers
Bilaterale nota’s en fiches

gebruikt, onder andere om inhoudelijke artikels te
illustreren.

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

In 2016 stelde de dienst 130 nota’s op over de bilaterale handelsrelaties en dit zowel in het Neder-

Trimestriële brochures, jaarlijkse

lands, het Frans als het Engels. Deze nota’s bieden

brochure en commentaarnota’s

een zeer volledig overzicht van de uitwisseling van
zowel goederen als diensten tussen België en de

Elk trimester wordt er een brochure gepubliceerd

verschillende handelspartners.

die een overzicht biedt van de voornaamste gegevens van de Belgische buitenlandse handel. Deze

De bilaterale nota’s worden ook gepubliceerd op de

brochure is beschikbaar in twee versies: een twee-

website van het Agentschap en zijn er jaar na jaar

talige versie in het Nederlands en het Frans en een

de meest geraadpleegde rubriek.

Engelstalige versie.

Van de nota’s werden er 50 gevraagd door het Ko-

De trimestriële commentaarnota’s opgesteld in het

ninklijk Paleis, in het kader van het bezoek van bui-

Nederlands, in het Frans en in het Engels verschaf-

tenlandse Staatshoofden of bij het overhandigen

fen een exact beeld van de evolutie van zowel de

van geloofsbrieven aan nieuwe ambassadeurs.

Belgische in- als uitvoer over 3, 6, 9 of 12 maanden.

De volgende personen of instellingen deden ook re-

Een keer per jaar publiceert het ABH ook een gede-

gelmatig beroep op de nota’s: de Eerste Minister,

tailleerde brochure, “Belgian Foreign Trade”, over

de Minister van Buitenlandse Zaken, de FOD Bui-

de Belgische buitenlandse handel met alle landen

tenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwik-

ter wereld en dit volgens de 22 secties van de No-

kelingssamenwerking, de Belgische ambassades

menclatuur.

in het buitenland, de Buitenlandse ambassades in
België, de commerciële en handelsattachés, het

Daarnaast wordt een globale nota over de wereld-

Europees Parlement, federaties en Kamers van

handel “World Trade” opgesteld op basis van de re-

Koophandel, journalisten en studenten.

sultaten aangeleverd door de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die eveneens in 3 talen (Nederlands,

De bilaterale fiches zijn een korte versie van de no-
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Frans en Engels) verschijnt. Deze nota laat toe om
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BELGIAN FOREIGN TRADE - PRODUCTS

January - September 2016 (January - September 2015)

BELGIAN FOREIGN TRADE - PARTNERS

EXPORTS

January - September 2016 (January - September 2015)

SHARE:
SHARE:
ASIA

AMERICA

TOTAL EXPORTS:

TOTAL EXPORTS:

EUR 202,444.3

EUR 28,510.1

EUR 21,728.6

(EUR 27,816.4 million)

(EUR 22,578.9 million)

million

(EUR 204,781.2 million)
SHARE:

76.6%

million

SHARE:

11.7%

23.8%
SHARE:

(EUR 28,105.8 million)

SHARE:

10.7%

BELGIAN FOREIGN TRADE

EUR 28,170.1 million
(EUR 28,487.6 million)

million

10.8%

2015

EUR 62,934.8 million
(EUR 66,051.9 million)

EUR 30,847.0 million

EUROPE
TOTAL EXPORTS:

8.2%
TRANSPORT
EQUIPMENT

CHEMICALS
PRODUCTS

2015

WORLD TRADE

MACHINERY &
EQUIPMENT

TOTAL EXPORTS 1:

EUR 264,256.1

EXPORTS

IMPORTS

million

(EUR 268,745.4 million)

SHARE:

IMPORTS

TOTAL IMPORTS 2:

EUR 241,983.5

million

SHARE:

(EUR 254,098.8 million)

13.0%

22.4%

EUR 54,242.3 million
(EUR 57,197.1 million)

EUR 31,419.5 million

SHARE:

(EUR 29,154.3 million)

12.6%

EUR 30,460.5 million
(EUR 30,561.7 million)

EUROPE

ASIA

AMERICA

TOTAL IMPORTS:

TOTAL IMPORTS:

TOTAL IMPORTS:

EUR 164,213.5

EUR 39,220.9

EUR 29,648.1

(EUR 175,282.0 million)

(EUR 38,456.9 million)

(EUR 31,648.9 million)

million

SHARE:

67.9%

million

SHARE:

16.2%

TRANSPORT
EQUIPMENT

million

SHARE:

12.3%

CHEMICALS
PRODUCTS

MACHINERY &
EQUIPMENT
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de handelsprestaties van België in te schatten ten

handel voor de gebieden waarvoor zij verantwoor-

opzichte van de rest van de wereld.

delijk zijn. Deze gegevens worden eveneens verzonden aan alle economische en handelsattachés van

De Dienst Statistieken publiceert daarenboven een

de drie Gewesten.

ten en het Belgische aandeel binnen de wereldex-

Het ABH zorgt daarnaast voor de verzending van

port voor een specifiek product of een specifieke

statistische gegevens aan enkele buitenlandse

groep van producten. Dit document somt in afne-

ambassades die meer gerichte informatie wensen

mende orde van belangrijkheid de verschillende

dan die welke beschikbaar is in de 22 secties van de

producten op waarvoor ons land de 1ste, 2de, 3de, 4de

Nomenclatuur.
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lijst van de belangrijkste Belgische exportproduc-

of 5 uitvoerder ter wereld is.
de

Al deze cijfers worden elektronisch overgemaakt in
Tot slot wordt er maandelijks een synthetische fiche

.xls-formaat.

met betrekking tot de continenten en producten
samengesteld. Deze biedt een samenvatting van de

De abonnees van de Statistiekdienst zijn bijna ex-

voornaamste partners en uitgewisselde producten.

clusief bedrijven. Voor de uitwisseling van producten zijn de abonnementen als volgt verdeeld:

Abonnementen
De Statistiekdienst beheert 677 abonnementen

16

28

en bezorgt met een vooraf vastgestelde frequentie (maandelijks, trimestrieel of jaarlijks) cijfers die

131

overeenstemmen met een specifieke aanvraag of
op basis van een interesseprofiel.
Van deze 677 abonnementen gaan er 537 over de
uitwisseling van producten. De overige 140 abon-

179
183

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

FOD Buitenlandse Zaken,
inclusief de posten in het buitenland
Gewesten (Flanders Investment & Trade, Brussel Invest &
Export, AWEX), inclusief gewestelijke economische attachés
Bedrijven
Kamers van Koophandel en federaties
Buitenlandse ambassades in België

Daarnaast ontvangen alle Belgische diplomatieke
missies en consulaire posten maandelijks per email de resultaten van de Belgische buitenlandse
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Figuur 14: Verdeling van het
cliënteel van statistiekabonnementen in 2016
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FISCALE ATTESTEN
De vrijstelling voor bijkomend aangeworven perso-

De vrijstelling geldt niet voor personeel van natuur-

neel voor uitvoer is een fiscale steunmaatregel van

lijke personen die vrije beroepen, ambten, posten

de FOD Financiën (art. 67 van het Wetboek van de

of andere winstgevende bezigheden uitoefenen.

Inkomensbelastingen 1992, ingevoerd door de wet

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

van 27 oktober 1997 houdende bepalingen i.v.m.

Wanneer een voltijds personeelslid dat al in dienst

de fiscale stimuli voor de uitvoer en het onderzoek,

is, wordt aangesteld als diensthoofd voor de uit-

Belgisch staatsblad 2 december 1997). Zij voorziet

voer, kan de vrijstelling ook worden toegepast op

in een ‘fiscale’ vrijstelling van de belastbare win-

voorwaarde dat de onderneming binnen de 30 da-

sten tot een bedrag van € 10.000 (geïndexeerd

gen volgend op die aanstelling een nieuwe voltijdse

voor het aanslagjaar 2016 – inkomsten 2015:

werknemer aanwerft om de vrijgekomen betrek-

€ 15.270) per bijkomend aangeworven perso-

king in te nemen.

neelslid dat in België voltijds in een onderneming
wordt tewerkgesteld als diensthoofd “export”.

De toekenning van de belastingvrijstelling is enerzijds afhankelijk van de indiening van een nomina-

Zowel nijverheids-, handels- als landbouwonder-

tieve opgave, met als doel belastingvrijstelling te

nemingen (starters, kmo’s en grote ondernemin-

bekomen voor een diensthoofd export en ander-

gen) kunnen van deze vrijstelling genieten.

zijds van het bekomen van een attest afgeleverd
door het Agentschap voor Buitenlandse Handel.
In 2016 werden er 57 attesten toegekend waarvan
12 voor nieuwe dossiers en 45 voor bestaande. Van
de 57 bedrijven aan wie een attest werd uitgereikt,
zijn er 49 Nederlandstalig en 8 Franstalig.

12
Bestaande attesten
Nieuwe attesten

45

Figuur 15: Totaal aantal
fiscale attesten “diensthoofd export” afgeleverd in 2016
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De dienst Reglementering staat ten dienste van de

de verificatie of aanpassing van contracten:

gewestelijke diensten voor exportpromotie. Artikel

nalezen contracten, formulering tegenvoor-

2 van bijlage 1 bij het Samenwerkingsakkoord be-

stellen, …

paalt dat waar het de juridische en reglementaire

de toepassing van administratieve voorschrif-

documentatie en informatie betreft, het Agent-

ten: hoe factureren, hoe btw toepassen, welke

schap bevoegd is voor volgende onderwerpen:

documenten bijvoegen, hoe legaliseren, …?

uitvoer (Belgische en Europese

de inschatting van de gevolgen van rechts-

reglementering)

handelingen: schatting van de klantenvergoe-

daarmee verband houdende

ding bij opzegging handelsagentuur, keuze

verkoopsvoorwaarden en contractuele

van betalingsvoorwaarden, belang van een

verplichtingen

eigendomsvoorbehoud, …

controle van producten: sanitaire

de analyse van geschilsituaties: arbitrage of

voorschriften en normen

rechtbanken, ...

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

1.5 REGLEMENTERING
EN JURIDISCHE VRAGEN

fiscale verplichtingen (douane, indirecte
belastingen)

De vragen zijn voornamelijk afkomstig van VOKA

handelspraktijken

en Flanders Investment & Trade. Antwoorden

verkoop en distributie

worden doorgaans schriftelijk aan de instanties

in- en uitvoer in België

verstrekt. In uitzonderlijke gevallen komt het ook

industriële eigendom

tot een rechtstreekse verzending naar de betrok-

vestiging in het buitenland

ken onderneming (waarbij de Gewesten in kopie

betalingsregels en handelsgeschillen

staan) maar om praktische redenen (beperkt personeelsbestand, beperkte beschikbaarheid, tijds-

Sedert enkele jaren bestaat er een duidelijke

druk) gebeurt dit enkel op uitdrukkelijk verzoek

trend, weg van de loutere informatieverstrekking

van de gewestelijke partners.

(kopieën van wetteksten, invoertarieven, namen
van advocaten, …), naar concrete adviesverstrek-

De reglementaire nieuwsberichten (legal alerts)

king naar de gewestelijke diensten toe, die op hun

die actuele onderwerpen in internationale handel

beurt de informatie doorsturen naar de bedrijven.

en procurement behandelen worden via de rubriek “News” van de Trade4U-applicatie aan-

De meeste vragen hebben betrekking op:

geboden en via mail aan de abonnees, die de

strategische keuzes: welke techniek van dis-

mogelijkheid krijgen om vragen te stellen over de

tributie, welk douaneregime, welke leverings-

materie in kwestie.

voorwaarden, … is / zijn in concrete omstandigheden het meest aangewezen?

ACTIVITEITENVERSLAG 2016
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ZE Didier Reynders ondersteunt de promotie van Belgische producten in het buitenland tijdens de economische
zending naar Texas.
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

1.5.1

DOSSIERS REGLEMENTERING
Het overlijden van onze Directeur Reglementering

kers die hun vragen niet schriftelijk hebben be-

Koen Vanheusden op 12 september 2016 bete-

vestigd, worden in de totalen niet meegerekend.

kende een zeer groot verlies voor de Dienst Re-

De 50 nieuwsberichten die als “legal alerts” via

glementering.

de Trade4U-applicatie en via mail verspreid werden genereerden 183 vragen en reacties over de

De daling van de indrukwekkende productiviteit

materie in kwestie bij onze abonnees, die telkens

van de vorige jaren is een natuurlijk gevolg. De

individueel werden beantwoord.

ondersteuning van de dienst gebeurt nu immers
door slechts één attaché jurist.

In 2016 heeft de Dienst Reglementering een bijdrage geleverd aan de Belgische expertengroep

Vanaf september 2015 werd alles in het werk

voor de herziening van de Incoterms® 2010. In

gesteld om de continuïteit van de Dienst Re-

het kader hiervan werden op de zetel van ICC

glementering te garanderen. In 2016 werden in

België, bij het VBO, verschillende vergaderingen

totaal 319 nieuwe dossiers geopend. Daarmee

georganiseerd rond de Belgische bijdrage aan

werd het totaal aantal dossiers dat de dienst

de eerste survey over dit project. Op deze verga-

sinds 2006 heeft behandeld op 5.440 gebracht

deringen werden, naast de herziening van Inco-

(op 31/12/2016).

terms®, acties gepland om de kennis bij de bedrijven over de Incoterms® regels te versterken.
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Telefonische vragen om informatie, reacties op

Overigens werd al medewerking verleend aan en-

de reglementaire nieuwsberichten, en de bezoe-

kele voordrachten en seminaries over onderwer-
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mei
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juli

augustus september oktober november december

pen zoals btw, douane, internationale contracten

een kleine minderheid van het aantal dossiers en

en Incoterms®.

de grote meerderheid (constant ca. 80% van de
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Figuur 16: Aantal door de Dienst Reglementering behandelde vragen, 2012 - 2016

vragen) betreft ‘reglementeringsvragen van beVerder werd deelgenomen aan verschillende

drijven en bedrijfsorganisaties’.

werkgroepen bij het Nationaal Douaneforum, het
overlegplatform van de Algemene Administratie

Het grote overwicht van de vragen rond Inco-

van de Douane en Accijnzen en de privésector.

terms (hoogtepunt in 2010 en 2011) werd in

Dit overlegplatvorm draagt o.m. bij tot een beter

2012 en 2013 enigszins getemperd, had in 2014

inzicht voor de ondernemingen bij de ontwikke-

opnieuw licht aan belang gewonnen, en bleef re-

ling en implementatie van nieuwe wetten en pro-

latief belangrijk.

cedures door de Algemene Administratie van de
Douane en Accijnzen, en heeft als doel een betere

Opvallend is verder ook dat de groeiende belang-

afstemming en meer efficiëntie voor de verschil-

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

lende actoren in de internationale handel.

douane, documenten, normen, …), die in de voorgaande jaren eerder beperkt was, nog steeds aan

Er is opnieuw een stijging van het aantal behan-

terrein wint, net zoals een aantal specifieke ‘con-

delde dossiers en aanvragen bij de Dienst Regle-

tractuele’ thema’s (distributie in zijn verschillen-

mentering.

de vormen, koop). Ook daar lijkt de medewerking
aan seminaries en aan de ontwikkeling van mo-

Sedert de oprichting van de Dienst Reglemen-

delcontracten zeker een rol in te spelen. Vragen

tering is de verdeling van de dossiers volgens

rond de btw-problematiek zijn sedert 2012 even-

de ‘aard van de vraag’ tamelijk stabiel gebleven:

eens sterk in opgang.

geschillendossiers (in 2013 waren die even helemaal verdwenen) en dossiers m.b.t. de eigen ju-

Meer algemene juridische onderwerpen die niet

ridische organisatie van het Agentschap vormen

aan de contractuele vrijheid (en dus de beslis-

ACTIVITEITENVERSLAG 2016
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singsautonomie) verbonden zijn maar die eerder

verschillende aspecten van de buitenlandse han-

te maken hebben met ‘documentatie over toe-

del vergt.

passelijke wetgeving’ (investeringen, intellectuele eigendom, …) lijken definitief naar het tweede

Dat belet echter niet dat er een vrij duidelijke re-

plan verwezen.

latie bestaat tussen de thema’s in verband waarmee de Dienst Reglementering – vooral op trai-

In het algemeen blijven de voorgelegde vragen

ningen en seminaries – naar buiten treedt en de

een zeer grote variatie vertonen, wat voor de be-

voorgelegde vragen.

handeling een brede en zeer concrete kennis van
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL
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Figuur 17: Verdeling van de reglementeringsdossiers volgens behandeld onderwerp, 2012 - 2016
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GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE VRAGEN
De geografische spreiding van de behandelde

hoog scoren maar de belangrijkste vaststelling is

dossiers vertoonde doorheen de jaren een vrij

toch dat het aantal vragen over een aantal grote,

stabiel beeld met traditioneel een belangrijk

verre markten (VS en China) aan belang wint ten

aandeel ‘vragen zonder bijzondere geografische

aanzien van de EU-landen.

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

Ook de Arabische landen met embargo-proble-

dertdien doorgezet.

men blijven relatief hoog scoren, vooral de opheffing van de sancties op Iran inspireerden vele

Vragen over de Belgische regelgeving blijven zeer
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1.5.2

vragen.
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Figuur 18: Geografische spreiding van de vragen, 2012 – 2016
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1.6 WEBSITES
1.6.1

WEBSITE VAN HET AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

2013

2014

2015

2016

Januari

6.117

8.507

8.098

7.808

Februari

4.653

5.801

5.269

5.294

Maart

5.123

5.114

6.556

5.745

April

3.707

3.986

5.201

4.312

Mei

3.804

4.036

4.814

4.211

Juni

3.386

2.971

4.049

3.481

Juli

2.686

2.189

2.378

1.919

Augustus

2.169

2.493

2.514

2.373

September

3.757

5.286

4.719

4.671

Oktober

5.163

5.586

6.419

5.842

November

5.230

5.703

4.552

5.101

December
Totaal

3.729

3.623

3.230

3.896

49.524

55.295

57.799

54.653

Tabel 2: Evolutie van het aantal maandelijkse unieke bezoekers van www.abh-ace.be, 2013 - 2016

Ook in 2016 werd, voor het derde jaar op rij, de

De statistiekpagina’s bevestigen hun succes

kaap van de 50.000 unieke bezoekers van de

en dit in de drie talen: ze zijn veruit het meest

website van het Agentschap voor Buitenlandse

geraadpleegd (63,47% van het totaal). Alle

Handel vlot overschreden.

rubrieken, waaronder de bilaterale nota’s en
fiches, worden druk gebruikt. De informatieve

50

De Nederlandstalige pagina’s ontvangen het

pagina’s zoals de contactpagina, de nuttige

grootste aantal bezoekers. De Franstalige en

adressen en deze over het ABH en andere

Engelstalige pagina’s zijn elk goed voor ongeveer

ontvangen een vijfde van de bezoekers. In

20% van de bezoekers. De Engelstalige pagina’s

volgorde van meest geraadpleegde rubrieken

kennen een groei van het bezoekersaantal van

volgen de economische studies, de economische

8% ten opzichte van verleden jaar.

zendingen, Trade4U en reglementering.
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Figuur 19: Evolutie van het aantal maandelijkse unieke bezoekers van www.abh-ace.be, 2013 - 2016
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Bezoekers van Nederlandstalige pagina’s
Bezoekers van Franstalige pagina’s
Bezoekers van Engelstalige pagina’s
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Figuur 20: Taalverdeling bezoekers www.abh-ace.be (2016)

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

Uitgedrukt in %

Statistieken

63,47%

Informatie

21,29%

Economische studies

8,25%

Economische zendingen

3,45%

Trade4U

1,95%

Reglementering

1,59%

Tabel 3: Overzicht van de meest geraadpleegde rubrieken op www.abh-ace.be
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1.6

WEBSITES

Er zijn drie adviestools raadpleegbaar via de web-

komen overigens op de website van het Agent-

site van het Agentschap. Het betreft de Inco-

schap terecht via een zoekmotor, 35,19% voeren

termsapplicatie, deze van de distributiekanalen

de site rechtstreeks in, 4,27% klikken door via een

(het gebruikersaantal verdubbelde bijna dit jaar)

andere site, 0,50% via de sociale media en 0,06%

en deze met betrekking tot het met of zonder btw

via links in de e-mail.

factureren van internationale transacties (online
sinds iets meer dan een jaar).
Een nieuwigheid sinds het tweede semester van
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

2016 is dat de surfers gemakkelijker toegang
hebben tot de website van het Agentschap via
hun smartphone en tablet. De responsieve versie
van de website maakt het voortaan mogelijk om
gemakkelijker te surfen van rubriek naar rubriek.
Er werden ook knoppen toegevoegd om de artikels van het Agentschap gemakkelijker via e-mail
of op de sociale media te kunnen delen. In 2016
bezocht 86,47% van de bezoekers de website
via hun desktop, 9,87% via hun smartphone en
3,67% via hun tablet. 59,98% van de bezoekers

Weetjes
Een gemiddelde bezoeker blijft 4 min. 12
sec. actief op de website, wat een stijging
is van 10,49% ten opzichte van 2015.
27,3% van de bezoekers zijn terugkerende bezoekers waarvan 34,55% veertien dagen op rij actief is en 20,73% gedurende 30 dagen.
Internetgebruikers uit circa 60% van de
landen wereldwijd bezochten de website
van het Agentschap minstens een keer
(196 landen in 2016).

Figuur 21: Responsieve versie van www.abh-ace.be
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WWW.BELGIANECONOMICMISSION.BE
In 2016 lanceerde het ABH twee tijdelijke websites

De meest geconsulteerde pagina’s naast de

onder de URL www.belgianeconomicmission.be

homepage blijven zoals andere jaren de activitei-

alsook de bijhorende app voor smartphones en

ten, de foto’s en de pagina’s met de voorstelling

tablets.

van de zakendelegatie.

De website ter ondersteuning van de gezamen-

Wanneer partners en deelnemers vernemen dat

lijke economische zending naar Indonesië ont-

er eveneens een app versie bestaat van de web-

ving 1.946 unieke bezoekers, goed voor 11.523

site, blijven de reacties positief over de inhoud en

bezochte pagina’s gedurende de zes weken dat

het moderne imago dat dit aan de zending geeft.
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1.6.2

deze online was.
Vermelden

1.6.3

we

tot

slot

dat

de

hashtag

De website Texas had 1.406 unieke bezoekers die

#BEmissionUSA, die door het ABH gelanceerd

samen 8.880 pagina’s bezochten. Dit betekent

werd in het kader van het bezoek aan Texas, begin

dat voor elke deelnemer vijf andere personen de

december verschillende dagen tot de meest

website bezochten.

trending hashtags in België behoorde.

SYNERGY
Het team van de economische zendingen werkte

Zoals bij elke ingebruikname van nieuwe software,

sinds 2015 aan een op maat gemaakte software

zijn bugs en aanpassingen noodzakelijk. De kinder-

ter ondersteuning van de organisatie van de zen-

ziekten werden in de loop van het jaar aangepakt

dingen en Staatsbezoeken. Deze werd officieel

en het platform werkt nu goed en vervult de noden

voorgesteld op de Nieuwjaarsreceptie en in gebruik

van het team. De mogelijkheden om de verschillen-

genomen vanaf de eerste missie in 2016.

de parameters aan elkaar te linken vergemakkelijken de taken, de rapporten ogen zeer professioneel
en de tijdswinst is substantieel.
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1.7 MEDEWERKING AAN
INITIATIEVEN VAN DERDEN
Occasioneel verleent het ABH zijn medewerking

21 april 2016: Voorstelling van Trade4U tij-

aan verschillende evenementen. Deze worden

dens het ronde tafelgesprek “Testimonies of

meestal georganiseerd door de gewestelijke in-

Belgian Entrepreneurs in Brazil” tijdens het

stanties voor de bevordering van de buitenlandse

evenement “Belgian-Brazilian Business Net-

handel (of in nauwe samenwerking ermee) net als

work” georganiseerd door BRASCAM, de Bel-

door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

gisch-Luxemburgs-Braziliaanse Kamer van

Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In de loop

Koophandel - BLBKVK

van 2016 heeft het ABH zijn medewerking ver-

25 april 2016: Presentatie “Belgium’s foreign

leend aan volgende activiteiten:

trade” tijdens de BELFIUS Corporate Banking

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Session Info Export (Belfius)
14 januari 2016: Voorstelling van Trade4U

27 april 2016: Presentatie “Trade4U – 1st An-

op de vergadering van de groepering van de

niversary” op het “Platform International” van

staalindustrie bij het bedrijf LEFORT S.A. te

het VBO

Gosselies, Union Wallonne des Entreprises

28-29 april 2016: Promotie van Trade4U:

28 januari 2016: Bijdrage aan de organisatie

stand op de Wallonia Export-Invest Fair (WEIF

van het evenement “Meet The Ambassadors”

2016), Aula Magna Louvain-la-Neuve

en promotie van Trade4U: “speeddating” tus-

11 mei 2016: “Ronde tafel Ontwikkelingssa-

sen ambassadeurs en zakenmensen, in het

menwerking”, op initiatief van Vicepremier en

kader van de “diplomatieke contactdagen” die

Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Di-

van 22 tot 29 januari 2016 plaatsvonden

gitale Agenda, Telecom en Post, Alexander De

11 maart 2016: Tenders IFI’s voor Belgische

Croo

bedrijven

27-29 juni 2016: Promotie van Trade4U: stand

April 2016: Ontwikkeling van de visuele iden-

op de FIT-Exportbeurs, Tour & Taxis

titeit van Finexpo. Realisatie van een logo en

27 juni 2016: “Platform International” van het

een voorstellingsbrochure. Officiële lancering

VBO, een uiteenzetting over de bilaterale rela-

tijdens het Trade4U-seminarie van 20 april

ties tussen België en Japan

2016 (zie sectie 1.3)

19 september 2016: Asian Development Bank:
gesprek met Europese vertegenwoordigers uit
de privésector
25 oktober 2016: Presentatie Incoterms,
VOKA Mechelen
2 december 2016: Kick-off meeting Incoterms
Rules, ICC – VBO
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7 december 2016: Voorstelling van Trade4U

16 december 2016: 1ste vergadering “Werk-

tijdens het seminarie “Kazakhstan – Exploring

groep Bijzondere Regelingen”, Nationaal Fo-

New Silk Road” georganiseerd door het Agen-

rum, het overlegplatform van de Algemene

ce wallonne à l’Exportation et aux Investisse-

Administratie van de Douane en Accijnzen en

ments étrangers

de privésector

9 december 2016: 1ste vergadering “Werk-

21 december 2016: 1ste vergadering Werk-

groep Export”, Nationaal Forum, het overleg-

groep “Algemene Bepalingen”, Nationaal Fo-

platform van de Algemene Administratie van

rum, het overlegplatform van de Algemene

de Douane en Accijnzen en de privésector

Administratie van de Douane en Accijnzen en

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Trade4U-stand tijdens de deelnemersbriefing voor de economische missie naar Indonesië.

de privésector
Doorheen het hele jaar:
De Statistiekdienst neemt deel aan de
briefings voor ambassadeurs georganiseerd
door de FOD Buitenlandse Zaken (20 in 2016)
Ter

gelegenheid

van

het

Europees

Kampioenschap voetbal 2016 (“Euro 2016”
van 10 juni tot 10 juli) en van de Olympische
zomerspelen Rio 2016 (5 tot 21 augustus),
heeft het Agentschap voor Buitenlandse
Handel fiches ontworpen om de statistieken
van de Buitenlandse Handel op een ludieke
manier te verspreiden, binnen de context van
deze evenementen.
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2

DE BELGISCHE
BUITENLANDSE HANDEL
IN 2016

ANALYSE VAN DE CIJFERS VAN 2016*

De Belgische buitenlandse handel heeft in 2016

uitvoer, maar ook de invoer het voorbije jaar onder

geleden onder de aanslagen van 22 maart. Zo liet

het Europese gemiddelde bleven. De totale Belgi-

de export tijdens de eerste twee maanden nog tel-

sche export kwam uit op een bedrag van EUR 357,5

kens een groeicijfer optekenen, maar de gedaalde

miljard, wat 0,1% minder is dan een jaar eerder. De

economische activiteit in de maanden volgend op

import ging er met 2,0% op achteruit en bedroeg

de aanslagen heeft ertoe geleid dat niet alleen de

EUR 331,5 miljard.

Uitvoer

Invoer

Balans

Dekkingsgraad (in %)

2015

357.737,2

338.124,9

19.612,3

105,8

2016

357.502,0

331.455,2

26.046,8

107,9

-0,1

-2,0

In miljoen €

Variatie (in %)
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EVOLUTIE VAN DE EXPORT EN IMPORT

Tabel 4: Evolutie van de Belgische in- en uitvoer tijdens de periode 2015 - 2016

		
POSITIE VAN BELGIË T.O.V. DE ANDERE EU-LANDEN
Export
De totale export van goederen vanuit de Europese

Terwijl de Europese uitvoer (EU-28) in 2016 vrijwel

Unie (EU-28) was in 2016 goed voor een bedrag van

status quo bleef, ging de Belgische export er tijdens

EUR 4.853,4 miljard.

deze periode met 0,1% op achteruit. Hierdoor heeft
ons land lichtjes marktaandeel verloren.

België vertegenwoordigde hierin een aandeel van
7,4%, waarmee het binnen de EU de 6de belang-

De export van Duitsland en Nederland steeg met

rijkste exporteur van goederen was.

respectievelijk 1,2% en 0,2%, terwijl die van Frankrijk met 0,7% daalde.

Duitsland nam de 1

ste

plaats in met 24,9%, voor

Nederland (10,6%) en Frankrijk (9,3%).

* Gelieve de dienst Statistiek van het Agentschap voor Buitenlandse Handel te contacteren of de publicatie “Belgian Foreign Trade 2016” te raadplegen
voor de meest recente cijfers.
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ANALYSE VAN DE CIJFERS VAN 2016

In miljoen €

2015

2016

Variatie (in %)

Aandeel (in %)

1

Duitsland

1.195.822,4

1.209.623,7

1,2

24,9

2

Nederland

513.498,5

514.535,8

0,2

10,6

3

Frankrijk

455.866,5

452.820,8

-0,7

9,3

357.737,2

357.502,0

-0,1

7,4

4.855.800,7

4.853.401,0

0,0

100,0

…
6

België
…
Totaal EU-28

Tabel 5: Evolutie van de export van de EU-28 in 2015 – 2016

Import
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

De totale import van goederen vanwege de Euro-

Verenigd Koninkrijk (12,1%) en Frankrijk (10,9%).

pese Unie (EU-28) bedroeg EUR 4.731,4 miljard
Terwijl de Europese invoer (EU-28) in 2016 met 0,3%

in 2016.

toenam, ging de Belgische import er tijdens deze
België vertegenwoordigde een aandeel van

periode met 2,0% op achteruit. Dit heeft ertoe geleid

7,0%, waarmee het binnen de EU de 6 belang-

dat het marktaandeel van ons land is afgenomen.

de

rijkste importeur van goederen was.
De import van Duitsland groeide met 0,6%, terwijl
De eerste plaats werd ook aan invoerzijde ingeno-

die van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk met

men door Duitsland met 20,1%, gevolgd door het

respectievelijk 1,8% en 0,1% steeg.

In miljoen €

2015

2016

Variatie (in %)

Aandeel (in %)

1

Duitsland

947.626,7

953.098,8

0,6

20,1

2

Ver. Koninkrijk

564.550,9

574.590,6

1,8

12,1

3

Frankrijk

516.812,2

517.475,6

0,1

10,9

338.124,9

331.455,2

-2,0

7,0

4.717.641,8

4.731.406,4

0,3

100,0

…
6

België
…
Totaal EU-28

Tabel 6: Evolutie van de import van de EU-28 in 2015 – 2016
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2.1 UITVOER

3

4

9
1
13

2

6

BELANGRIJKSTE KLANTEN

7

14

5

10
15

2015
Land

8

∆ 2015-2016

2016

(in miljoen €)

(in miljoen €)

(in %)

(in miljoen €)

(in %)

1

Duitsland

59.921,6

59.479,9

16,6

-441,7

-0,7

2

Frankrijk

55.436,1

54.944,5

15,4

-491,6

-0,9

3

Nederland

41.050,0

40.089,3

11,2

-960,7

-2,3

4

Ver. Koninkrijk

31.483,4

31.787,6

8,9

304,2

1,0

5

Ver. Staten

21.452,5

20.828,5

5,8

-624,0

-2,9

6

Italië

17.827,8

18.656,3

5,2

828,5

4,6

7

Spanje

9.292,3

9.501,8

2,7

209,5

2,3

8

India

7.813,3

8.117,4

2,3

304,1

3,9

9

Polen

6.711,2

7.145,8

2,0

434,6

6,5

10

China

6.775,5

6.926,9

1,9

151,4

2,2

11

Zweden

5.635,5

6.045,6

1,7

410,1

7,3

12

Zwitserland

4.794,5

5.292,0

1,5

497,5

10,4

13

Luxemburg

5.471,5

5.238,3

1,5

-233,2

-4,3

14

Turkije

4.533,5

4.452,3

1,2

-81,2

-1,8

15

3.518,8

3.594,1

1,0

75,3

2,1

76.019,7

75.401,7

21,1

-618,0

-0,8

357.737,2

357.502,0

100,0

-235,2

-0,1

V.A.E.
Andere landen
Totaal
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2.1.1

12

Tabel 7: Overzicht van de belangrijkste klanten van België in 2016
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2.1

UITVOER

De vijftien belangrijkste klanten van België ver-

drie plaatsen in. De Verenigde Staten, die een

tegenwoordigden in 2016 allen een aandeel van

aandeel van 5,8% van de uitvoer voor zich na-

1,0% of meer in de totale Belgische uitvoer van

men, waren met een vijfde plaats de belangrijk-

goederen. Samen waren deze landen goed voor

ste Belgische exportbestemming buiten Europa.

bijna 80% van de totale Belgische export.

Van de vijftien belangrijkste klanten waren verder
enkel nog India (8ste met 2,3%), China (10de met

Duitsland (16,6%), Frankrijk (15,4%) en Neder-

1,9%) en de V.A.E. (15de met 1,0%) niet-Europees.

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

land (11,2%) nemen traditiegetrouw de eerste

2.1.2

GEOGRAFISCHE EVOLUTIE VAN DE UITVOER
Europa blijft met meer dan drie kwart van de Bel-

1,0 miljard hoger dan een jaar eerder.

gische export nog steeds veruit de belangrijkste
afzetmarkt voor ons land. De gestegen uitvoer

Buiten Europa blijft Azië met 10,7% de belang-

naar de EU-landen buiten de eurozone bleek

rijkste afzetmarkt voor Belgische goederen,

meer dan voldoende om de verminderde export

gevolgd door Amerika (8,1%), Afrika (3,2%) en

naar de eurolanden te compenseren. Hierdoor lag

Oceanië (0,6%).

de export van België binnen de EU in 2016 EUR

60
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∆ 2015-2016

2016

(in miljoen €)

(in miljoen €)

(in %)

(in miljoen €)

(in %)

272.997,4

274.858,9

76,9

1.861,5

0,7

EU (28)

257.088,0

258.114,6

72,2

1.026,6

0,4

EU - Eurozone

203.064,2

202.496,6

56,6

-567,6

-0,3

EU - Niet-eurozone

54.023,8

55.617,9

15,6

1.594,1

3,0

Europa (extra-EU)

15.909,4

16.744,4

4,7

835,0

5,2

Continent
Europa

Azië

37.148,6

38.123,1

10,7

974,5

2,6

Amerika

29.754,4

29.059,8

8,1

-694,6

-2,3

Afrika

12.580,0

11.454,0

3,2

-1.126,0

-9,0

Oceanië

1.998,2

2.087,9

0,6

89,7

4,5

Andere

3.258,7

1.918,3

0,5

-1.340,4

-41,1

357.737,2

357.502,0

100,0

-235,2

-0,1

Totaal
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2015

Tabel 8: Belang van de verschillende continenten in de Belgische export

2.1.1.1

BELGISCHE UITVOER BINNEN EUROPA
Meer dan drie kwart van de totale Belgische export

worden tussen drie groepen van landen: de le-

(76,9%), hetzij een bedrag van EUR 274,9 miljard,

den van de EU die ook tot de eurozone behoren

was bestemd voor de andere Europese landen. De

(56,6%), de leden van de EU die geen deel uit-

uitvoer naar deze landen lag in 2016 0,7% (+EUR

maken van de eurozone (15,6%) en de landen die

1,9 miljard) hoger dan het jaar voordien.

niet tot de Europese Unie behoren (4,7%). Enkel
de uitvoer naar deze twee laatste groepen van

Binnen Europa kan een onderscheid gemaakt

ACTIVITEITENVERSLAG 2016

landen lag het afgelopen jaar hoger dan in 2015.
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2.1

UITVOER

Europese Unie
De Belgische uitvoer van goederen naar de ove-

2,3% (-EUR 960,7 miljoen) verminderde. Deze

rige EU-lidstaten bedroeg EUR 258,1 miljard in

drie landen zijn samen met het Verenigd Konink-

2016. Dit is 0,4% meer dan een jaar eerder. Deze

rijk (+1,0%, hetzij +EUR 304,2 miljoen) verant-

stijging van EUR 1,0 miljard kan opgesplitst wor-

woordelijk voor meer dan de helft van de totale

den in een achteruitgang van de uitvoer naar de

Belgische export van goederen.

eurolanden van EUR 567,6 miljoen (-0,3%) en

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

een groei naar de EU-landen die niet tot de eu-

Het beste resultaat binnen de EU werd behaald in

rozone behoren van EUR 1,6 miljard (+3,0%). Wat

Italië. De Belgische export naar dit land groeide

de uitvoer naar deze laatste groep van landen

namelijk met EUR 828,5 miljoen tot EUR 18,7

betreft, daalde enkel de export naar Hongarije

miljard en dit dankzij de toegenomen uitvoer

(-EUR 5,0 miljoen).

van o.a. ‘heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als hetero-

De drie belangrijkste klanten van België zijn nog

atoom’ en ‘geneesmiddelen bestaande uit al dan

steeds haar directe buurlanden: Duitsland, Frank-

niet vermengde producten voor therapeutisch of

rijk en Nederland. Toch is de waarde van de uitvoer

profylactisch gebruik’.

naar elk van deze landen er in 2016 op achteruit

62

gegaan. Zo daalde de export naar Duitsland en

Dat de Belgische export van goederen naar Zwe-

Frankrijk met respectievelijk 0,7% (-EUR 441,7

den met 7,3% (+EUR 410,2 miljoen) toenam, lag

miljoen) en 0,9% (-EUR 491,6 miljoen), terwijl die

onder meer aan de gestegen uitvoer van ‘auto-

naar Nederland, waar het Belgisch vorstenpaar

mobielen en andere motorvoertuigen hoofdzake-

in november 2016 een Staatsbezoek bracht, met

lijk ontworpen voor personenvervoer’.
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Duitsland (EUR 59.479,9 milj.)
Frankrijk (EUR 54.944,5 milj.)
Nederland (EUR 40.089,3 milj.)
Ver. Koninkrijk (EUR 31.787,6 milj.)
Italië (EUR 18.656,3 milj.)
Spanje (EUR 9.501,8 milj.)
Polen (EUR 7.145,8 milj.)
Zweden (EUR 6.045,6 milj.)
Luxemburg (EUR 5.238,3 milj.)
Oostenrijk (EUR 3.581,8 milj.)
Andere landen (EUR 21.643,7 milj.)

23,0%
21,3%
15,5%
12,3%
7,2%
3,7%
2,8%
2,3%
2,0%
1,4%
8,5%

Figuur 22: Belgische export naar de belangrijkste landen van de EU

Europese Unie (+EUR 1.026,6 milj.)

0,4%

Duitsland (-EUR 441,7 milj.)

-0,7%

Frankrijk (-EUR 491,7 milj.)

-0,9%

Nederland (-EUR 960,7 milj.)

-2,3%

Ver. Koninkrijk (+EUR 304,2 milj.)

1,0%

Italië (+EUR 828,5 milj.)

4,6%

Spanje (+EUR 209,5 milj.)

2,3%

Polen (+EUR 434,6 milj.)

6,5%

Zweden (+EUR 410,2 milj.)

7,3%

Luxemburg (-EUR 233,3 milj.)

-4,3%

Oostenrijk (-EUR 5,9 milj.)

-0,2%

Andere landen (+EUR 972,8 milj.)

4,7%
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Figuur 23: Variatie van de Belgische export naar de belangrijkste landen van de EU
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31,6%
26,6%
20,3%
9,8%
3,3%
8,4%

Europa (extra-EU)
De Belgische export van goederen naar de Europese landen buiten de EU bedroeg EUR 16,7
miljard in 2016. Van deze groep van landen wa-

Zwitserland (EUR 5.292,0 milj.)
Turkije (EUR 4.452,3 milj.)
Rusland (EUR 3.394,7 milj.)
Noorwegen (EUR 1.639,4 milj.)
Oekraïne (EUR 555,7 milj.)
Andere landen (EUR 1.410,2 milj.)

Figuur 24: Belgische export
naar de belangrijkste Europese landen buiten de EU

ren Zwitserland (31,6%, hetzij EUR 5,3 miljard),
Turkije (26,6%, hetzij EUR 4,5 miljard) en Rusland
(20,3%, hetzij EUR 3,4 miljard) veruit de belang-

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

rijkste klanten.

1,1 miljard) in 2015.

De export naar deze landen steeg met 5,2% (+EUR

De gestegen export naar Oekraïne (+29,7%, hetzij

835,0 miljoen) in vergelijking met een jaar eerder.

+EUR 127,4 miljoen) was onder meer te danken

Deze groei kwam onder meer tot stand doordat de

aan de hogere uitvoer van ‘machines, toestellen

uitvoer naar Rusland opnieuw toenam. Ondanks

en werktuigen voor het oogsten of voor het dorsen

het nog steeds voortdurende handelsconflict, ging

van landbouwproducten’ en ‘tractors’, terwijl de

de exportwaarde naar dit land er tijdens de periode

subsectie ‘goud’ er in grote mate heeft toe bijge-

onder beschouwing met 11,8% (+EUR 357,0 mil-

dragen dat de export naar Zwitserland met 10,4%

joen) op vooruit, na een daling van 25,8% (-EUR

(+EUR 497,5 miljoen) vermeerderde.

Europa (extra-EU) (+EUR 835,0 milj.)

5,2%

Zwitserland (+EUR 497,5 milj.)

10,4%

Turkije (-EUR 81,2 milj.)

- 1,8%

Rusland (+EUR 357,0 milj.)

11,8%

Noorwegen (-EUR 44,0 milj.)

-2,6%
29,7%

Oekraïne (+EUR 127,4 milj.)
Andere landen (-EUR 21,7 milj.)

-1,5%
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Figuur 25: Variatie van de Belgische export naar de belangrijkste Europese landen buiten de EU
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BELGISCHE INTERCONTINENTALE UITVOER
Azië
Azië blijft nog steeds de belangrijkste afzetmarkt

voor een Staatsbezoek, lag het voorbije jaar 7,6%

voor ons land buiten Europa. Iets meer dan een

(+EUR 252,0 miljoen) hoger dan in 2015. Verder

tiende (10,7%, hetzij EUR 38,1 miljard) van de

is ook de uitvoer naar o.a. Israël (+15,9%, het-

door België uitgevoerde goederen was bestemd

zij +EUR 325,5 miljoen) en China (+2,2%, hetzij

voor dit continent. De waarde van de uitvoer

+EUR 151,4 miljoen) toegenomen in 2016.

steeg met EUR 974,5 miljoen (+2,6%).

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

2.1.1.2

Nadat de export van goederen naar Saoedi-AraDe uitvoer naar India (21,3% van de export naar

bië in 2015 nog met 17,9% (+EUR 302,7 miljoen)

Azië), de belangrijkste Belgische klant op het

was gestegen, werd in 2016 een achteruitgang

continent, groeide met 3,9% (+EUR 304,1 mil-

van 14,9% (-EUR 298,5 miljoen) opgetekend. Dit

joen) tot EUR 8,1 miljard. De belangrijkste pro-

kwam onder meer door de verminderde uitvoer

centuele vooruitgang vond echter plaats in Sin-

van ‘menselijke vaccins’ en ‘reactie-initiatoren,

gapore. Dat de uitvoer naar dit land er met 19,7%

reactieversnellers en katalytische preparaten’.

(+EUR 255,9 miljoen) op vooruit ging, lag onder
meer aan de gestegen uitvoer van ‘aminover-

De Belgische uitvoer naar Indonesië, waar van 12

bindingen met zuurstofhoudende groepen’ en

tot 19 maart 2016 een gezamenlijke economi-

‘aardolie en olie uit bitumineuze mineralen’. De

sche missie plaatsvond, bedroeg afgelopen jaar

Belgische export naar Japan, waar Keizer Akihito

EUR 550,2 miljoen, hetzij 21,3% (+EUR 96,5 mil-

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin van

joen) meer dan in 2015.

België van 9 tot 15 oktober 2016 had uitgenodigd

ACTIVITEITENVERSLAG 2016
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21,3%
18,2%
9,4%
9,3%
6,2%
5,7%
4,5%
4,1%
3,8%
2,5%
15,0%

India (EUR 8.117,4 milj.)
China (EUR 6.926,9 milj.)
V.A.E. (EUR 3.594,1 milj.)
Japan (EUR 3.561,7 milj.)
Israël (EUR 2.366,8 milj.)
Hongkong (EUR 2.169,2 milj.)
Saoedi-Arabië (EUR 1.698,5 milj.)
Singapore (EUR 1.555,6 milj.)
Zuid-Korea (EUR 1.440,2 milj.)
Thailand (EUR 968,6 milj.)
Andere landen (EUR 5.724,2 milj.)

Figuur 26: Belgische export naar de belangrijkste Aziatische landen

Azië (+EUR 974,5 milj.)

2,6%

India (+EUR 304,1 milj.)

3,9%

China (+EUR 151,4 milj.)

2,2%

V.A.E. (+EUR 75,2 milj.)

2,1%

Japan (+EUR 252,0 milj.)

7,6%

Israël (+EUR 325,5 milj.)

15,9%

Hongkong (-EUR 125,1 milj.)

-5,5%

Saoedi-Arabië (-EUR 298,5 milj.)

-14,9%
19,7%

Singapore (+EUR 255,9 milj.)
Zuid-Korea (-EUR 25,9 milj.)

-1,8%

Thailand (+EUR 2,7 milj.)

0,3%

Andere landen (+EUR 57,2 milj.)
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Figuur 27: Variatie van de Belgische export naar de belangrijkste Aziatische landen
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71,7%
8,7%
6,8%
4,3%
1,7%
1,4%
1,3%
0,7%
0,4%
0,4%
2,6%

Amerika
De Verenigde Staten, waar in december 2016 een
gezamenlijke economische missie naar Texas
werd georganiseerd, vertegenwoordigden het
voorbije jaar bijna drie kwart (71,7% of EUR 20,8
miljard) van de totale Belgische export naar het
Amerikaanse continent. Het feit dat de uitvoer

Ver. Staten (EUR 20.828,5 milj.)
Brazilië (EUR 2.537,4 milj.)
Canada (EUR 1.978,8 milj.)
Mexico (EUR 1.264,0 milj.)
Argentinië (EUR 496,7 milj.)
Chili (EUR 419,1 milj.)
Colombia (EUR 381,8 milj.)
Peru (EUR 189,7 milj.)
Panama (EUR 128,7 milj.)
Uruguay (EUR 126,4 milj.)
Andere landen (EUR 708,7 milj.)

Figuur 28: Belgische export
naar de belangrijkste Amerikaanse landen

naar dit land met 2,9% (-EUR 624,0 miljoen) verdat ook de export naar het volledige continent

tionale markt de exportwaarde van minerale pro-

met 2,3% (-EUR 694,6 miljoen) afnam tot EUR

ducten er sterk op was achteruit gegaan.

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

minderde, heeft er in grote mate mee toe geleid

29,1 miljard. Van de 10 belangrijkste exportbestemmingen in Amerika ging enkel de uitvoer

De andere landen uit de top tien van belangrijkste

naar Canada (+EUR 57,5 miljoen), Mexico (+EUR

exportbestemmingen in Amerika registreerden

147,0 miljoen) en Uruguay (+EUR 38,7 miljoen)

een achteruitgang die varieerde van 1,5% (Brazi-

er op vooruit.

lië) tot 11,0% (Chili). De gedaalde uitvoer naar dit
laatste land was vooral te wijten aan de vermin-

Dat de uitvoer naar Argentinië met 11,2% (-EUR

derde export van ‘geneesmiddelen bestaande uit

62,5 miljoen) afnam, was het gevolg van het feit

al dan niet vermengde producten voor therapeu-

dat door de daling van de olieprijs op de interna-

tisch of profylactisch gebruik’.

Amerika (-EUR 694,6 milj.)

-2,3%

Ver. Staten (-EUR 624,0 milj.)

-2,9%

Brazilië (-EUR 39,4 milj.)

-1,5%

Canada (+EUR 57,5 milj.)

3,0%

Mexico (+EUR 147,0 milj.)

13,2%

Argentinië (-EUR 62,5 milj.)

-11,2%

Chili (-EUR 51,6 milj.)

-11,0%

Colombia (-EUR 24,6 milj.)

-6,0%
-10,3%

Peru (-EUR 21,8 milj.)
Panama (-EUR 13,2 milj.)

-9,3%

Uruguay (+EUR 38,7 milj.)

44,1%

Andere landen (-EUR 100,6 milj.)

-12,4%
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Figuur 29: Variatie van de Belgische export naar de belangrijkste Amerikaanse landen
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Afrika
Nigeria was met een aandeel van 16,5% (EUR
1,9 miljard) in 2016 de belangrijkste exportbestemming van België in Afrika. De uitvoer naar
dit land, die het afgelopen jaar met 6,7% (+EUR
118,6 miljoen) steeg, bestaat in hoofdzaak uit
‘aardolie en olie uit bitumineuze mineralen’. De

16,5%
11,8%
10,3%
9,1%
8,2%
7,3%
3,1%
3,0%
2,5%
2,5%
25,7%

Nigeria (EUR 1.892,8 milj.)
Zuid-Afrika (EUR 1.350,2 milj.)
Egypte (EUR 1.182,8 milj.)
Togo (EUR 1.038,3 milj.)
Algerije (EUR 938,5 milj.)
Marokko (EUR 832,2 milj.)
Tunesië (EUR 350,7 milj.)
Dem. Rep. Congo (EUR 346,9 milj.)
Ivoorkust (EUR 291,5 milj.)
Senegal (EUR 290,7 milj.)
Andere landen (EUR 2.939,3 milj.)

Figuur 30: Belgische export
naar de belangrijkste Afrikaanse landen

tweede en derde plaats werden bezet door ZuidAGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Afrika (11,8%, hetzij EUR 1,4 miljard) en Egypte
(10,3%, hetzij EUR 1,2 miljard). In totaal werd er
door België voor een bedrag van EUR 11,5 miljard
aan goederen naar Afrika uitgevoerd.

Dat de totale Belgische uitvoer van goederen naar
Afrika toch was gedaald van EUR 12,6 miljard in

De groei van de Belgische export naar Marokko

2015 tot EUR 11,5 miljard afgelopen jaar lag voor

(+9,7%, hetzij +EUR 73,2 miljoen) was onder

een groot deel aan de verminderde uitvoer naar

meer te danken aan de toegenomen waarde van

Togo. Door de lage olieprijs is de uitvoer van de

de subsectie ‘tractors’. Verder evolueerde ook

subsectie ‘aardolie en olie uit bitumineuze mine-

de uitvoer naar o.a. Tunesië (+7,2%, hetzij +EUR

ralen’ sterk in waarde afgenomen, waardoor de

23,4 miljoen) en Ivoorkust (+7,7%, hetzij +EUR

totale uitvoer naar dit land er met 40,2% (-EUR

21,0 miljoen) in positieve richting.

697,9 miljoen) op achteruit ging.

Afrika (-EUR 1.126,0 milj.)

-9,0%

Nigeria (+EUR 118,6 milj.)

6,7%

Zuid-Afrika (-EUR 70,2 milj.)

-4,9%

Egypte (-EUR 13,8 milj.)

-1,2%

Togo (-EUR 697,9 milj.)

-40,2%

Algerije (-EUR 166,8 milj.)

-15,1%

Marokko (+EUR 73,2 milj.)

9,7%

Tunesië (+EUR 23,4 milj.)

7,2%

Dem. Rep. Congo (-EUR 81,0 milj.)

-18,9%

Ivoorkust (+EUR 21,0 milj.)

7,7%

Senegal (-EUR 10,7 milj.)

-3,6%

Andere landen (-EUR 321,8 milj.)

-9,9%
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Figuur 31: Variatie van de Belgische export naar de belangrijkste Afrikaanse landen
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Oceanië
Van de EUR 2,1 miljard aan goederen die door

Aangezien zowel de export naar Australië (+EUR

België in 2016 naar Oceanië werd uitgevoerd, was

78,9 miljoen) als naar Nieuw-Zeeland (+EUR 16,0

meer dan EUR 1,8 miljard (86,6%) bestemd voor

miljoen) in positieve richting evolueerde, is ook

de Australische markt. De uitvoer naar Nieuw-

de totale export naar dit continent er met 4,5%

Zeeland was goed voor 10,5% (EUR 219,0 mil-

(+EUR 89,7 miljoen) op vooruit gegaan.

joen), terwijl de andere landen op het continent
een aandeel van 2,9% (EUR 60,2 miljoen) voor

2.1.3
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zich namen.

SECTORALE EVOLUTIE VAN DE UITVOER

Met 23,8% en een bedrag van EUR 85,2 miljard

voor goederenvervoer’, registreerde in 2016 een

nam de rubriek chemische producten nog steeds

groei van 8,6%.

de koppositie in voor wat de Belgische export
van goederen betreft. Toch lag de waarde hier-

De machines en toestellen (belangrijkste sub-

van in 2016 EUR 2,4 miljard onder het niveau van

secties: ‘luchtpompen, vacuümpompen en com-

exact een jaar eerder. De export van deze sectie

pressoren voor lucht of voor andere gassen’,

bestond in de eerste plaats uit ‘geneesmiddelen

‘machines en toestellen die gebruikt worden om

bestaande uit al dan niet vermengde producten

drukletters, clichés, drukplaten, drukcilinders

voor therapeutisch of profylactisch gebruik’ en

en dergelijke te drukken’ en ‘centrifuges, cen-

‘menselijke vaccins’.

trifugaaldrogers daaronder begrepen’) namen
nog steeds de derde plaats in met een aandeel

Het transportmaterieel bezette de tweede plaats

van 10,8% en een bedrag van EUR 38,5 miljard

met een aandeel van 11,8%, hetzij een bedrag

(-0,3%).

van EUR 42,0 miljard. De uitvoer van deze groep
van producten, die o.a. bestond uit ‘automobie-

De kunststoffen (belangrijkste subsecties: ‘poly-

len en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk

meren van ethyleen’, ‘polymeren van styreen’ en

ontworpen voor personenvervoer’, ‘delen en toe-

‘polyacetalen’) klommen op naar de vierde plaats

behoren voor motorvoertuigen’ en ‘automobielen

met een aandeel van 7,9% en een bedrag van
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2015

∆ 2015-2016

2016

(in miljoen €)

(in miljoen €)

(in %)

(in miljoen €)

(in %)

Chemische producten

87.624,1

85.238,1

23,8

-2.386,0

-2,7

Transportmaterieel

38.698,3

42.021,1

11,8

3.322,8

8,6

Machines en toestellen

38.571,9

38.469,9

10,8

-102,0

-0,3

Kunststoffen

28.578,6

28.183,4

7,9

-395,2

-1,4

Minerale producten

32.232,7

26.856,5

7,5

-5.376,2

-16,7

Onedele metalen

25.304,2

24.447,4

6,8

-856,8

-3,4

Voedingsproducten

19.166,2

20.263,4

5,7

1.097,2

5,7

Edelstenen en
-metalen

16.124,2

16.916,2

4,7

792,0

4,9

Textiel

12.758,9

12.953,8

3,6

194,9

1,5

Optische
instrumenten

12.655,6

12.811,4

3,6

155,8

1,2

Goederen niet elders
gerangschikt

6.540,3

9.052,6

2,5

2.512,3

38,4

Plantaardige producten

8.297,7

8.429,6

2,4

131,9

1,6

Andere productgroepen

31.184,5

31.858,6

8,9

674,1

2,2

357.737,2

357.502,0

100,0

-235,2

-0,1

Productgroep

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Totaal

Tabel 9: Sectorale spreiding van de Belgische uitvoer in 2016

EUR 28,2 miljard en dit ondanks een lichte daling

een aandeel van 7,5%, hetzij EUR 26,9 miljard.

van de uitvoer met 1,4%.

Door de daling van de olieprijs op de internationale markt is de exportwaarde hiervan in 2016

70

De minerale producten vervolledigden de top vijf

met maar liefst EUR 5,4 miljard (-16,7%) afge-

van belangrijkste Belgische exportsecties met

nomen.
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2.2.1

10

15

13

2015

∆ 2015-2016

2016

Land

(in miljoen €)

(in miljoen €)

(in %)

(in miljoen €)

(in %)

1

Nederland

56.550,2

53.052,0

16,0

-3.498,2

-6,2

2

Duitsland

43.252,4

44.672,5

13,5

1.420,1

3,3

3

Frankrijk

32.106,6

31.192,1

9,4

-914,5

-2,8

4

Ver. Staten

29.348,1

27.100,2

8,2

-2.247,9

-7,7

5

Ver. Koninkrijk

17.159,0

15.795,3

4,8

-1.363,7

-7,9

6

Ierland

15.789,1

14.730,3

4,4

-1.058,8

-6,7

7

China

14.684,3

14.457,5

4,4

-226,8

-1,5

8

Italië

12.999,5

12.958,0

3,9

-41,5

-0,3

9

Japan

7.697,6

8.337,4

2,5

639,8

8,3

10

Spanje

6.145,0

7.840,9

2,4

1.695,9

27,6

11

Rusland

8.316,1

7.507,6

2,3

-808,5

-9,7

12

Zweden

6.267,9

6.503,0

2,0

235,1

3,8

13

Singapore

5.548,2

5.572,4

1,7

24,2

0,4

14

Zwitserland

4.357,7

4.471,5

1,3

113,8

2,6

15

India

4.132,0

4.359,4

1,3

227,4

5,5

Andere landen

73.771,2

72.905,1

21,9

-866,1

-1,2

TOTAAL

338.124,9

331.455,2

100,0

-12.115,3

-2,0

Tabel 10: Overzicht van de belangrijkste leveranciers van België in 2016
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De tabel op de vorige pagina en de hierna vol-

goed voor iets minder dan 40% van de totale in-

gende gegevens bieden meer informatie over de

voer van ons land. Vijf van de vijftien belangrijk-

belangrijkste leveranciers van goederen aan Bel-

ste leveranciers zijn niet afkomstig uit Europa.

gië. Samen vertegenwoordigen de 15 voornaam-

Zo waren de Verenigde Staten in 2016 de 4de be-

ste landen uit deze lijst meer dan drie kwart van

langrijkste leverancier van goederen aan België,

de totale Belgische import. Ook aan invoerzijde

terwijl China de 7de plaats innam. Verder kwamen

nemen Nederland, Duitsland en Frankrijk de drie

ook nog Japan (9de), Singapore (13de) en India

eerste plaatsen in, zij het in een andere volgorde

(15de) in deze lijst voor.

dan bij de export. Samen waren deze drie landen

2.2.2

GEOGRAFISCHE EVOLUTIE VAN DE INVOER
Europa blijft met meer dan twee derde van de Bel-

Buiten Europa blijft Azië met 15,5% de voornaam-

gische export nog steeds veruit de belangrijkste

ste leverancier van goederen aan België, gevolgd

leverancier van goederen aan ons land. De waarde

door Amerika (11,8%), Afrika (3,1%) en Oceanië

van de invoer uit de andere Europese landen lag

(0,3%).

het voorbije jaar echter 2,1% lager dan in 2015.
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∆ 2015-2016

2016

(in miljoen €)

(in miljoen €)

(in %)

(in miljoen €)

(in %)

234.090,0

229.255,6

69,2

-4.834,4

-2,1

EU (28)

212.313,9

208.866,1

63,0

-3.447,8

-1,6

EU - Eurozone

176.988,8

174.453,0

52,6

-2.535,8

-1,4

EU - Niet-eurozone

35.325,2

34.413,2

10,4

-912,0

-2,6

Europa (extra-EU)

21.776,1

20.389,4

6,2

-1.386,7

-6,4

Continent
Europa

Azië

50.641,8

51.396,0

15,5

754,2

1,5

Amerika

41.870,3

38.956,9

11,8

-2.913,4

-7,0

Afrika

9.793,0

10.286,8

3,1

493,8

5,0

Oceanië

1.481,8

1.007,0

0,3

-474,8

-32,0

247,9

553,0

0,2

305,1

123,1

338.124,9

331.455,2

100,0

-12.115,3

-2,0

Andere
Totaal
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2015

Tabel 11: Belang van de verschillende continenten in de Belgische invoer

2.2.2.1

BELGISCHE INVOER UIT EUROPA
In 2016 was meer dan twee derde (69,2%, hetzij

de Europese landen die niet tot de Europese Unie

EUR 229,3 miljard) van de Belgische invoer van

behoren (6,2%). Aangezien de import uit elk van

goederen afkomstig uit het eigen continent. Bin-

deze drie groepen van landen verminderde, lag

nen Europa kan een onderscheid gemaakt wor-

ook de totale Belgische invoer van goederen uit

den tussen de leden van de EU die ook tot de eu-

Europa in 2016 2,1% (-EUR 4,8 miljard) lager dan

rozone behoren (52,6%), de leden van de EU die

een jaar eerder.

geen deel uitmaken van de eurozone (10,4%) en

ACTIVITEITENVERSLAG 2016
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Europese Unie
De Belgische import van goederen uit de andere

waarde van de totale invoer uit dit land met bijna

landen van de EU verminderde tussen 2015 en

EUR 3,5 miljard is verminderd.

2016 met EUR 3,4 miljard (-1,6%) tot EUR 208,9
miljard. Terwijl de invoer uit de eurolanden met

De invoer uit Duitsland, de tweede belangrijkste

1,4% (-EUR 2,5 miljard) afnam, daalde die uit de

leverancier van goederen aan België, steeg met

niet-eurolanden met 2,6% (-EUR 912,0 miljoen).

EUR 1,4 miljard (+3,3%), terwijl die uit Frankrijk
er met EUR 914,5 miljoen (-2,8%) op achteruit

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL
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Nederland was met een bedrag van EUR 53,1

ging. De gedaalde import uit dit laatste land was

miljard (25,4%) nog steeds de voornaamste le-

te wijten aan de lagere invoer van ‘menselijke vac-

verancier van goederen aan ons land, voor Duits-

cins’, ‘automobielen en andere motorvoertuigen

land (21,4%, hetzij EUR 44,7 miljard) en Frankrijk

hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer’

(14,9%, hetzij EUR 31,2 miljard).

en ‘aardolie en olie uit bitumineuze mineralen’.

Dat de Belgische invoer uit Nederland afgelopen

Naast Duitsland waren er nog drie andere EU-

jaar 6,2% lager lag dan in 2015, was voor een

landen uit de top tien waar België in 2016 meer

groot deel te wijten aan het feit dat België tra-

importeerde dan een jaar eerder, nl.: Spanje

ditioneel aanzienlijke hoeveelheden aardolie im-

(+27,6%, hetzij +EUR 1,7 miljard), Zweden

porteert via haar noorderburen. De lage prijs van

(+3,8%, hetzij +EUR 235,1 miljoen) en Tsjechië

olie heeft er in grote mate mee toe geleid dat de

(+11,8%, hetzij +EUR 384,4 miljoen).
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Nederland (EUR 53.052,0 milj.)
Duitsland (EUR 44.672,5 milj.)
Frankrijk (EUR 31.192,1 milj.)
Ver. Koninkrijk (EUR 15.795,3 milj.)
Ierland (EUR 14.730,3 milj.)
Italië (EUR 12.958,0 milj.)
Spanje (EUR 7.840,9 milj.)
Zweden (EUR 6.503,0 milj.)
Polen (EUR 3.715,6 milj.)
Tsjechië (EUR 3.647,8 milj.)
Andere landen (EUR 14.758,7 milj.)

25,4%
21,4%
14,9%
7,6%
7,1%
6,2%
3,8%
3,1%
1,8%
1,7%
7,0%

Figuur 32: Belgische import uit de belangrijkste landen van de EU

Europese Unie (-EUR 3.447,8 milj.)

-1,6%

Nederland (-EUR 3.498,3 milj.)

-6,2%

Duitsland (+EUR 1.420,1 milj.)

3,3%

Frankrijk (-EUR 914,5 milj.)

-2,8%

Ver. Koninkrijk (-EUR 1.363,7 milj.)

-7,9%

Ierland (-EUR 1.058,7 milj.)

-6,7%

Italië (-EUR 41,5 milj.)

-0,3%

Spanje (+EUR 1.695,9 milj.)

27,6%

Zweden (+EUR 235,1 milj.)

3,8%

Polen (-EUR 26,5 milj.)

-0,7%

Tsjechië (+EUR 384,4 milj.)

11,8%

Andere landen (-EUR 280,2 milj.)

-1,9%
-20

-15

-10
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Figuur 33: Variatie van de Belgische import uit de belangrijkste landen van de EU
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36,8%
21,9%
19,4%
16,6%
1,5%
3,8%

Europa (extra-EU)
In 2016 heeft België voor meer dan EUR 20,0 mil-

Rusland (EUR 7.507,6 milj.)
Zwitserland (EUR 4.471,5 milj.)
Turkije (EUR 3.950,3 milj.)
Noorwegen (EUR 3.388,0 milj.)
Oekraïne (EUR 314,5 milj.)
Andere landen (EUR 757,4 milj.)

jard aan goederen geïmporteerd uit de Europese
landen buiten de EU. Rusland was na deze periode
met een aandeel van 36,8% (EUR 7,5 miljard) ver-

Figuur 34: Belgische import
uit de belangrijkste landen buiten de EU

antwoordelijk voor meer dan een derde van de leveringen uit deze groep van landen. De daling van
de invoer uit Rusland (-9,7%, hetzij -EUR 808,5
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

miljoen) heeft er toe bijgedragen dat ook de totale

koolwaterstoffen’ daalde de waarde van de Belgi-

Belgische import van goederen uit de Europese

sche import van goederen uit dit land met EUR 1,0

landen buiten de EU met 6,4% (-EUR 1,4 miljard)

miljard (-23,5%).

is afgenomen.
Dat de waarde van de invoer uit Turkije er met
De sterkste achteruitgang werd echter waarge-

12,5% (+EUR 439,2 miljoen) op vooruit ging, was

nomen in de import uit Noorwegen. Mede door de

voornamelijk het gevolg van de gestegen import

lagere invoer van ‘aardgas en andere gasvormige

van ‘automobielen voor goederenvervoer’.

Europa (extra-EU) (-EUR 1.386,7 milj.)

-6,4%

Rusland (-EUR 808,5 milj.)

-9,7%

Zwitserland (+EUR 113,9 milj.)

2,6%

Turkije (+EUR 439,2 milj.)

12,5%

Noorwegen (-EUR 1.038,2 milj.)

-23,5%
-2,3%

Oekraïne (-EUR 7,5 milj.)
Andere landen (-EUR 85,4 milj.)

-10,1%
-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Figuur 35: Variatie van de Belgische import uit de belangrijkste Europese landen buiten de EU
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BELGISCHE INTERCONTINENTALE INVOER
Azië
Met een bedrag van EUR 51,4 miljard was Azië in

De sterkste procentuele groei vond echter plaats

2016 goed voor 15,5% van de totale Belgische in-

in Saoedi-Arabië. De Belgische invoer uit dit land

voer van goederen. Op het continent blijft China

bedroeg EUR 2,2 miljard in 2016 t.o.v. EUR 1,6

met 28,1% (EUR 14,5 miljard) veruit de belang-

miljard een jaar eerder. Dat de invoer uit dit land

rijkste leverancier van ons land. Plaatsen twee en

met EUR 623,5 miljoen (+40,0%) was gestegen,

drie werden ingenomen door respectievelijk Japan

lag voornamelijk aan het feit dat de leveringen

(EUR 8,3 miljard) en Singapore (EUR 5,6 miljard).

van ‘aardolie en olie uit bitumineuze mineralen’

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

2.2.2.2

sterk waren toegenomen.
De totale import lag afgelopen jaar 1,5% (+EUR
754,1 miljoen) boven het niveau van 2015. Dit

Van de import uit de 10 belangrijkste Aziatische

kwam onder meer doordat de waarde van de Bel-

landen ging enkel die uit China (-1,5%, hetzij

gische import van goederen uit Japan er onder

-EUR 226,8 miljoen) en de V.A.E. (-14,6%, hetzij

impuls van de subsectie ‘automobielen en an-

-EUR 411,6 miljoen) er op achteruit.

dere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen
voor personenvervoer’ met EUR 639,8 miljoen
(+8,3%) op vooruit ging.

28,1%
16,2%
10,8%
8,5%
4,7%
4,2%
3,9%
3,3%
3,2%
2,8%
14,3%

China (EUR 14.457,5 milj.)
Japan (EUR 8.337,4 milj.)
Singapore (EUR 5.572,4 milj.)
India (EUR 4.359,4 milj.)
V.A.E. (EUR 2.401,7 milj.)
Saoedi-Arabië (EUR 2.181,5 milj.)
Zuid-Korea (EUR 2.026,2 milj.)
Vietnam (EUR 1.683,3 milj.)
Israël (EUR 1.669,9 milj.)
Thailand (EUR 1.438,3 milj.)
Andere landen (EUR 7.268,4 milj.)

Figuur 36: Belgische import uit de belangrijkste Aziatische landen
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Azië (+EUR 754,1 milj.)

1,5%

China (-EUR 226,8 milj.)

-1,5%

Japan (+EUR 639,8 milj.)

8,3%

Singapore (+EUR 24,2 milj.)

0,4%

India (+EUR 227,4 milj.)

5,5%

V.A.E. (-EUR 411,6 milj.)

-14,6%

Saoedi-Arabië (+EUR 623,5 milj.)

40,0%

Zuid-Korea (+EUR 66,2 milj.)

3,4%
2,3%

Vietnam (+EUR 38,5 milj.)
Israël (+EUR 140,9 milj.)

9,2%

Thailand (+EUR 40,0 milj.)

2,9%

Andere landen (-EUR 408,0 milj.)

-5,3%
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Figuur 37: Variatie van de Belgische import uit de belangrijkste Aziatische landen

Amerika
De Belgische import van goederen uit Amerika was

De Belgische invoer van goederen uit de meeste

in 2016 goed voor een bedrag van EUR 39,0 miljard

Amerikaanse landen ging er op achteruit. Mede

t.o.v. EUR 41,9 miljard exact een jaar eerder. De Ver-

doordat de import uit de Verenigde Staten met EUR

enigde Staten domineren naast de export traditio-

2,2 miljard (-7,7%) verminderde, lag ook de totale

neel ook de Belgische import van goederen uit dit

Belgische invoer van goederen het voorbije jaar

werelddeel. Het vertegenwoordigde afgelopen jaar

7,0% onder het niveau van 2015.

een aandeel van 8,2% in de wereldwijde Belgische
import, wat overeenkomt met maar liefst 69,6%

Dat de import uit Mexico met EUR 106,8 miljoen

(EUR 27,1 miljard) van de invoer uit Amerika. Het

steeg, lag o.a. aan de toegenomen invoer van ‘au-

werd op zeer ruime afstand gevolgd door Mexico

tomobielen en andere motorvoertuigen hoofdza-

met 7,9% (EUR 3,1 miljard) en Brazilië met 6,7%

kelijk ontworpen voor personenvervoer’. Andere

(EUR 2,6 miljard).

landen waar België meer uit importeerde waren o.a.
Peru (+19,6%), Costa Rica (+18,7%) en Argentinië
(+12,2%).
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Ver. Staten (EUR 27.100,2 milj.)
Mexico (EUR 3.067,9 milj.)
Brazilië (EUR 2.600,0 milj.)
Canada (EUR 2.531,4 milj.)
Peru (EUR 535,7 milj.)
Costa Rica (EUR 531,3 milj.)
Chili (EUR 513,2 milj.)
Colombia (EUR 469,3 milj.)
Argentinië (EUR 351,1 milj.)
Ecuador (EUR 235,9 milj.)
Andere landen (EUR 1.020,9 milj.)

69,6%
7,9%
6,7%
6,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%
0,9%
0,6%
2,5%

Figuur 38: Belgische import uit de belangrijkste Amerikaanse landen

Amerika (-EUR 2.913,3 milj.)

-7,0%

Ver. Staten (-EUR 2.247,9 milj.)

-7,7%

Mexico (+EUR 106,8 milj.)

3,6%

Brazilië (-EUR 182,8 milj.)

-6,6%

Canada (-EUR 339,4 milj.)

-11,8%

Peru (+EUR 87,7 milj.)

19,6%

Costa Rica (+EUR 83,7 milj.)

18,7%

Chili (-EUR 145,5 milj.)

-22,1%
-8,0%

Colombia (-EUR 40,6 milj.)
Argentinië (+EUR 38,2 milj.)

12,2%

Ecuador (-EUR 33,1 milj.)

-12,3%

Andere landen (-EUR 240,5 milj.)

-19,1%
-25
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Figuur 39: Variatie van de Belgische import uit de belangrijkste Amerikaanse landen
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Afrika
In 2016 was 3,1% (EUR 10,3 miljard) van de
totale Belgische import van goederen afkomstig uit Afrika. Zuid-Afrika (25,6%, hetzij EUR
2,6 miljard) was met meer dan een kwart van de
totale Afrikaanse import nog steeds de belangrijkste leverancier van goederen aan ons land op
dit continent. Botswana nam plaats twee in met
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

18,7% (EUR 1,9 miljard) en Algerije sloot de top
drie af met 9,6% (EUR 984,4 miljoen).
Wat meteen in het oog springt is de sterke toename van de Belgische invoer uit Zambia. De
gestegen import van ‘niet-geraffineerd koper’
heeft er mee voor gezorgd dat de totale invoer
uit dit land steeg met 86,4%, van EUR 147,4 mil-

25,6%
18,7%
9,6%
6,7%
4,0%
3,1%
3,0%
2,8%
2,7%
2,7%
21,1%

Zuid-Afrika (EUR 2.637,4 milj.)
Botswana (EUR 1.919,3 milj.)
Algerije (EUR 984,4 milj.)
Ivoorkust (EUR 685,8 milj.)
Angola (EUR 414,2 milj.)
Namibië (EUR 318,2 milj.)
Marokko (EUR 304,7 milj.)
Tunesië (EUR 289,7 milj.)
Zambia (EUR 274,7 milj.)
Dem. Rep. Congo (EUR 273,9 milj.)
Andere landen (EUR 2.184,5 milj.)

joen tot EUR 274,7 miljoen. De waarde van de
import uit Botswana nam onder impuls van de
‘diamanten, ook indien bewerkt, doch niet gevat

Figuur 40: Belgische import uit
de belangrijkste Afrikaanse landen

noch gezet’ met EUR 499,8 miljoen toe.
De gestegen invoer uit de hiervoor vermelde
landen heeft er mee voor gezorgd dat de totale
Belgische import van goederen uit Afrika in 2016

feit dat de invoer uit Angola tussen 2015 en 2016

EUR 493,7 miljoen hoger lag dan een jaar eerder.

met EUR 125,8 miljoen verminderde. Ook de import uit o.a. Marokko (-16,5%) is het voorbije jaar

Dat de toename niet groter was, lag o.a. aan het

80

gedaald.
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Afrika (+EUR 493,7 milj.)

5,0%

Zuid-Afrika (+EUR 154,5 milj.)

6,2%

Botswana (+EUR 499,8 milj.)

35,2%

Algerije (+EUR 4,1 milj.)

0,4%

Ivoorkust (+EUR 109,0 milj.)

18,9%

Angola (-EUR 125,8 milj.)

-23,3%

Namibië (+EUR 106,5 milj.)

50,3%

Marokko (-EUR 60,2 milj.)

-16,5%

Tunesië (+EUR 7,9 milj.)

2,8%

Zambia (+EUR 127,3 milj.)
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86,4%

Dem. Rep. Congo (+EUR 11,8 milj.)

4,5%

Andere landen (-EUR 341,3 milj.)

-13,5%
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Figuur 41: Variatie van de Belgische import uit de belangrijkste Afrikaanse landen

Oceanië
De gedaalde invoerwaarde van zowel ‘aardolie

Nieuw-Zeeland (-2,3%) en uit de andere landen

en olie uit bitumineuze mineralen’ als ‘zinkerts

(-20,6%) verminderde, is de totale Belgische in-

en concentraten daarvan’ heeft ertoe geleid

voer van goederen uit Oceanië er met 32,0% op

dat de totale Belgische import van goederen uit

achteruit gegaan, van EUR 1.481,8 miljoen tot

Australië met EUR 445,3 miljoen (-41,5%) is af-

EUR 1.007,0 miljoen.

genomen in 2016. Aangezien ook de invoer uit
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81

∆ 2015-2016

2016

(in miljoen €)

(in miljoen €)

(in %)

(in miljoen €)

(in %)

Chemische producten

76.801,6

73.340,3

22,1

-3.461,3

-4,5

Transportmaterieel

39.843,6

43.130,6

13,0

3.287,0

8,2

Machines en
toestellen

41.745,1

42.366,2

12,8

621,1

1,5

Minerale producten

44.791,8

37.134,2

11,2

-7.657,6

-17,1

Onedele metalen

22.614,7

21.680,2

6,5

-934,5

-4,1

Kunststoffen

18.213,2

18.627,9

5,6

414,7

2,3

Edelstenen en
-metalen

15.541,7

15.901,8

4,8

360,1

2,3

Voedingsproducten

13.986,1

14.389,5

4,3

403,4

2,9

Optische
instrumenten

11.513,6

11.219,3

3,4

-294,3

-2,6

Textiel

10.326,1

10.545,7

3,2

219,6

2,1

Plantaardige
producten

10.124,2

10.383,3

3,1

259,1

2,6

6.502,4

6.537,3

2,0

34,9

0,5

26.120,8

26.198,9

8,0

78,1

0,3

338.124,9

331.455,2

100,0

-6.669,7

-2,0

Productgroep

Dierlijke producten
Andere
productgroepen
Totaal
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2015

Tabel 12: Sectorale spreiding van de Belgische invoer in 2016
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2.3 HANDELSBALANS
Het feit dat België traditioneel meer goederen

doordat België vooral meer uitvoert naar de an-

exporteert dan het importeert, zorgt ervoor dat

dere landen van de EU dan het uit deze landen

ons land jaarlijks een positieve handelsbalans

invoert. Verder werd er ook met Afrika en Oceanië

kan voorleggen. In 2016 bedroeg het surplus EUR

een klein overschot geregistreerd. De handelsba-

26,0 miljard, dit is EUR 6,4 miljard meer dan een

lans met zowel Azië als Amerika was daarentegen

jaar eerder. Dit positieve saldo kwam tot stand

sterk negatief.
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Continent (in miljoen €)

2015

2016

∆ 2015-2016

38.907,3

45.603,4

6.696,1

EU (28)

44.774,1

49.248,4

4.474,3

EU - Eurozone

26.075,4

28.043,6

1.968,2

EU - Niet-eurozone

18.698,6

21.204,8

2.506,2

Europa (extra-EU)

-5.866,7

-3.645,0

2.221,7

Azië

-13.493,2

-13.272,8

220,4

Amerika

-12.115,9

-9.897,2

2.218,7

2.787,0

1.167,2

-1.619,8

516,3

1.081,0

564,7

3.010,8

1.365,3

-1.645,5

19.612,3

26.046,8

6.434,5

Europa

Afrika
Oceanië
Andere
Totaal

Tabel 13: Handelsbalans van België met de verschillende continenten in 2016
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2.2.3

INVOER

SECTORALE EVOLUTIE VAN DE INVOER
De lijst van belangrijkste importrubrieken werd

draadloze netwerken’ en ‘turbinestraalmotoren;

ook in 2016 nog steeds aangevoerd door de

schroefturbines en andere gasturbines’) vielen

chemische producten met een aandeel van

terug naar de derde plaats met een aandeel van

22,1% (EUR 73,3 miljard). Toch lag de ingevoerde

12,8% en een bedrag van EUR 42,4 miljard.

waarde van deze productengroep, die o.a. be-

AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

staat uit ‘geneesmiddelen bestaande uit al dan

Door de reeds eerder aangehaalde daling van

niet vermengde producten voor therapeutisch of

de olieprijs op de internationale markt lag de in-

profylactisch gebruik’ en ‘menselijke vaccins’,

gevoerde waarde van de minerale producten in

afgelopen jaar EUR 3,5 miljard lager dan in 2015.

2016 maar liefst EUR 7,7 miljard onder het niveau van een jaar eerder. Deze rubriek was nu nog

Door de toegenomen invoer van o.a. ‘automo-

goed voor 11,2% van de totale Belgische invoer

bielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk

van goederen, hetzij een bedrag van EUR 37,1

ontworpen voor personenvervoer’ wist de rubriek

miljard.

transportmaterieel de tweede plaats te veroveren met een aandeel van 13,0% en een bedrag

De onedele metalen (belangrijkste subsecties:

van EUR 43,1 miljard.

‘gewalste platte producten, van ijzer of van nietgelegeerd staal’ en ‘resten en afval, van gietijzer,

82

De machines en toestellen (belangrijkste sub-

van ijzer of van staal’) vervolledigden de top vijf

secties: ‘automatische gegevensverwerkende

van belangrijkste Belgische importrubrieken met

machines en eenheden daarvoor’, ‘telefoontoe-

een aandeel van 6,5% en een bedrag van EUR

stellen voor cellulaire netwerken of voor andere

21,7 miljard.
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Europese Unie
België heeft haar algemeen handelsoverschot

voer uit dit land, terwijl het overschot met zowel

voornamelijk te danken aan het feit dat het bin-

het Verenigd Koninkrijk als Duitsland rond de EUR

nen de EU veel meer goederen exporteert dan

15,0 miljard varieert. Daartegenover staat ech-

importeert. Binnen deze groep van landen kwam

ter een aanzienlijk tekort op de balans met zowel

het surplus in 2016 uit op een bedrag van EUR

Nederland (EUR -13,0 miljard) als Ierland (EUR

49,2 miljard. De Belgische export naar Frankrijk

-12,8 miljard).
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Figuur 42: Handelsbalans van België met de belangrijkste landen van de EU (in miljoen EUR)
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2.3

HANDELSBALANS

Europa (extra-EU)
Met Rusland had België in 2016 een handelste-

buiten de EU (EUR -3,6 miljard) het voorbije jaar

kort van ruim EUR 4,1 miljard. Dit heeft er in grote

sterk negatief was. Ook de invoer uit Noorwegen

mate toe bijgedragen dat ook de Belgische han-

lag beduidend hoger dan de uitvoer naar dit land,

delsbalans met het totaal van Europese landen

wat resulteerde in een deficit van EUR 1,7 miljard.
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Figuur 43: Handelsbalans van België met de belangrijkste Europese landen buiten de EU (in miljoen EUR)
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Azië
België had in 2016 een handelsdeficit van EUR

den, wat uitmondde in een tekort van respectie-

7,5 miljard met China. Dit land is dus verantwoor-

velijk EUR 4,8 miljard en EUR 4,0 miljard.

delijk voor meer dan de helft van het totale tekort
Door de handel in diamant heeft België tradi-

continent, dat EUR 13,3 miljard bedroeg. Daar-

tioneel wel een handelsoverschot met India, dat

naast lag ook de invoer uit Japan en Singapore

in 2016 goed was voor een bedrag van EUR 3,8

aanzienlijk hoger dan de uitvoer naar deze lan-

miljard.
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dat België afgelopen jaar had met het volledige
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Figuur 44: Handelsbalans van België met de belangrijkste Aziatische handelspartners (in miljoen EUR)
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2.3

HANDELSBALANS

Amerika
Het handelstekort van België met Amerika, dat in

namelijk doordat het tekort op de balans met de

2015 nog EUR 12,1 miljard bedroeg, was in 2016

Verenigde Staten met ongeveer EUR 1,5 miljard

afgenomen tot EUR 9,9 miljard. Dit kwam voor-

verminderde tot EUR -6,3 miljard.
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Figuur 45: Handelsbalans van België met de belangrijkste Amerikaanse handelspartners (in miljoen EUR)
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Afrika
bijna EUR 1,6 miljard lager lag dan een jaar eerder

EUR 1,2 miljard. Dit bedrag kwam voornamelijk

was o.a. te wijten aan het feit dat het tekort met

tot stand doordat de export van België naar o.a.

zowel Zuid-Afrika als Botswana was toegenomen

Nigeria, Togo en Egypte beduidend groter is dan

alsook aan het feit dat de uitvoer naar Togo met

de invoer uit deze landen. Dat het surplus in 2016

meer dan een derde was gedaald.
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Figuur 46: Handelsbalans van België met de belangrijkste Afrikaanse handelspartners (in miljoen EUR)

ACTIVITEITENVERSLAG 2016

89

2.3

HANDELSBALANS

Oceanië
Dat België in 2016 een handelsoverschot had met

van België. De negatieve balans met Nieuw-Zee-

Oceanië kwam voornamelijk voort uit het surplus

land (EUR -72,4 miljoen) en de overige landen in

op de balans met Australië. De bilaterale handel

dit werelddeel (EUR -27,8 miljoen) zorgde ervoor

tussen beide landen resulteerde in een overschot

dat de totale handelsbalans uitkwam op EUR 1,1

op de balans van EUR 1,2 miljard in het voordeel

miljard.
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2017

2017

Denemarken - 28-30 maart

India - 5-11 november

2018

2018

Canada - maart

Portugal - tweede semester
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2017

2017

Republiek Korea - 10-17 juni

Ivoorkust - 22-26 oktober

2018

2018

Argentinië - Uruguay - eerste helft van juni

Marokko - tweede semester
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GEZAMENLIJKE HANDELSMISSIES ONDER HET
VOORZITTERSCHAP VAN HARE KONINKLIJKE
HOOGHEID PRINSES ASTRID, VERTEGENWOORDIGSTER
VAN ZIJNE MAJESTEIT DE KONING
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