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

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

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

3. de taken van gezamenlijk belang waartoe de Raad van Bestuur unaniem heeft beslist
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WOORD VAN DE VOORZITSTER
De WTO verwacht een matiging van de handelsgroei in 2018 tot 
ongeveer 3,2%. Ondanks deze sombere voorspellingen is Europa 
erin geslaagd een historische overeenkomst te sluiten: de vrijhan-
delsovereenkomst tussen Japan en de EU (JEFTA), die wordt be-
schouwd als een van de belangrijkste in de wereld en de grootste 
die ooit door de EU is ondertekend. Deze overeenkomst gaat begin 
2019 van kracht. Europa is momenteel de op één na grootste han-
delspartner van Japan, na China, en exporteert 58 miljard euro aan 
goederen en 28 miljard euro aan diensten. De vrijhandelsovereen-
komst zou op termijn de handelsstromen van 16 tot 24% moeten 
verhogen, aangezien 97% van de douanerechten van Europese ex-
port naar Japan begin 2019 wordt afgeschaft, wat een belasting-
vermindering betekent van ongeveer 1 miljard euro. De agrovoe-
dingssector zal de grootste begunstigde zijn: 85% van de Europese 
agrovoedingsproducten zal in Japan belastingvrij worden inge-
voerd. Er kunnen dus kansen worden gegrepen door onze Belgische 
bedrijven.

De Belgische export presteerde goed in 2017: deze bedroeg 
EUR 380,2 miljard, een stijging van 5,7% in vergelijking met de 
overeenkomstige periode in 2016. Dezelfde trend werd waarge-
nomen voor de invoer: een groei van 4,2% tot EUR 356,8 miljard. 
Deze cijfers moeten echter worden gerelativeerd. De stijging van de 
olie- en staalprijzen verklaart grotendeels de positieve evolutie van 
onze handelsstromen. Europa blijft meer dan driekwart van onze 
export opslorpen (77,3%), een trend die dit jaar nog duidelijker is 
geworden.

De buitenlandse handel blijft een centraal element in onze econo-
mie en elke officiële instantie moet op haar niveau optimale onder-
steuning bieden aan bedrijven. De bijdrage van het Agentschap be-
staat uit logistieke bijstand aan de FOD Buitenlandse Zaken en aan 
het Koninklijk Paleis voor de organisatie van twee Staatsbezoeken 

door het Belgische Vorstenpaar in het buitenland per jaar. In 2017 
vond het eerste Staatsbezoek plaats in Denemarken van 28 tot  
30 maart 2017. Ondanks de korte duur was het programma, volle-
dig gericht op Kopenhagen, goed gevuld. Een tweede Staatsbezoek 
werd van 5 tot 11 november in India georganiseerd, met een pro-
gramma in New Delhi en Mumbai. Deze twee bezoeken waren, naar 
de mening van de partners en deelnemers, succesvol.

De twee prinselijke missies leidden enerzijds naar Zuid-Korea - 
van 10 tot 17 juni 2017 - en anderzijds naar Ivoorkust, van 22 tot  
26 oktober 2017. Met respectievelijk 256 en 265 deelnemers, waren 
ook deze missies succesvol. 134 bedrijven tekenden present voor 
Ivoorkust, wat een record is. Deze missies, gezamenlijk georgani-
seerd met de FOD Buitenlandse Zaken en de drie regionale autori-
teiten voor de bevordering van export en investeringen, zijn erg po-
pulair bij de bedrijven. Het Voorzitterschap van H.K.H. Prinses Astrid, 
Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning, geeft hen een 
bijzonder cachet en geeft onze bedrijven toegang tot het hoogste 
officiële niveau in de bezochte landen.

Meer vanuit het oogpunt van de dagelijkse werking gezien, beho-
ren de financiële zorgen van het Agentschap nu tot het verleden en 
dankzij een verhoogde Federale bijdrage kon het in 2017 opnieuw 
een positief resultaat voorleggen. In deze gunstigere context kon 
het team zich ten volle wijden aan de uitvoering van haar taken.

Ik neem de gelegenheid ook te baat om Directeur-generaal Marc 
Bogaerts uit te zwaaien, die eind juni met pensioen ging na een wel-
gevulde carrière, waarvan 14 jaar aan het hoofd van het Agentschap.

Annemie Neyts-Uyttebroeck
Voorzitster van de Raad van Bestuur
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BOODSCHAP VAN DE ALGEMENE DIRECTIE
In de voorbije jaren heeft de Belgische buitenlandse handel grote sta-
biliteit getoond. Ons land werd in 2017 gerangschikt als ‘s werelds elf-
de exporteur van goederen, op dezelfde plaats als in 2016, en met een 
aandeel van 2,4% van de wereldhandel. Op het vlak van import worden 
we gerangschikt op de veertiende plaats in de wereld (2,2% van het 
wereldtotaal), een plaats lager dan in het voorgaande jaar.

Aan het einde van 2017 boekte de buitenlandse handel uitstekende 
prestaties: zowel de uitvoer als de invoer groeiden met respectievelijk 
5,7% en 4,2%. Als gevolg hiervan consolideert de handelsbalans zich 
tot EUR 23,4 miljard.

De FOD Buitenlandse Zaken en het Koninklijk Paleis hebben opnieuw 
beroep gedaan op de logistieke steun van het Agentschap in het kader 
van de twee Staatsbezoeken op jaarbasis. Ons Vorstenpaar bezocht 
eerst Denemarken van 28 maart tot 30 maart 2017 op uitnodiging 
van Hare Majesteit Koningin Margrethe II. Naast een belangrijk minis-
terieel en officieel luik, was een delegatie van 34 CEO’s en 12 recto-
ren aanwezig als onderdeel van dit bezoek. Het tweede Staatsbezoek 
van het jaar bracht ons Vorstenpaar van 5 tot 11 november 2017 
naar India. De totale delegatie bestond uit meer dan 200 deelnemers. 
Tijdens deze twee Staatsbezoeken werden talrijke contracten en part-
nerschappen gesloten door onze bedrijven en universiteiten, waar-
door de toch al hechte banden tussen België en de betrokken landen 
werden versterkt.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van 
Zijne Majesteit de Koning, zat in 2017 twee economische missies voor, 
elk met evenveel succes. De eerste vond plaats in Zuid-Korea, van 10 
tot 17 juni 2017. Contacten op het hoogste niveau konden tijdens deze 
missie worden gelegd. Het was de laatste missie die door de Directeur-
generaal Marc Bogaerts werd geleid, die twee weken later met pensi-
oen ging. De tweede missie werd georganiseerd in Ivoorkust, van 22 
tot 26 oktober 2017. Dit eerste bezoek aan het land trok veel deelne-
mers aan: 265 personen in totaal en niet minder dan 134 bedrijven. 
Deze twee missies werden wederom gekenmerkt door de standvastige 
steun van Prinses Astrid aan de bedrijven.

De missie naar Ivoorkust en het Staatsbezoek aan India volgden elkaar 
snel op en hebben het personeel van het Agentschap zwaar op de proef 

gesteld, maar zij hebben op geen moeite gekeken om logistieke suc-
cessen te behalen.

De andere diensten van het Agentschap hebben koers gehouden. De 
kwaliteit van de nota’s, de hoge snelheid en het reactievermogen van 
de Statistiekdienst worden zeer op prijs gesteld. De Dienst kan zich in 
2017 beroepen op uitstekende prestaties: 182 nota’s, 143 fiches en 
512 verwerkte aanvragen. Naast de missiegerelateerde economische 
studies, heeft de Dienst Studies de laatste hand gelegd aan het op-
stellen van de sectorale publicatie “Belgian Audiovisual Technologies”.

De Dienst OBOC verspreidde 17.045 zakelijke opportuniteiten aan 
bedrijven via de Trade4U-app, dit is een lichte daling ten opzichte 
van 2016 - wat een uitzonderlijk jaar was. De Gewesten hebben ook 
een promotiecampagne gelanceerd om een gratis abonnement van  
3 maanden aan de deelnemers van hun acties aan te bieden. Dezelfde 
promotie komt ten goede aan de deelnemers van Staatsbezoeken en 
prinselijke missies. Het is wat vroeg om de resultaten te beoordelen, 
maar men hoopt dat deze actie in 2018 vruchten zal afwerpen.

In 2017 hebben we 57.732 unieke bezoekers geregistreerd voor de 
website van het Agentschap, wat bijna het record van 2015 evenaart 
(57.799). Nieuwe websites gewijd aan de Staatsbezoeken werden ook 
voor het eerst gelanceerd in 2017.

Een nieuwe basis voor het berekenen van de Federale dotatie is in-
gevoerd, waardoor het Agentschap meer financiële stabiliteit heeft. 
De bijdragen van de FOD Buitenlandse Zaken in het kader van de 
Staatsbezoeken en het streven naar een strikt beheer hebben het 
mogelijk gemaakt om eind 2017 een positieve financiële balans te 
behalen.

Ten slotte breekt er bij het Agentschap een nieuw hoofdstuk aan: 
Directeur-generaal Marc Bogaerts is met pensioen en een nieuw team 
heeft het nu overgenomen. Wij danken Marc Bogaerts voor zijn jaren 
aan het hoofd van het Agentschap en wensen hem het allerbeste voor 
de toekomst.
 
Fabienne L’Hoost, Directeur-generaal
Luk Kelles, Adjunct-directeur-generaal
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STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN 2018

In 2018 komt er een nieuw team aan het hoofd van het 
Agentschap. De nieuwe Adjunct-directeur-generaal Luk 
Kelles, die in december 2017 aantrad, zal nu Fabienne 
L’Hoost ondersteunen bij het dagelijks bestuur en bij de 
organisatie van Staatsbezoeken en economische mis-
sies. Een nieuwe financieel verantwoordelijke, Pascal 
Van der Auwera, volgt Roland Bastaits op die op 1 mei 
2018 met pensioen gaat. Het missieteam zal ook door 
twee nieuwe werknemers versterkt worden, met de 
pensioneringen van komende jaren al in het achter-
hoofd. Laten we hopen dat dit nieuwe bloed het team 
nog meer zal stimuleren.

De FOD Buitenlandse Zaken heeft de logistieke orga-
nisatie van twee Staatsbezoeken aan het ABH toever-
trouwd in 2018: Canada van 11 tot 17 maart 2018 en 
Portugal van 22 tot 24 oktober. Specifieke budgetten 
zijn aan het ABH toegewezen voor deze twee bezoeken.

Twee prinselijke missies zullen ook worden georgani-
seerd onder het Voorzitterschap van Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van 
Zijne Majesteit de Koning. De eerste vindt plaats in 

Argentinië-Uruguay van 23 tot 30 juni 2018; de tweede 
in Marokko van 26 tot 30 november 2018. Deze laatste 
missie zou volgens de prognoses van de organisatoren 
een zeer groot aantal deelnemers moeten aantrekken.

De Dienst OBOC blijft het Trade4U-platform promoten 
en zal als belangrijkste doel hebben om nog meer aan 
de verwachtingen van de abonnees te voldoen. De ge-
hele dienst zal herbekeken en aangemoedigd worden 
om doelgerichter en efficiënter te werken. De lancering 
van een nieuw intern beheerplatform later dit jaar zou 
ook de processen moeten optimaliseren.

Naast de economische studies zijn er twee sectorale 
publicaties gepland: de ruimtevaartsector en de indus-
trie 4.0 komen aan bod.

De Statistiekdienst zal de bilaterale nota’s in het Frans 
en het Nederlands semi-automatiseren. De automati-
sering van de 235 fiches zorgt ervoor dat ze nu maan-
delijks bijgewerkt worden. De totaliteit aan up-to-date 
fiches zal vanaf januari 2018 beschikbaar zijn op de 
site, wat een verhoogde service is voor klanten.
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INSTITUTIONEEL EN FINANCIEEL KADER

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

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel wordt be-
stuurd door een Raad van Bestuur, waarvan Zijne 
Majesteit de Koning de Erevoorzitter is. De Raad bestaat 
uit 16 leden aangeduid door de gewestregeringen en 
door de Federale Overheid en zijn paritair afkomstig uit 
de openbare en de private sector. Elk Gewest benoemt 
een Regeringscommissaris. De Raad van Bestuur van 
het Agentschap heeft in 2017 vier keer vergaderd.

Een Begeleidingscomité coördineert de uitvoering van 
de besluiten die door de Raad van Bestuur worden ge-
nomen. Voorgezeten door de Directeur-generaal van 
het Agentschap, bestaat dit Comité uit de drie leiden-
de ambtenaren van de Gewestelijke exportinstellingen 
(Flanders Investment & Trade, Brussel Invest & Export 
en AWEX) en de Directeur-generaal bevoegd voor de 
Bilaterale Economische Betrekkingen van de FOD 
Buitenlandse Zaken. Het Begeleidingscomité heeft in 
2017 vier keer vergaderd.

Het dagelijks bestuur van het Agentschap wordt verze-
kerd door een Directeur-generaal, bijgestaan door een 
Adjunct-directeur-generaal, beiden aangeduid door 
de Raad van Bestuur en behorend tot een verschillen-
de taalrol. Fabienne L’Hoost is Directeur-generaal, Luk 
Kelles is Adjunct-directeur-generaal. 

Dotaties 2017

De financiering van het Agentschap wordt verzekerd 
door een geïndexeerde jaarlijkse Federale dotatie en 
door bijdragen van de Gewesten, volgens de verdeel-
sleutel “personenbelasting”. De in de begroting 2017 
voorziene ontvangsten (goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur in zijn vergadering van 14.12.2017) bedroegen 

€ 4.603.901,60. Het grootste deel hiervan (90,57%) be-
staat uit Federale en Gewestelijke dotaties.

De laatst goedgekeurde begroting 2017 vertoonde en 
positief saldo van € 86.473,16.

TABEL 1 
Bedrag van de dotaties in 2017

EUR

Federale Overheid 2.900.000,00

Vlaams Gewest 773.000,00

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 116.892,00

Waals Gewest 379.828,95
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Het aandeel van de Federale Overheid in het totaal van 
de dotaties steeg, van 68,96% in 2016 naar 69,55% in 
2017. Het aandeel van de Gewesten daarentegen daalde 
van 31,04% in 2016 naar 30,45% in 2017.

FIGUUR 1
Verdeling van de dotaties in 2016 en 2017

Federale  
Overheid

Vlaams 
Gewest

Waals 
Gewest
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Hoofdstedelijk 
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Personeelsleden 2017

Het Samenwerkingsakkoord bepaalt dat het aantal per-
soneelsleden van het Agentschap niet meer dan 50 mag 
bedragen. Op 31.12.2017 telde het ABH 33 personeels-
leden. Na aftrek van de deeltijdse arbeid en de zieke 
personeelsleden, bedraagt het personeelsbestand 31 
voltijdse equivalenten (VTE).

2017 werd gekenmerkt door twee pensioneringen 
(waaronder het pensioen van M. Bogaerts, Directeur-
generaal), een ontslagname en twee andere contrac-
ten werden beëindigd. 4 medewerkers presteerden 
deeltijds en 3 waren arbeidsongeschikt/afwezig in 
2017 (1 langdurig zieke, 1 met moederschapsrust en 1 
loopbaanonderbreking).
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In de loop van de 12 voorbije jaren nam het personeels-
bestand aanzienlijk af, van 48 medewerkers (39 VTE) in 
2006 naar 33 (31 VTE) in 2017. Dit betekent een daling 

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

FIGUUR 2 
Arbeidsregime
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FIGUUR  3
Aantal voltijdse equivalenten 2006 - 2017

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

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

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

IN 2017
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1.1  STAATSBEZOEKEN

Denemarken
28-30 maart 2017

Het was met bijzondere belangstelling dat het 
Koningspaar een bezoek bracht aan het Koninkrijk 
Denemarken van 28 tot 30 maart 2017. De twee 
Koninklijke families hebben immers nauwe familieban-
den. Hare Majesteit de Koningin Margrethe II was zeer 
verheugd het Vorstenpaar te mogen ontvangen ter 

gelegenheid van het Staatsbezoek dat zeer intiem en 
familiaal was. Zo was de hele Deense Koninklijke fami-
lie aanwezig om het Koninklijke paar te verwelkomen 
bij hun aankomst op 28 maart in Kopenhagen aan de 
Vilhelm Lauritzen Terminal. Z.K.H. Kroonprins Frédérik 
vergezelde Z.M. de Koning tijdens het Staatsbezoek, 
terwijl H.K.H. Kroonprinses Mary het programma van 
H.M. de Koningin integraal volgde.

In totaal waren er 119 officiëlen, zakenmensen, acade-
mici en journalisten die naar Kopenhagen reisden met 
Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin.

De ministeriële delegatie was samengesteld uit:

❯   Z.E. Geert Bourgeois, Minister-president van 
de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van 
Buitenlands beleid en Onroerend Erfgoed

❯   Z.E. Rudi Vervoort, Minister-president van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

❯   Z.E. Paul Magnette, Minister-president van het Waals 
Gewest

❯   Z.E. Rudy Demotte, Minister-president van de Franse 
Gemeenschap

❯   Z.E. Oliver Paasch, Minister-president van de Duitse 
Gemeenschap

❯   Z.E. Pieter De Crem, Staatssecretaris voor 
Buitenlandse Handel

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 2017: 

naar Denemarken en India.
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Zoals bij elk Staatsbezoek was het programma van 48 
uur goed gevuld. De protocollaire activiteiten en de of-
ficiële ontmoetingen vonden plaats op de eerste dag. 
Het zakelijke en academische luik werd georganiseerd 
op de tweede dag.

Bij aankomst ontmoette het Vorstenpaar H.M. Koningin 
Margrethe voor een privélunch in het Amalienborg 
Paleis. De ministers en een dertigtal zakenlui, of-
ficiële en academische delegatieleden werden uit-
genodigd voor de lunch door de Deense Minister 
van Buitenlandse Zaken, Z.E. Anders Samuelsen. Op 

hetzelfde moment werd voor de andere delegatieleden 
een netwerklunch georganiseerd door Belfius in het 
Marriott Hotel.

Na de lunch ontmoette het Koningspaar de Belgische 
ministers in het Christiansborg Paleis voor een offici-
ele ontmoeting met de Eerste Minister, Z.E. Lars Løkke 
Rasmussen en de voorzitter van het parlement, H.E. 
Pia Kjaersgaard.

Aan boord van de Portus Royal boot werd het 
Koningspaar vergezeld door het prinselijk paar waar de 
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duurzame ontwikkeling van de haven van Kopenhagen 
aan bod kwam. Daarna vond de Belgische officiële re-
ceptie plaats in het Marriott Hotel, bijgewoond door 
400 gasten. Daarnaast werd de aandacht gevestigd op 
zeven ondertekeningen tijdens de traditionele Signing 
Ceremony.

’s Avonds kwamen het Vorstenpaar en de Deense 
Koninklijke familie opnieuw samen in het Christians-
borg Paleis, waar het Staatsbanket werd aangeboden 
door Koningin Margrethe, in het bijzijn van 176 gasten, 
waaronder 46 Belgische genodigden. De toespraak 
van de Koning en Koningin Margrethe werd live uitge-
zonden op twee nationale televisiekanalen en getuigde 
van de goede banden tussen België en Denemarken en 
de wens om deze verder te versterken.

De tweede en de laatste dag van het Staatsbezoek 
startte voor de Koning met een officiële ontmoe-
ting met de burgemeester van Kopenhagen, de heer 
Frank Jansen, gevolgd door een interactieve presen-
tatie van drie smart city projecten geleid door de stad 
Kopenhagen.

Vanuit het stadhuis verplaatsten de Koning, de 
Kroonprins en de ministers zich te voet naar de 
Confederation of Danish Industruy (DI) voor de ope-
ning van het Danish Belgian Business Forum, geor-
ganiseerd door AWEX en FIT en in samenwerking met 
de DI. Na de toespraak van de Koning werden ronde-
tafelgesprekken georganiseerd door de Belgische en 
de Deense deelnemers over de volgende thema’s: ge-
zondheidszorg, duurzame ontwikkeling, smart cities, 
transport en logistiek.

In hetzelfde gebouw bezochten Z.M. de Koning en 
Z.K.H. de Kroonprins de showroom van State of Green. 
Daarna keerde de Koning terug naar het Marriott Hotel 
waar de Koning deelnam aan de High Level Lunch met 
een twintigtal Deense CEO’s. Vervolgens bezochten de 
Koning en de Kroonprins het Deense spoorwegbedrijf, 

BaneDanmark, waar de bijdrage van ALSTOM Charleroi 
in de intelligente railseinbeheersystemen werd bena  -
drukt.

Parallel bracht de Koningin samen met de Kroonprinses 
een bezoek aan de Mary Foundation. Het centrale 
thema was pesten op school, gevolgd door een be-
zoek op het terrein aan de Amager Faelled School in 
Kopenhagen. 

De voormiddag van de Koningin en Prinses Mary werd 
afgesloten met een rondetafelgesprek over Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen in UN-City, het hyper-
moderne VN-hoofdkwartier dat de 11 in Denemarken 
aanwezige VN-organisaties op één plek huisvest.

Tijdens de academische lunch, aangeboden door 
Prinses Mary in het Frederik VIII Paleis, werden de con-
clusies gepresenteerd van de academische ontmoe-
ting “Higher Education, challenges and responses in 
facing the diversity of our societies”, die in de ochtend 
werd georganiseerd door de Technical University of 
Denmark (DTU).

Het Vorstenpaar en het Deense prinselijke paar 
ontmoetten elkaar opnieuw in de namiddag in de 
“Cinematek” van Kopenhagen waar twee evenemen-
ten parallel plaatsvonden: de opening van het Belgian 
Danish Film Festival, in aanwezigheid van de Belgische 
regisseur Joachim Lafosse en het evenement Taste of 
Belgium georganiseerd door de regionale toeristen-
bureaus om de culinaire en toeristische attracties van 
België te promoten bij de Deense touroperators. 

Het Staatsbezoek eindigde met een concert van het 
Nationaal Orkest van België, gevolgd door een di-
ner aangeboden door het Koninklijke paar ter ere van 
H.M. Koningin Margrethe in de iconische en prestigi-
euze Koninklijke Bibliotheek van Kopenhagen, Black 
Diamond.
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India
5-11 november 2017

Op uitnodiging van President Kovind, brachten Hunne 
Majesteiten de Koning en de Koningin van 5 tot 11 no-
vember 2017 een Staatsbezoek aan India. Het was het 
derde Staatsbezoek van België aan India.

India is geen onbekend land voor het Koningspaar. Het 
Vorstenpaar bracht meermaals een bezoek aan India, 
zowel in officiële hoedanigheid als privé.

In totaal waren er 170 deelnemers onder wie 84 zaken-
mensen, 12 rectoren en 30 journalisten die het Koninklijke 
paar vergezelden in New Delhi, Agra en Mumbai.

De ministeriële delegatie was samengesteld uit:

❯   Z.E. Didier Reynders, Vice-eersteminister en Minister 
van Buitenlandse en Europese zaken

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

❯   Z.E. Rudi Vervoort, Minister-president van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

❯   Z.E. Willy Borsus, Minister-president van Wallonië
❯   Z.E. Rudy Demotte, Minister-president van de Franse 

Gemeenschap
❯   Z.E. Pieter De Crem, Staatssecretaris voor 

Buitenlandse Handel

Het programma van het Staatsbezoek was een goe-
de combinatie van protocollaire, officiële, econo-
mische, academische en culturele activiteiten. Het 
Staatsbezoek naar India vond plaats tijdens het jaar 
waarin 70 jaar diplomatieke betrekkingen tussen India 
en België gevierd werden. Tijdens het Staatsbezoek 
werd de nadruk gelegd op de voortzetting van de goe-
de betrekkingen tussen beide landen, met als rode 
draad: “Towards an innovative partnership for the 21st 
century”.

Op vraag van het Koninklijke paar werd de voltalli-
ge delegatie uitgenodigd om op maandagochtend het 
Vorstenpaar te vergezellen naar Agra. Het bezoek aan 
de Taj Mahal, uitzonderlijk gesloten voor het publiek en 
in een bijzonder aangename sfeer, zal een herinnering 
blijven voor de delegatieleden.

Op dinsdag 7 november ging het Staatsbezoek of-
ficieel van start in New Delhi met een welkomst-
ceremonie waarbij het Vorstenpaar werd ver-
welkomd door President Kovind en de Eerste 
Minister, Z.E. Narendra Modi. Een belangrijke acti-
viteit van het Staatsbezoek aan India volgde wan-
neer het Koningspaar Raj Ghat bezocht, de her-
denkingsplaats van Mahatma Gandhi “Vader des 
vaderlands”, om een bloemenkrans neer te leggen. 
’s Avonds ontmoette het Vorstenpaar het Presidentiële 
echtpaar op het Presidentieel paleis waar het 
Staatsbanket plaatsvond. Premier Modi nodigde er 
Zijne Majesteit de Koning, de ministers en een be-
perkte officiële en economische delegatie uit voor een 
lunch in Hyderabad House.
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De Koningin woonde een presentatie bij over de mi-
crofinanciering in India, in het hoofdkantoor van de 
instelling Fusion. Ze werd daarna uitgenodigd door de 
Presidentsvrouw, Savita Kovind, voor een sociale lunch 
in aanwezigheid van de Minister van Buitenlandse 
Zaken, Sushma Swarajvet en de Minister van Vrouwen 
en Kinderen, Maneka Sanjay Gandhi. De Koningin bracht 
vervolgens een bezoek aan Childine (het Indiase equi-
valent van Child Focus), het callcenter voor kinderen in 
kwetsbare situaties. 

Na een officiële ontmoeting tussen Z.M. de Koning, 
de Belgische ministers, en enerzijds, Z.E. Naidu, 
Vicepresident en anderzijds, Z.E. Sushma Swaraj, 
Minister van Buitenlandse Zaken werd deze dag afge-
rond met officiële ontmoetingen en belangrijke proto-
collaire contacten.

Dit Staatsbezoek herdacht ook de Eerste Wereldoorlog 
en in het bijzonder de hulp van de Indiase soldaten in 
de verdediging van ons land, bijvoorbeeld tijdens de 
opening van de tentoonstelling “India in the Flanders 
Field”, georganiseerd in het prestigieuze Manekshaw 
center.

Een Staatsbezoek is ook een uniek visitekaartje om 
netwerken op het hoogste niveau uit te bouwen en een 
uitstekende gelegenheid om de Belgische knowhow en 
innovaties onder de aandacht te brengen en investering- 
en aan te trekken.

Een veertigtal Belgische en Indiase CEO’s namen deel 
aan het Indiase-Belgische Business Forum, gecoör-
dineerd door het VBO en de Confederation of Indian 
Industry. Er werden maar liefst zes seminaries georga-
niseerd door de Gewesten om de Belgische technologie 
te bevorderen op het vlak van intelligente en duurzame 
steden, zware industrie of voedselverwerking in Delhi en 
in Mumbai op het vlak van gezondheid, biowetenschap-
pen en groene technologie.

In Delhi namen de Koning en de Belgische ministers 
deel aan een powerlunch in de residentie van de am-
bassadeur van België, waar een tiental Indiase bedrijfs-
leiders werden uitgenodigd. In Mumbai kwamen even-
eens de Koning en een vijftigtal Belgische en Indiase 
CEO’s bij elkaar tijdens een investeringslunch om de 
troeven van ons land uit te spelen, in het bijzonder de 
financiële aspecten.



20  ACTIVITEITENVERSLAG 2017   

In beide steden werden er in totaal 38 contracten gete-
kend tijdens de Signing Ceremony.

Zowel in Delhi als in Mumbai, was het programma van 
de Koningin goed gevuld met activiteiten en ontmoetin-
gen. Op woensdag, na het bijwonen van een ontbijtver-
gadering rond duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, 
ontmoette de Koningin de belangrijkste Indiase tour-
operators in aanwezigheid van de Indiase Minister van 
Toerisme. ’s Middags kwam de Koningin samen met de 
Belgische en Indiase academische delegatie tijdens een 
lunch waar de conclusies van de academische semina-
ries van die ochtend aan haar werden voorgesteld. In de 
namiddag werd in samenwerking met het International 
Center for Research on Women (ICRW) een excursie 
naar Dakshinpuri georganiseerd. De Koningin bracht er 
een bezoek aan de inwoners van deze buurt, een van de 
meest kwetsbare inwoners van de Indiase hoofdstad.

Het programma in Delhi werd afgesloten met de offi-
ciële receptie, georganiseerd in de tuin van de residen-
tie van de ambassadeur. Een Bollylicious show en een 
videomapping door de Hindoegod Ganesha gaven kleur 
aan deze gebeurtenis, die werd bijgewoond door meer 
dan 500 mensen.

Donderdagochtend reisde bijna de volledige Belgische 
delegatie naar Mumbai, het economische en financiële 
hart van India met meer dan 22 miljoen inwoners. 

Meteen na aankomst in Mumbai, gingen het Vorstenpaar 
en de Belgische ministers naar Raj Bhavan voor een in-
terview, gevolgd door een lunch aangeboden door de 
gouverneur van Maharashtra.

Na de lunch was de Koning aanwezig op de opening van 
de ronde tafel, georganiseerd door AWDC en GJPEC, die 
zich toespitste op de bijdrage van de diamantindus-
trie aan de sociale en economische ontwikkeling. De 
Koningin heeft daarnaast de “Handwash Song” inge-
wijd, een tool ontwikkeld door de Universiteit Hasselt en 

Unicef India, die goede hygiënepraktijken aanleert om 
schoolverzuim en ziektes te verminderen. 

In de vooravond nam het Vorstenpaar deel aan de recep-
tie van de haven van Antwerpen. Diezelfde avond werd 
het publieke evenement “Brussels dances with Mumbai” 
georganiseerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en Brussels Airlines op de beroemde Gateway of India 
en een “Bal Populaire” gevolgd door een dj-set van Lost 
Frequencies, in een bijzonder feestelijke sfeer.

Op vrijdag begon het programma op een sportieve wij-
ze voor het Koningspaar dat deelnam aan een initiatie 
cricket – de nummer één sport in India – in aanwezig-
heid van cricketer Virender Sehwag, verschillende kin-
deren en journalisten. 

Verder woonde de Koningin een klassiek muziekconcert 
bij dat werd voorgedragen door kinderen van 6 tot 18 
jaar in de Melhi Metha Music Foundation, voordat ze een 
ontmoeting had met ongeveer 20 Indiase personen met 
verschillende achtergronden om de economische kan-
sen voor vrouwen in India te bespreken.

In de namiddag stond een ontmoeting met de National 
Domestic Workers Movement (NDWM) op het program-
ma voor het Koninklijke paar, een organisatie die werd 
opgericht door de Belgische zuster Jeanne Devos om 
de rechten van schoonmaakpersoneel te beschermen. 
Deze kleurrijke en emotionele ontmoeting vond plaats 
in het bijzijn van zuster Jeanne Devos en meer dan 400 
vertegenwoordigers van de beweging.

Het Staatsbezoek werd in schoonheid afgesloten met 
een concert van de Belgische groep Scala & Kolacny 
Brothers in samenwerking met het symfonieorkest van 
India, gevolgd door een receptie die niet naliet om de 
vele culinaire troeven van ons Koninkrijk te benadrukken.
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1.2  GEZAMENLIJKE HANDELSMISSIES

Het ABH organiseerde in 2017 twee gezamenlijke zen-

dingen 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 258 personen naar de Republiek 

Korea en 265 personen schreven zich in voor Ivoorkust op 

het einde van het jaar wat het totaal aantal deelnemers 

in 2017 op 523 bracht.

Republiek Korea
10-17 juni 2017

Het was sinds 2009 geleden dat een prinselijke zending 
georganiseerd werd naar de Republiek Korea. Met één 
van de meest open economieën ter wereld (een open-
heidsgraad van 90%) en een grote zin voor innovatie, 
biedt dit land bijzonder veel mogelijkheden aan onze 
Belgische bedrijven. 

Op 10 juni 2017 vertrokken 258 deelnemers, waaronder 
171 bedrijfsleiders, naar Seoul voor de eerste van twee 
gezamenlijke economische zendingen onder leiding van 
H.K.H. Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne 

Majesteit de Koning, in 2017. Op de laatste dag van de 
zending reisde de delegatie heen en terug naar Busan. 

Samen met de Prinses namen eveneens vijf ministers 
en staatssecretarissen deel: 
❯   Z.E. Didier Reynders, Vice-eersteminister en Minister 

van Buitenlandse en Europese Zaken
❯   Z.E. Jean-Claude Marcourt, Vicepresident van de 

Waalse Regering, Waals Minister van Economie, 
Industrie, Innovatie en Digitalisering en Vicepresident 
in de regering van de Federatie Wallonië-Brussel

❯   Z.E. Philippe Muyters, Vlaams Minister van Werk, 
Economie, Innovatie en Sport

❯   Z.E. Pieter De Crem, Staatssecretaris voor 
Buitenlandse Handel en tenslotte
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❯   H.E. Cécile Jodogne, Staatssecretaris van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest verantwoorde-
lijk voor Buitenlandse Handel, Brandbestrijding en 
Dringende Medische Hulp en Minister en lid van het 
College van de Franse Gemeenschapscommissie 
(COCOF), belast met Openbare Ambt en 
Gezondheidsbeleid.

De op 9 mei 2017 verkozen President Moon Jae-in re-
kent economische groei en de diplomatie tot zijn pri-
oriteiten. Hij streeft naar transparantie en het vinden 
van oplossingen voor domestieke problemen zoals de 
veroudering van de bevolking en de jeugdwerkloos-
heid. De academische initiatieven kwamen aan bod in 
het zesdaagse programma van de zending, met een 
focus op lifescience, chemie en ICT. Maar de sleutel-
rol was weggelegd voor de gastronomische sector. 
De deelnemers kwamen voornamelijk uit deze sector. 
Andere sterk vertegenwoordigde sectoren tijdens deze 
missie waren financiële diensten en infrastructuur.

De pas verkozen President Moon Jae-in was de gast-
heer van de Belgische delegatie. De zending werd als 
dusdanig op het hoogste niveau ontvangen. Na een 
ontvangst door President Moon Jae-in, ontving ook 
Eerste Minister Lee Nak-yeon de Belgische gasten 
voor een onderhoud gevolgd door een officieel diner 
aangeboden door de Eerste Minister. 

Verder was er een ontmoeting met de burgemeesters 
van Seoul, Incheon en Busan. Een aantal werkverga-
deringen en contacten met de volgende technische 
ministers:

❯   Z.E. Yang Hee Choi, Minister van Wetenschap, ICT en 
Toekomstplanning  

❯   Z.E. Hyunghwan Joo, Minister van Handel, Industrie 
en Energie

❯   Z.E. Inho Lee, Viceminister van Handel, Industrie en 
Energie
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Na een werkontbijt tussen de Executive Vicepresident 
van Samsung Construction & Trading en de CEO van 
Besix in aanwezigheid van een beperkte officiële dele-
gatie, ging de economische zending van start met het 
B2B Travel Event “Welcome to Flanders-Belgium”, dat 
werd georganiseerd in samenwerking met de regiona-
le toerismeagentschappen. Gelijktijdig vond de work-
shop en het seminarie van FEVIA rond de Belgische en 
de Koreaanse voedingsindustrie plaats, gevolgd door 
een showcooking event “A taste of Belgium” dat dui-
delijk gesmaakt werd door de Koreaanse deelnemers. 

Een award ceremonie waarbij Koreaanse bedrijven het 
iTQi superior taste award uit handen van H.K.H.  Prinses 
Astrid verkegen, werd gevolgd door een Koreaanse 
BBQ met Belgisch vlees georganiseerd door de VLAM. 
De twee Belgische chefs, een sommelier en een cho-
colatier die meereisden, plaatsten Belgische topge-
rechten op het menu tijdens de showcooking, de offi-
ciële receptie en de investeringslunch die plaats vond 
in Seoul.

Op het programma stonden tal van bedrijfsbezoeken. 
Het pas geopende Hyundai Motorstudio in Goyang met 
zijn indrukwekkende architectuur bracht op inter-
actieve wijze de innoverende processen van Hyundai 
naar voren. Ook bij Solvay stond alles in het teken van 
innovatie en dit gelinkt aan onderzoek, een kruisbe-
stuiving die mogelijk wordt gemaakt door de unieke 
samenwerking tussen Solvay en de Ewha Womans 
University. Het bezoek aan de Incheon Global Campus 
waar de Universiteit Gent gevestigd is, liet de delega-
tieleden toe om te netwerken en kennis uit te wisselen 
op het gebied van voeding, biotechnologie en milieu. 

Een beperkte officiële delegatie kreeg eigenhandig te 
zien waar een succesvolle samenwerking tussen een 
Belgisch en Koreaans bedrijf toe kan leiden. ’s Werelds 
grootste scherm met laserprojectie van Barco dat  
geïnstalleerd werd in een Lotte cinema te Seoul maak-
te een blijvende indruk.  

Een bezoek aan de gedemilitariseerde zone stond op 
het programma van de officiële delegatie. Een verken-
ning van Pangyo Techno Valley, van Digital Media City 
en het Hyundai R&D Center in Namyang was wegge-
legd voor de bedrijfsdelegatie. 

Zowel rond ICT, lifescience, atoomenergie, fashion als 
rond kmo’s werd in Seoul een seminarie georganiseerd 
waarop de Belgische knowhow kon voorgesteld wor-
den aan de Koreaanse deelnemers en er gezocht kon 
worden naar mogelijke synergieën. Ook het werkontbijt 
en de lunch georganiseerd door het VBO hadden dit 
tot doel.  

Op de laatste dag van de zending verliet de delegatie 
de metropool Seoul om kennis te maken met Busan, 
een havenstad die er mede voor zorgt dat Zuid-Korea 
de gateway is tot heel Azië net zoals België de gateway 
is tot heel Europa. Het waren dan ook de Haven van 
Zeebrugge en de Haven van Antwerpen die het woord 
namen tijdens de investeringslunch en een contract 
afsloten met de havenautoriteiten van Busan. 

Met daarbovenop nog 440 B2B-afspraken en 15 on-
dertekende contracten, leek het programma van de 
zakenmensen goed gevuld en meer dan geslaagd.

Naast economische activiteiten, werd de delegatie 
ook getrakteerd op een concert uitgevoerd door de 
Koningin Elisabeth Kapel dat de jarenlange vriend-
schap tussen de Republiek Korea en België aantoonde 
en werden de relaties versterkt op een officiële recep-
tie in de tuinen van het Grand Hyatt Seoul.
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Ivoorkust 
22-25 oktober 2017

De tweede missie van 2017 vond plaats in de Republiek 
Ivoorkust van 22 tot 25 oktober 2017. Het was de eer-
ste keer dat een economische missie Ivoorkust aan-
deed en de tweede keer dat Hare Koninklijke Hoogheid 
Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit 
de Koning, in het kader van een economische missie naar 
Sub-Saharaans Afrika trok. In oktober 2013 bezocht ze al 
Angola en Zuid-Afrika.

De Prinses werd vergezeld door:

❯   Z.E. Didier Reynders, Vice-eersteminister en Minister 
van Buitenlandse en Europese Zaken 

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

❯   Z.E. Philippe Muyters, Vlaams Minister van Werk, 
Economie, Innovatie en Sport 

❯   Z.E. Pieter De Crem, Staatssecretaris voor Buitenlandse 
Handel 

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

In totaal schreven 265 personen zich in voor deze missie, 
waaronder 207 deelnemers van de privésector die samen 
niet minder dan 134 bedrijven vertegenwoordigden. Zij 
werden ook vergezeld door 6 deelnemers uit 5 beroeps-
federaties en Kamers van Koophandel alsook door 1 ver-
tegenwoordiger uit de academische wereld. 

Het betrof de grootste deelname aan een economische 
missie in de voorbije twee jaren.

De bedrijven actief in de sector Energie, milieu en her-
nieuwbare technologieën waren het meest vertegen-
woordigd in de delegatie. Daarna volgden de sectoren 



25  ACTIVITEITENVERSLAG 2017   

Bouw en infrastructuur, Uitrusting en machines, ICT en 
telecommunicatie en als vijfde de Voedingsindustrie.  

H.K.H. Prinses Astrid werd verwelkomd door Z.E. Daniel 
Kablan Duncan, Vicepresident van de Republiek Ivoorkust 
en zijn echtgenote Clarisse Kablan Duncan, evenals 
door H.E. Anne-Désirée Ouloto, Minister van Milieu en 
Duurzame ontwikkeling die de Prinses gedurende haar 
verblijf in Ivoorkust vergezelde. 

Gedurende de hele economische missie kregen H.K.H. 
Prinses Astrid en de 5 ministers en staatssecretarissen 
een warm onthaal van de hoogste Ivoriaanse autoriteiten. 

Er waren officiële en werkontmoetingen met President 
Alassane Ouattara, Vicepresident Daniel Kablan Duncan, 
Eerste Minister Amadou Gon Coulibaly en een lunch 
met Mevrouw Dominique Ouattara, de echtgenote van 
de President. De Eerste Minister Amadou Gon Coulibaly 
bood een officieel diner aan. 

Aanvullend op deze officiële ontmoetingen vonden ver-
schillende activiteiten plaats in het bijzijn van Ivoriaanse 
Ministers. De delegatie ontmoette: 

❯   Z.E. Jean Claude Kouassi, Minister van Tewerkstelling 
en Sociale Bescherming 

❯   Z.E. Jean Claude Brou, Minister van Industrie en 
Mijnbouw

❯   H.E. Raymonde Goudou Coffie, Minister van 
Volksgezondheid 

❯   Z.E. Mamadou Sangafowa Coulibaly, Minister van 
Landbouw en Plattelandsontwikkeling

❯   H.E. Nialé Kaba, Minister van Planning en Ontwikkeling 
❯   Z.E. Amadou Koné, Minister van Transport 
❯   H.E. Anne Désirée Ouloto, Minister van Milieu en 

Duurzame Ontwikkeling, Adjunct-woordvoerster van 
de Regering 

❯   Z.E. Amédé Kouakou, Minister van Economische Zaken 
❯   Z.E. Souleymane Diarrassouba, Minister van Handel, 

Ambachten en kmo’s

❯   Z.E. Claude Isaac Dé, Minister van Bouw, Huisvesting, 
Sanering en Stedenbouw 

Drie goed gevulde werkdagen werden doorgebracht in 
Abidjan.

Na een officiële plenaire openingssessie van de Belgische 
economische missie in aanwezigheid van Z.E. Daniel 
Kablan Duncan, Vicepresident van de Republiek Ivoorkust 
en 8 leden van zijn Regering, stelde de missie een bijzon-
der druk en gevarieerd programma voor aan alle officiële 
deelnemers en aan de zakenmensen. 

Infrastructuur, Voedingsindustrie en Transport en 
Logistiek vormen vandaag de belangrijkste groeisecto-
ren in de Republiek Ivoorkust. Het is daarom niet verwon-
derlijk dat drie forums, in aanwezigheid van de bevoegde 
Ivoriaanse ministers, georganiseerd werden tijdens de 
missie over de volgende onderwerpen:

❯   Economische Infrastructuur: handelsmogelijkheden in 
de sectoren Bouw, Energie, Water en Sanering

❯   Handelsmogelijkheden in de sector Transport en 
Logistiek 

❯   Handelsmogelijkheden in de Landbouwsector en de 
Voedingsindustrie.

Parallel aan de vele algemene B2B-ontmoetingen ge-
organiseerd door Mr. Guillaume de Bassompierre (han-
dels- en economisch attaché van AWEX bevoegd voor 
de 3 Gewesten) en zijn team, werden ook de themati-
sche B2B-ontmoetingen, die hoofdzakelijk gewijd wer-
den aan bovenstaande sectoren, aandachtig bijge-
woond door de deelnemers. In het totaal werden meer 
dan 700 B2B-ontmoetingen georganiseerd, alsook 50 
B2G-vergaderingen die bijzonder geapprecieerd werden 
aangezien ze de Belgische ondernemingen toelieten om 
hooggeplaatste Ivoriaanse gesprekspartners te bena-
deren terwijl het niet gebruikelijk is om deze te kunnen 
ontmoeten.  
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De internationale geldschieters (de Afrikaanse bank van 
Ontwikkeling – BAD, Wereldbank, EU, …) financieren een 
groot aantal projecten in Ivoorkust die belangrijke oppor-
tuniteiten bieden aan onze bedrijven. Om de deelnemers 
van de missie zo goed mogelijk te informeren, werd een 
forum “Geldschieters: Strategische tenuitvoerlegging 
van projecten ondernomen en gefinancierd door de be-
langrijkste geldschieters actief in de Republiek Ivoorkust 
– Handelsmogelijkheden die eruit resulteren” georgani-
seerd in de gebouwen van de BAD en het seminarie werd 
actief gevolgd door meer dan 110 vertegenwoordigers 
van bedrijven.
  
De Eerste Dame van de Republiek, Mevrouw Dominique 
Ouattara, actief geëngageerd in de strijd tegen gedwon-
gen kinderarbeid in de cacaobranche, was aanwezig op 
het seminarie georganiseerd in de marge van de EU-
Afrikaanse Unie top van november 2017 rond het the-
ma “Mensenrechten en de private sector: voorkoming 
en afschaffing van kinderarbeid in de voedingsketen van 
cacao”. 

Tenslotte werd een seminarie “Brussel, arbitrageplaats 
en inleiding tot het OHADA recht van de arbitrage” voor-
gesteld door Brussel Invest & Export en CEPANI (het 
Belgisch Centrum voor arbitrage en mediatie).

Naast deze druk bijgewoonde activiteiten, werden ook 
twee lunches en een ontbijt georganiseerd:

❯   De “Business to Government (B2G)” lunch georgani-
seerd door het Verbond van Belgische Ondernemingen 
(VBO-FEB) en de Kamer van Koophandel, Nijverheid en 
Landbouw België-Luxemburg-Afrika-Caraïben-Pacific 
(CBL-ACP), in aanwezigheid van Z.E. Daniel Kablan 
Duncan, Vicepresident van de Republiek Ivoorkust en 
van Ivoriaanse ministers

❯   Een “België, eigenzinnig fenomenaal” lunch (bereid 
door de Belgische chef-kok Jean-Philippe Watteyne) 
bedoeld om de aantrekkelijkheid van België in de 
schijnwerpers te zetten 

❯   Het “Succesverhalen ontbijt” van het VBO dat aan de 
Belgische kmo’s en hun Ivoriaanse partners een ont-
moeting met H.K.H. Prinses Astrid toeliet. 

Tijdens deze korte economische zending werden ook ver-
schillende activiteiten in bedrijven georganiseerd. 

Waaronder:

❯   Een bezoek aan de site van twee Belgische investe-
ringen: een inhuldiging van de nieuwe gebouwen van 
BIA Côte d’Ivoire en een bezoek aan de terminal van 
SEA-Invest

❯   Een bezoek aan VITIB (Village des Technologies de l’In-
formation et de la Biotechnologie) en NHV (Noordzee 
Helikopters Vlaanderen) door Minister Philippe Muyters

❯   Een activiteit georganiseerd door GlaxoSmithKline 
Vaccins in het kader van vaccinaties in het INHP -  
Institut National d’Hygiène Publique 

❯   Een voorstelling van de activiteiten van Siemens in 
Ivoorkust  

❯   Een voorstelling van de installaties van ALM Industry 
en TSE 

❯   De Belgische receptie met een typisch Belgische cu-
linaire toets aangebracht door de Belgische chef-kok 
Jean-Philippe Watteyne

In totaal werden 19 contracten ondertekend in Abidjan 
tijdens twee afzonderlijke ondertekeningsceremonies. 

Er werden elf contracten getekend tussen Belgische 
en Ivoriaanse “business” partners in het Hotel Sofitel 
Abidjan Hôtel Ivoire.

De acht B2G-akkoorden die getekend werden met een 
vertegenwoordiger van de Ivoriaanse Overheid werden, 
op vraag van President Ouattara, ondertekend in “Le 
Petit Palais” en dit na een audiëntie tussen de President 
en H.K.H. Prinses Astrid.
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1.3   OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES 
CENTRE 

Vanuit de vaststelling dat Belgische bedrijven moeten 
internationaliseren om te groeien en dat diezelfde be-
drijven duizenden handelsopportuniteiten missen, werd 
besloten om te innoveren mits de ontwikkeling van 
Trade4U: een dynamisch platform om bedrijven efficiënt 
te informeren over internationale handelsopportunitei-
ten. Trade4U werd gelanceerd in april 2015 en vandaag 
zijn bijna 350 bedrijven van de meest uiteenlopende sec-
toren en groottes geabonneerd.

Via de mobiele applicatie die is ontwikkeld voor het ge-
richt verzenden van internationale handelsopportuni-
teiten, vervult het ABH een van haar vele missies, na-
melijk ten dienste van de Gewesten staan door middel 
van de ondersteuning van Belgische bedrijven bij hun 
internationalisering.

Elke dag werkt de OBOC-dienst nauwgezet aan het de-
tecteren van nieuwe handelsopportuniteiten, aangezien 
bijna 500 gespecialiseerde bronnen elke dag nauwkeurig 
worden onderzocht.

Bovendien kan een bedrijf dat geïnteresseerd is in een 
van de opportuniteiten die het heeft ontvangen contact 
leggen met het ABH om een partnerschap of consortium 
aan te gaan. Het Agentschap geeft vervolgens dit verzoek 

door aan andere bedrijven die mogelijk geïnteresseerd 
zijn in dezelfde opportuniteit, waardoor de kansen om de 
aanbesteding binnen te halen worden vergroot.

Op dezelfde manier kan een Trade4U-abonnee zijn be-
stellingen voor lastenboeken (landen buiten de EU) 
overlaten aan het ABH, waardoor zijn administratieve 
last wordt verminderd en er dus tijd wordt bespaard. 
Deze bestellingen worden gedaan in samenwerking met 
de diplomatieke posten of regionale economische en 
handelsattachés.

Het aanbod omvat ook twee exclusieve seminaries, ge-
organiseerd met de FOD Buitenlandse Zaken en de 
Gewesten, waar specialisten in openbare aanbestedin-
gen als gastsprekers aan bod komen en B2B’s met deze 
experts worden georganiseerd. Daarnaast ontvangt men 
ook de laatste nieuwe economische en juridische infor-
matie, gepersonaliseerde maandelijkse statistieken en 
proceduregidsen inzake “openbare aanbestedingen” van 
de grote internationale financieringsinstellingen. 

Dit pakket wordt aangeboden onder de vorm van een 
abonnement en is beschikbaar voor Belgische bedrijven 
voor een jaarlijkse bijdrage van € 150.

1.3.1 Trade4U: internationale zakenopportuniteiten binnen handbereik! 

FIGUUR  4
Trade4U-applicatie
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Eind 2017 telde Trade4U 348 geabonneerde onder-
nemingen, in 2016 waren dat er 325, wat een groei op 
jaarbasis betekent van 7,1%. Het aantal abonnees is 
dus aanzienlijk toegenomen.

De helft van de Trade4U-abonnees is een kmo. 
Ongeveer twee derde van de bedrijven heeft zich 

opnieuw ingeschreven en is dus een trouwe gebrui-
ker van Trade4U. Het overige derde bestaat uit nieuwe 
abonnees.

De regionale abonneeverdeling wordt hieronder 
beschreven.

1.3.1.1 Resultaten in aantal abonnees

Meer dan de helft van de abonnees is afkomstig uit 
het Vlaams Gewest, bijna een derde komt uit het 

FIGUUR  5
Regionale verdeling van de abonnees

 53,5% - Vlaams Gewest

 29,0% - Waals Gewest

 17,5 % - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Waals Gewest, de overige abonnees uit het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.
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In 2017 besloten de Gewestelijke instellingen voor ex-
portbevordering (Flanders Investment & Trade, Brussel 
Invest & Export en AWEX) en de FOD Buitenlandse Zaken 
een gratis abonnement van drie maanden aan te bieden 
aan alle deelnemers van elke Gewestelijke actie net als 
aan alle deelnemers van prinselijke economische zen-
dingen en Staatsbezoeken. 

Prinselijke zending naar de Republiek Korea
In het kader van de prinselijke economische zending 
naar de Republiek Korea, ontvingen 77 deelnemers 
een gratis Trade4U-abonnement voor een duurtijd van  
3 maanden. Slechts één bedrijf abonneerde zich nadien 
op Trade4U.

Prinselijke zending naar Ivoorkust
Naar aanleiding van de prinselijke economische zending 
naar Ivoorkust, ontvingen 69 deelnemers gedurende 
drie maanden een gratis Trade4U-abonnement.

Staatsbezoek India
Voor wat het Staatsbezoek aan India betreft, ontvingen 
52 deelnemers een gratis abonnement van drie maan-
den op Trade4U.

Deelnemers aan de acties van FIT, Brussel Invest & 
Export en AWEX
De deelnemers aan de Gewestelijke acties kunnen ook 
een proefabonnement van drie maanden ontvangen 
op Trade4U. Hiervoor maakte het Agentschap flyers op 
in naam van elk van de Gewestelijke instellingen: FIT, 
Brussel Invest & Export en AWEX.

1.3.1.2 Proefabonnementen op Trade4U

La plateforme d’opportunités d’affaires internationales
 

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

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

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

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

récentes en termes de commerce extérieur.    

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

Dynamisch platform voor internationale zakelijke opportuniteiten
 

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

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

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

zijnde een toename van 40% ten opzichte van 2015.

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

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

Dynamisch platform voor internationale zakelijke opportuniteiten
 

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

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

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

zijnde een toename van 40% ten opzichte van 2015.

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

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

FIGUUR  6
Gewestelijke actie: een proefabonnement van drie maanden op Trade4U
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Internationale handelsopportuniteiten

Het aantal verzonden internationale handelsopportu-
niteiten is gestaag toegenomen tussen 2012 en 2016, 
wat een recordjaar was. In 2017 stond dit cijfer op 
17.045, wat een lichte daling qua hoeveelheid betekent, 

maar nog steeds bijna twee keer zoveel bedraagt als in 
2012. Het doel voor 2017 (en de toekomst) was nauw-
keuriger opportuniteiten te identificeren ten opzichte 
van de activiteitensector van de Trade4U-abonnee in 
kwestie.

1.3.1.3 Resultaten van het aanbod

FIGUUR  7
Aantal verspreide handelsopportuniteiten tussen 2012 en 2017
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Het aantal verspreide opportuniteiten waren voorna-
melijk aanbestedingen (67,9%) en internationale pro-
jecten (31,5%) net als, zij het in mindere mate, zaken-
voorstellen (0,6%).
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Bronnen
Het aantal bronnen voor de internationale handelsop-
portuniteiten was bij de lancering van Trade4U in 2015 
fors van 15 naar 320 gestegen. Eind 2017 worden er 
niet minder dan 495 bronnen dagelijks geraadpleegd. 

Zoals eerder vermeld, wordt er alles aan gedaan om 
nieuwe, nog meer up-to-date bronnen te vinden, op-
dat Trade4U-abonnees betere opportuniteiten zou-
den kunnen identificeren. Deze nieuwe bronnen komen 
voornamelijk van zoekopdrachten op internet, contac-
ten tijdens seminaries en andere evenementen, de FOD 
Buitenlandse Zaken en de diplomatieke posten of eco-
nomische en regionale handelsvertegenwoordigers.

Newsflashes
De Trade4U-applicatie maakt ook de publicatie van 
newsflashes van economische en juridische aard moge-
lijk. In 2017 werden er 364 economische nieuwsberich-
ten verspreid:

❯   Het merendeel (330) van de berichten was afkomstig 
van de FOD Buitenlandse Zaken en van de buitenland-
se posten. In sommige gevallen betrof het informatie 
over markten die elders nog niet gepubliceerd was, 
wat een competitief voordeel bood aan de gebruikers

❯   Algemene economische berichten werden verschaft 
via internationale organisaties, gespecialiseerde 
pers en economische studies alsook via economi-
sche en regionale handelsvertegenwoordigers 

De economische nieuwsberichten, die van stijgend be-
lang zijn in het communicatieproces, oogsten veel suc-
ces bij de geabonneerden. 

FIGUUR  8
Type verspreide handelsopportuniteiten in 2017

 67,9% - Aanbestedingen

 31,5% - Projecten

 0,6% - Zakenvoorstellen
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Daarenboven werden er 13 reglementeringsberichten 
via Trade4U verspreid:

❯  Deze waren afkomstig van de FOD Buitenlandse 
Zaken, uit de vakliteratuur of waren het gevolg van 
specifieke vragen van exporteurs. 

❯  De berichten bieden juridische informatie en regelge-
ving over uiteenlopende thema’s: btw, douane, han-
delsdocumenten, normen, distributie- en verkoopka-
nalen, intellectuele eigendom, handelspraktijken, … 

Door de verspreiding van deze informatie, ontvingen wij 
61 vragen van Trade4U-geabonneerden in 2017. 

Seminaries
Er werden twee Trade4U-seminaries georganiseerd in 
april en september 2017. De uiteenzettingen van grote 
ontwikkelingsbanken en van belangrijke spelers van de 
buitenlandse handel verenigden tal van deelnemers. De 
afsluitende networking lunch maakte het mogelijk om 
bevoorrechte contacten aan te knopen met de gast-
sprekers en tussen de bedrijven.

❯  27/04/2017: “Seminar on Doing Business with the 
United Nations” – 109 deelnemers

❯  27/09/2017: “Seminar on International Business 
Opportunities” – 99 deelnemers
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1.3.2 Exporteursbestand

De bedrijfsfiches worden aan het ABH overgemaakt door 
de Gewestelijke instellingen FIT, Brussel Invest & Export 
en AWEX, waarna het Agentschap deze verrijkt met tal 
van economische gegevens om uiteindelijk tot het ex-
porteursbestand te komen.

Iedere in het exporteursbestand opgenomen onderne-
ming heeft haar eigen informatiefiche. Deze bevat de 
algemene informatie van het bedrijf (adresgegevens, 
contactpersonen, …) en inlichtingen over de activiteiten 
(producten en diensten) en de exportmarkten.

Eind 2017 bestond het exporteursbestand uit 23.349 
actieve ondernemingen waarvan de gegevens volledig 
waren, waaronder 408 nieuwe inschrijvingen. Bovendien 
werden er in 2017 4.354 bestanden gecorrigeerd. Deze 
wijzigingen hadden betrekking op de bedrijfsstatus, de 
adresgegevens of de producten en/of diensten.

Het juridische statuut van de bedrijven werd ook na-
gekeken in samenwerking met de Kruispuntbank van 
Ondernemingen. Na verificatie werden de bedrijven die 
hun activiteiten stopgezet bleken te hebben dus uit het 
exporteursbestand geschrapt.

Ook al waren de gegevens voor deze bedrijven volledig, 
de bedrijfsfiche werd vooringevuld en verstuurd naar 
2.063 bedrijven voor verificatie en aanpassing van hun 
gegevens. 

Het exporteursbestand is de ruggengraat van Trade4U. 
Het onderhoud ervan is een intensieve job, maar is van 
primordiaal belang om een kwalitatieve dienstverlening 
te verzekeren. 

Bestelling van lastenboeken
In 2017 werden in opdracht van OBOC voor Trade4U-
leden 76 lastenboeken besteld in samenwerking met 
de diplomatieke posten of de economische en regionale 
handelsvertegenwoordigers.

Proceduregidsen
Om ervoor te zorgen dat de abonnees zo goed mogelijk 
op internationale aanbestedingen kunnen antwoorden, 
stelt het Trade4U-team proceduregidsen van grote in-
ternationale instellingen (Wereldbank, EBRD, EIB, …) ter 
beschikking. 

Statistiekabonnement
Een gepersonaliseerd statistiekabonnement wordt 
aangeboden. Elke abonnee ontvangt maandelijks of 
driemaandelijks de export- en importcijfers van de ge-
wenste producten en/of diensten, alsook van de mark-
ten waar interesse voor bestaat. 
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1.3.4 Stagiairs

Sinds de lancering van Trade4U in 2015 werkt de OBOC-
dienst samen met verschillende hogescholen en uni-
versiteiten om stagiairs te ontvangen. Deze stages kun-
nen van korte duur zijn (2 weken) of van lange duur (3 
maanden).

Deze samenwerking is gunstig voor alle partijen, in de 
eerste plaats voor stagiairs die een eerste ervaring in 
een erkende organisatie kunnen opdoen en er nieuwe 
vaardigheden en kennis verwerven. Verschillende stagi-
airs hebben ook hun eerste baan gekregen dankzij on-
der meer hun ervaring binnen het Agentschap.

Het verwelkomen van stagiairs laat de OBOC-dienst 
toe om zijn team in de dagelijkse taken te versterken, 
maar maakt het voor het Agentschap ook mogelijk om 
diverse gebieden aan onderzoek te onderwerpen via 
afstudeerprojecten.

In 2017 heeft de OBOC-dienst 19 stagiairs verwelkomd 
voor een totaal van 469 stagedagen. Deze kwamen van 
verschillende scholen:

❯   ARTEVELDEHOGESCHOOL, Gent
❯   ECI, Luik
❯   EPFC-ULB, Brussel
❯   EPHEC, Sint-Lambrechts-Woluwe
❯   HAUTE ÉCOLE CONDORCET, Charleroi
❯   IEPSCF, Ukkel
❯   KUL, Leuven

Verschillende medewerkers van het Agentschap werden 
uitgenodigd als juryleden tijdens de eindwerk- of stage-
verdedigingen op de scholen:

❯   IEPSCF, Ukkel
❯   HAUTE ÉCOLE CONDORCET, Charleroi
❯   EPHEC, Sint-Lambrechts-Woluwe

1.3.3 Ontwikkeling van de DBTrade4U

Het huidige beheerplatform van Trade4U en het expor-
teursbestand werd jaren geleden ontwikkeld en is dus 
vanuit een technologisch standpunt niet meer up-to-
date. De ontwikkeling wordt niet meer ondersteund.

Daarenboven is dit platform verouderd vanuit een “busi-
ness”-standpunt. Aangezien Trade4U een betalende 
dienst is, is het verzekeren van de stabiliteit van de soft-
ware die gebruikt wordt door het OBOC-team van pri-
mordiaal belang en moet deze technisch en technolo-
gisch aangepast kunnen worden in geval van problemen.

De ontwikkeling van het nieuwe DBTrade4U-platform 
ging van start in het tweede semester van 2016. Deze 

ontwikkeling verliep in samenwerking met Smals en 
werd in twee delen gesplitst. Een eerste deel in 2016 en 
een tweede  deel was initieel voorzien in 2017. 

De tweede fase van het project liep echter vertraging op 
en de lancering van de DBTrade4U wordt verwacht voor 
eind april 2018.

Het is niet alleen een technologisch hoogstandje, maar 
het nieuwe platform zal het OBOC-team ook toelaten 
om gemakkelijker en sneller te werken wat op middel-
lange termijn het aantal verstuurde opportuniteiten 
naar de Trade4U-klanten nog zal laten toenemen en dit 
nog gerichter.
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1.3.5 Sector Seminar “Sustainable energy in EU external action instruments”

Thon Hotel EU, Brussel, 21 november 2017

De “sector seminars” worden georganiseerd door de 
permanente vertegenwoordigingen en handelsbevor-
derende organisaties van 24 lidstaten van de Europese 
Unie.

Deze eendaagse evenementen zijn gestructureerd in 2 
sessies:

❯  De ochtendzitting: ambtenaren van de Europese in-
stellingen die betrokken zijn bij de externe hulppro-
gramma’s leggen de beschikbare financiering voor 
de gekozen sector uit. Deze sessie begint altijd met 
een informatiespeech over hoe deel te nemen aan 
Europese externe hulpinstrumenten

❯  De middagsessie: B2B tussen de vertegenwoordigers 
van de verschillende deelnemende bedrijven

Twee organiserende landen zorgen voor de logistiek en 
de uitnodiging van de sprekers, terwijl de andere landen 
verantwoordelijk zijn voor de uitnodiging van hun bedrij-
ven en het beheer van de inschrijvingen op de website  
www.sectorseminars.eu.

Na registratie op de site ontvangt het bedrijf van de or-
ganisatie van het land dat hem vertegenwoordigt een be-
vestigingsmail net als de login en het wachtwoord waar-
mee hij zijn “meeting requests” online kan organiseren.

De sectoren die afwisselend worden besproken zijn de 
volgende:

❯   Waterbehandeling
❯   Energie
❯   Landbouw
❯   Privésector
❯   Gezondheidszorg

❯   Openbaar bestuur
❯   Vervoer
❯   Human Resources

Van de 87 deelnemende bedrijven vertegenwoordigden 
er 12 België:

❯   BEAUMONT CONSULT (Brussel)
❯   BESIX GROUP (Brussel)
❯   CEFI (Brussel)
❯   DELOITTE (Gent)
❯   ÉLECTRICITE DE FRANCE (Brussel)
❯   ENEL (Brussel)
❯   ENERSOL (Battice)
❯   GIZ (Brussel)
❯   GREENPULSE (Gent)
❯   TIGER POWER (Heusden)
❯   TRACTEBEL (Brussel)
❯   WELL PUMPS (Fleurus)

De uiteenzettingen van het seminarie van 2017 gewijd 
aan duurzame energie waren de volgende:

❯   Current and future EU Initiatives supporting the 
development of sustainable energy in third coun-
tries, door Roberto RIDOLFI, Director for Planet  and 
Prosperity, DG for International Cooperation and 
Development, European Commission

❯   ENI-Sustainable energy within annual action pro-
grammes and single support frameworks (2017-
2020), door Vassilis MARAGOS, Head of Unit, Armenia, 
Azerbaijan, Belarus & Eastern Partnership, DG for 
Neighbourhood and Enlargement Negotiations, 
European Commission

❯   DCI+ EDF-Sustainable energy within geographical 
and thematic annual actions programmes and as an 
investment window in European Fund for Sustainable 
development, door Felice ZACCHEO, Head of Unit, 
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Sustainable Energy and Climate Change, DG for 
International Cooperation and development, 
European Commission

❯   Opportunities in energy sectors: projects: some prac-
tical examples for each bank, door Nicolas GUICHARD, 
Deputy Head of Energy Division (Agence Française de 
Développement), Lucia FUSELLI, Energy Specialist 
(EIB), Dominiek DECONINCK, Manager (ElectriFI)

❯   Other innovative financial instruments and initiati-
ves, Renewable Energy Cooperation Programme

❯   Company panel discussion “Experience in the EU 
funding from the field”, door Zdznek ZELEZNY, Head 
of International Projects Department, Company 
GEOTEST, Carsten FUNK, Director Business 
Development Africa, Company FITCHER Gmbh, 
Marcus WIEMANN, Executive Director, Alliance for 
Rural Electrification

Voor verdere informatie:
Overseas Business Opportunities Centre
Anne Leroy, anne.leroy@abh-ace.be, 
00 32 2 206 35 38
Virginie Lippinois, virginie.lippinois@abh-ace.be, 
00 32 2 206 35 66
www.sectorseminars.eu

http://www.sectorseminars.eu


37  ACTIVITEITENVERSLAG 2017   

In 2017 werden twee economische studies gepubli-
ceerd in het Nederlands en het Frans en dit op het ritme 
van de prinselijke zendingen. De betrokken landen wa-
ren de Republiek Korea en de Republiek Ivoorkust. Deze  
landenstudies bieden de lezer een macro-economisch 
overzicht van het te bezoeken land en lijsten de sleutel-
sectoren op die belangrijke opportuniteiten bieden aan 
onze Belgische exportbedrijven. Het doel van de studie 
is om de lezer de noodzakelijke informatie te verschaf-
fen teneinde beter overwogen uitvoer- en/of investe-
ringsbeslissingen te nemen. Naast de deelnemers aan 
de missies trekken deze studies ook tal van surfers aan.

Er werd ook gewerkt aan de sectorale publicatie “Belgian 
Audiovisual Technologies”, in samenwerking met de 
Federale en Gewestelijke partners alsook de betrokken 
sectorale federaties. Deze publicatie zal begin 2018 
verschijnen en past in het kader van het Staatsbezoek 
naar Canada dat in maart 2018 plaatsvindt. Sectorale 
studies analyseren de specifieke eigenschappen van 
de sector in kwestie en bieden enkele succesverha-
len. Deze publicatie zal de collectie van publicaties die 
telkens de competitiviteit van de Belgische bedrijven 
binnen een bepaalde sector belichten verder vervolle-
digen (zie www.abh-ace.be/nl/economische_studies/
sectorale_studies).

1.4   STUDIES, STATISTIEKEN EN FISCALE 
ATTESTEN

1.4.1 Studies

REPUBLIEK 
IVOORKUST 

22 > 26 oktober 2017

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

BELGIAN
AUDIOVISUAL 

TECHNOLOGIES

Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de 

gezamenlijke economische zending onder 

het Voorzitterschap van HKH Prinses Astrid,

Vertegenwoordigster van ZM de Koning

10 > 17 juni 2017

REPUBLIEK KOREA
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1.4.2 Statistieken

1.4.2.1 Missie

Zoals aangegeven in het artikel 2 van het Samen-
werkingsakkoord is het Agentschap voor Buitenlandse 
Handel bevoegd voor het verzamelen, verwerken en 

verspreiden van nationale en internationale vergelij-
kende statistieken. 

FIGUUR  9
Verdeling van de klanten op basis van de regelmatige vragen in 2017

 42,6% - Federale Overheid

 14,6% - Verenigingen / federaties

 10,4% - Bedrijven

  9,1% - Buitenlandse ambassades in België

  9,1% - Andere

  5,0% - Academische wereld

  4,8% - Gewesten

  4,4% - Intern

1.4.2.2 Activiteiten

In 2017 werden niet minder dan 533 aanvragen gericht 
aan het departement, wat een lichte stijging is ten op-
zichte van 2016. Daarnaast werden 189 nota’s en 152 
bilaterale fiches opgesteld. Dit is een vermeerdering 
van de productie ten opzichte van vorig jaar. 

Regelmatige vragen
De voornaamste klanten zijn Federale overheidsinstel-
lingen, gevolgd door verenigingen en federaties, bedrij-
ven en de buitenlandse ambassades in België. Dit is een 
trend die zich doorheen de jaren bevestigt.
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48,0% van de Gewestelijke vragen komen uit het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vlaanderen volgt 
met 44,0% van de vragen. Wallonië stelt slechts 8,0% 

van de vragen. Het geheel aan bilaterale fiches wordt 
overigens maandelijks aan Brussel Invest & Export 
overgemaakt.

FIGUUR  10
Verdeling van de regionale klanten op basis van de regelmatige vragen in 2017

 48,0% - Brussel Invest & Export

 44,0% - Flanders Investment & Trade

  8,0% - AWEX

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

Bilaterale nota’s en fiches
In 2017 stelde de dienst 189 nota’s op over de bila-
terale handelsrelaties en dit zowel in het Nederlands, 
het Frans als het Engels. Deze nota’s bieden een zeer 
volledig overzicht van de uitwisseling van zowel goe-
deren als diensten tussen België en de verschillende 
handelspartners.

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

Van de nota’s werden er 70 gevraagd door het Koninklijk 
Paleis, in het kader van het bezoek van buitenlandse 
Staatshoofden of bij het overhandigen van geloofsbrie-
ven aan nieuwe ambassadeurs.

De volgende personen of instellingen deden ook regel-
matig beroep op de nota’s: de Eerste Minister, de 
Minister van Buitenlandse Zaken, de FOD Buitenlandse 
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings samen-
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werking, de Belgische ambassades in het buitenland, de 
Buitenlandse ambassades in België, de economische 
en handelsattachés, het Europees Parlement, federa-
ties en Kamers van Koophandel, journalisten en 
studenten.

De bilaterale fiches zijn een korte versie van de nota’s en 
bieden een snel overzicht van de handelsrelaties tussen 
België en een partner. Ze zijn beschikbaar in het Engels 
en kunnen worden gedownload van de website van het 
Agentschap. In 2017 werden er 152 fiches op aanvraag 
gegenereerd. 

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

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

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

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

Daarnaast wordt een globale nota over de wereldhan-
del “World Trade” opgesteld op basis van de resultaten 
aangeleverd door de Wereldhandelsorganisatie (WTO), 
die in het Engels verschijnt. Deze nota laat toe om de 
handelsprestaties van België in te schatten ten opzich-
te van de rest van de wereld.

De Dienst Statistieken publiceert daarenboven een 
lijst van de belangrijkste Belgische exportproduc-
ten en het Belgische aandeel binnen de wereldexport 
voor een specifiek product of een specifieke groep van 

BELGIAN FOREIGN TRADE - PARTNERS
January - December 2017 (January - December 2016)

EXCHANGE RATE: EUR 1 = USD 1.1979 USD (31 DECEMBER 2017)

1 CATEGORY “ UNSPECIFIED COUNTRIES ” = EUR 2,941.9 million

2 CATEGORY “ UNSPECIFIED COUNTRIES ” = EUR 273.9 million

TOTAL IMPORTS 2: 

EUR 356,819.5
million

(EUR 342,480.4 million)

TOTAL EXPORTS 1: 

EUR 380,214.1
million

(EUR 359,543.5 million)EXPORTS

IMPORTS

TOTAL EXPORTS: 

EUR 28,321.1
million

(EUR 29,366.9 million)

SHARE:
 7.4%

AMERICA
TOTAL EXPORTS: 

EUR 294,086.0
million

(EUR 275,758.8 million)

SHARE:
 77.3%

EUROPE

TOTAL EXPORTS: 

EUR 39,832.1
million

(EUR 38,427.3 million)

SHARE:
 10.5%

ASIA

TOTAL IMPORTS: 

EUR 38,211.7
million

(EUR 39,230.5 million)

SHARE:
 10.7%

AMERICA

TOTAL IMPORTS: 

EUR 254,973.0
million

(EUR 233,998.1 million)

SHARE:
 71.5%

EUROPE

TOTAL IMPORTS: 

EUR 52,271.1
million

(EUR 52,281.4 million)

SHARE:
 14.6%

ASIA

BELGIAN FOREIGN TRADE - PRODUCTS
January - December 2017 (January - December 2016)

SOURCE: EUROSTAT - COMMUNITY CONCEPT  

*Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged

www.abh-ace.be

CHEMICALS

EXPORTS

EUR 39,557.9 million
(EUR 38,955.5 million)

SHARE: 10.4%

SHARE: 22.7%

SHARE: 11.9%
EUR 86,273.5 million
(EUR 87,154.5 million)

EUR 45,135.1 million
(EUR 42,424.8 million)

IMPORTS

EUR 46,895.3 million
(EUR 37,666.1 million)

SHARE: 13.1%

SHARE: 20.8%

SHARE: 13.2%

MINERAL 
PRODUCTS

EUR 74,133.6 million
(EUR 74,618.8 million)

EUR 47,196.4 million
(EUR 47,708.3 million)

CHEMICALS

TRANSPORT 
EQUIPMENT

MACHINERY & 
EQUIPMENT

TRANSPORT 
EQUIPMENT
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producten. Dit document somt in afnemende orde van 
belangrijkheid de verschillende producten op waarvoor 
ons land de 1ste, 2de, 3de, 4de of 5de uitvoerder ter wereld is.

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

Abonnementen
De Statistiekdienst beheert 804 abonnementen en be-
zorgt met een vooraf vastgestelde frequentie (maan-
delijks, trimestrieel of jaarlijks) cijfers die overeenstem-
men met een specifieke aanvraag of op basis van een 
interesseprofiel.

Van deze 804 abonnementen gaan er 597 over de uit-
wisseling van producten. De overige 207 abonnemen-
ten betreffen diensten.

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

Daarnaast ontvangen alle Belgische diplomatieke mis-
sies en consulaire posten maandelijks per e-mail de re-
sultaten van de Belgische buitenlandse handel voor de 
gebieden waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Deze gege-
vens worden eveneens verzonden aan alle economische 
en handelsattachés van de drie Gewesten.

Het ABH zorgt daarnaast voor de verzending van statis-
tische gegevens aan enkele buitenlandse ambassades 
die meer gerichte informatie wensen dan die welke be-
schikbaar is in de 22 secties van de Nomenclatuur. 

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

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

2016 2016
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1.4.3 Fiscale attesten

De vrijstelling voor bijkomend aangeworven perso-
neel voor uitvoer is een fiscale steunmaatregel van 
de FOD Financiën (art. 67 van het Wetboek van de 
Inkomensbelastingen 1992, ingevoerd door de wet van 
27 oktober 1997 houdende bepalingen i.v.m. de fisca-
le stimuli voor de uitvoer en het onderzoek, Belgisch 
Staatsblad 2 december 1997). Zij voorziet in een ‘fisca-
le’ vrijstelling van de belastbare winsten tot een bedrag 
van € 10.000 (geïndexeerd voor het aanslagjaar 2017 
– inkomsten 2016: € 15.360) per bijkomend aangewor-
ven personeelslid dat in België voltijds in een onderne-
ming wordt tewerkgesteld als diensthoofd “export”. 

Zowel nijverheids-, handels- als landbouwondernemin-
gen (starters, kmo’s en grote ondernemingen) kunnen 
van deze vrijstelling genieten. De vrijstelling geldt niet 
voor personeel van natuurlijke personen die vrije beroe-
pen, ambten, posten of andere winstgevende bezighe-
den uitoefenen. 

Wanneer een voltijds personeelslid dat al in dienst is, 
wordt aangesteld als diensthoofd voor de uitvoer, kan 
de vrijstelling ook worden toegepast op voorwaarde dat 
de onderneming binnen de 30 dagen volgend op die 
aanstelling een nieuwe voltijdse werknemer aanwerft 
om de vrijgekomen betrekking in te nemen. 

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

In 2017 werden er 57 attesten toegekend waarvan  
8 voor nieuwe dossiers en 49 voor bestaande. Van de  
57 bedrijven aan wie een attest werd uitgereikt, zijn er 
48 Nederlandstalig en 9 Franstalig.

FIGUUR  11
Verdeling van het cliënteel van statistiekabonnementen in 2017 

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

 192 -  Gewesten (Flanders Investment & Trade, Brussel Invest & 
Export, AWEX), inclusief regionale economische attachés

 208 - Bedrijven

  17 - Kamers van Koophandel en federaties

  30 - Buitenlandse ambassades in België
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1.5   REGLEMENTERING EN JURIDISCHE VRAGEN

De Dienst Reglementering staat ten dienste van de 
Gewestelijke diensten voor exportpromotie. Artikel 2 
van bijlage 1 bij het Samenwerkingsakkoord bepaalt dat 
waar het de juridische en reglementaire documentatie 
en informatie betreft, het Agentschap bevoegd is voor 
volgende onderwerpen:

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

en contractuele verplichtingen
❯   controle van producten: sanitaire voorschriften en 

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

Sedert enkele jaren bestaat er een duidelijke trend, 
weg van de loutere informatieverstrekking (kopieën van 
wetteksten, invoertarieven, namen van advocaten, …), 
naar concrete adviesverstrekking naar de Gewestelijke 
diensten toe, die op hun beurt de informatie overmaken 
aan de bedrijven. 

De meeste vragen hebben betrekking op: 

❯   strategische keuzes: welke techniek van distributie, 
welk douaneregime, welke leveringsvoorwaarden, 
… is / zijn in concrete omstandigheden het meest 
aangewezen?

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

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

❯   de inschatting van de gevolgen van rechtshandelin-
gen: schatting van de klantenvergoeding bij opzeg-
ging handelsagentuur, keuze van betalingsvoorwaar-
den, belang van een eigendomsvoorbehoud, … 

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

De vragen zijn voornamelijk afkomstig van VOKA en 
Flanders Investment & Trade. Antwoorden worden door-
gaans schriftelijk aan de instanties verstrekt. In uitzon-
derlijke gevallen komt het ook tot een rechtstreekse 
verzending naar de betrokken onderneming (waarbij de 
Gewesten in kopie staan) maar om praktische redenen 
(beperkt personeelsbestand, beperkte beschikbaar-
heid, tijdsdruk) gebeurt dit enkel op uitdrukkelijk ver-
zoek van de Gewestelijke partners. 

De reglementaire nieuwsberichten (legal alerts) die ac-
tuele onderwerpen in internationale handel en procu-
rement behandelen worden via de rubriek “News” van 
de Trade4U-applicatie aangeboden en via mail aan de 
abonnees, die de mogelijkheid krijgen om vragen te 
stellen over de materie in kwestie. 
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1.5.1 Dossiers reglementering

Na het tragische overlijden van Koen Vanheusden 
in 2016, gebeurt de ondersteuning van de dienst nu 
slechts nog door één attaché jurist, die in juli 2017 in 
moederschapsrust is gegaan, tot eind december 2017. 

De productiviteit van de Dienst Reglementering kwam 
hierdoor in het gedrag. In 2017 werden niettemin in 
totaal 155 nieuwe dossiers geopend in naam van de 
Gewestelijke partners van het Agentschap. Daarmee 
werd het totaal aantal dossiers dat de dienst sinds 2006 
heeft behandeld op 5.595 gebracht (op 31/12/2017). 

Telefonische vragen om informatie, reacties op de re-
glementaire nieuwsberichten, en de bezoekers die hun 
vragen niet schriftelijk hebben bevestigd, worden in de 
totalen niet meegerekend. 

De 13 “legal alerts” die via de Trade4U-applicatie en via 
mail verspreid werden genereerden 58 vragen en reac-
ties over de materie in kwestie bij onze abonnees, die 
telkens individueel werden beantwoord. 

In 2017 heeft de Dienst Reglementering – ten dien-
ste van zijn partners - een bijdrage geleverd aan de 

Belgische expertengroep voor de herziening van de 
Incoterms® 2010. In het kader hiervan werden op de 
zetel van ICC België, bij het VBO, verschillende vergade-
ringen georganiseerd rond de Belgische bijdrage aan de 
eerste survey over dit project. Op deze vergaderingen 
werden, naast de herziening van Incoterms®, acties ge-
pland om de kennis bij de bedrijven over de Incoterms® 
regels te versterken. Overigens werd al medewerking 
verleend aan enkele voordrachten en seminaries over 
onderwerpen zoals btw, douane, internationale con-
tracten en Incoterms®.

Verder werd deelgenomen aan verschillende werkgroe-
pen bij het Nationaal Douaneforum, het overlegplat-
form van de Algemene Administratie van de Douane en 
Accijnzen en de privésector. Dit overlegplatvorm draagt 
o.m. bij tot een beter inzicht voor de ondernemingen bij 
de ontwikkeling en implementatie van nieuwe wetten 
en procedures door de Algemene Administratie van de 
Douane en Accijnzen, en heeft als doel een betere af-
stemming en meer efficiëntie voor de verschillende ac-
toren in de internationale handel. 
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Ook in 2017 werd, voor het vierde jaar op rij, de kaap 
van de 50.000 unieke bezoekers van de website 
van het Agentschap voor Buitenlandse Handel vlot 

overschreden. Dit jaar werd het record van 2015 bijna 
geëvenaard (op 67 bezoekers na). In 2017 werd een 
groei van 6% ten opzichte van 2016 opgetekend.

1.6  WEBSITES

1.6.1 Website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel

TABEL 2 
Evolutie van het aantal maandelijkse unieke bezoekers  

van www.abh-ace.be, 2014 – 2017

2014 2015 2016 2017

Januari 8.507 8.098 7.808 7.591

Februari 5.801 5.269 5.294 5.896

Maart 5.114 6.556 5.745 5.501

April 3.986 5.201 4.312 4.117

Mei 4.036 4.814 4.211 4.822

Juni 2.971 4.049 3.481 4.103

Juli 2.189 2.378 1.919 2.267

Augustus 2.493 2.514 2.373 2.342

September 5.286 4.719 4.671 5.262

Oktober 5.586 6.419 5.842 6.012

November 5.703 4.552 5.101 5.959

December 3.623 3.230 3.896 3.860

Totaal    55.295 57.799 54.653 57.732
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FIGUUR  12
Evolutie van het aantal maandelijkse unieke bezoekers  

van www.abh-ace.be, 2014 - 2017
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FIGUUR  13
Taalverdeling bezoekers www.abh-ace.be (2017)

 55,19% - Bezoekers van Nederlandstalige pagina’s

 22,44% - Bezoekers van Franstalige pagina’s

 21,35% - Bezoekers van Engelstalige pagina’s

  1,02% - Overige

De Nederlandstalige pagina’s ontvangen het grootste 
aantal bezoekers. De Franstalige en Engelstalige pagi-
na’s zijn elk goed voor ongeveer 20% van de bezoekers. 

De Engelstalige pagina’s kennen een groei van het be-
zoekersaantal van 6,4% ten opzichte van verleden jaar. 
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De statistiekpagina’s bevestigen hun succes en dit in 
de drie talen: ze zijn veruit het meest geraadpleegd 
(67,46% van het totaal). Alle rubrieken, waaronder de 
bilaterale nota’s en fiches, worden druk gebruikt. De in-
formatieve pagina’s zoals de contactpagina, de nuttige 

adressen en deze over het ABH en andere ontvangen 
een vijfde van de bezoekers. In volgorde van meest ge-
raadpleegde rubrieken volgen de economische zendin-
gen, de economische studies, Trade4U en de informa-
tieve pagina’s.

TABEL 3 
Overzicht van de meest geraadpleegde rubrieken op www.abh-ace.be

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

Statistieken 67,46%

Economische zendingen 6,97%

Economische studies 2,56%

Trade4U 2,09%

Informatieve pagina’s (contact, nuttige adressen, ...) 1,12%

Reglementering 0,91%

Een nieuwigheid in 2017 was de integratie van knoppen 
die het de bezoeker mogelijk maken om sneller te in-
terageren met het Agentschap via de sociale media. Het 
Agentschap beschikte reeds over profielen op YouTube 
(testimonials van bedrijfsleiders over het gebruik van 

Trade4U) en Flickr (foto’s van de Staatsbezoeken en de 
economische zendingen) maar heeft sinds 2017 ook 
een profiel op LinkedIn, met name een bedrijfspagina 
“Belgian Foreign Trade Agency” en een Trade4U-groep 
die in juni 2017 werden gelanceerd.
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Daarnaast werd er een fotogalerij geïntegreerd in de 
Trade4U-rubriek. Deze zal de seminaries over internati-
onale handelsopportuniteiten voor Belgische bedrijven 

(zie pagina 32 voor verdere informatie) die twee maal 
per jaar door het ABH worden georganiseerd illustreren.

Weetjes
❯   Een gemiddelde bezoeker blijft 4 min. 26 sec. actief op de website, wat een stijging is van 5,55% ten 

opzichte van 2016. 
❯   29,16% van de bezoekers zijn terugkerende bezoekers.
❯   Internetgebruikers uit circa 56% van de landen wereldwijd bezochten de website van het Agentschap 

minstens een keer (181 landen in 2017).

FIGUUR  14
Fotogalerij in de Trade4U-rubriek
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Er werd voor het eerst een tijdelijke website gecreëerd 
voor de twee Staatsbezoeken van 2017 met volgende 
link: www.belgianstatevisit.be.

De website van het Staatsbezoek aan Denemarken werd 
door 392 unieke bezoekers geraadpleegd. Gedurende 
de 6 weken dat de website online was, werden er 4.580 
pagina’s bezocht. De bezoekers waren voor iets meer 
dan de helft afkomstig uit België en voor een derde uit 
Denemarken.

838 unieke bezoekers vonden hun weg naar de tijdelij-
ke website van het Staatsbezoek aan India. Er werden 
7.468 pagina’s bezocht tijdens de 6 weken van publica-
tie. De bezoekers waren voor iets meer dan de helft van 
Belgische oorsprong en voor iets meer dan een kwart 
uit India.

Naast de homepagina, waren de meest geraadpleegde 
rubrieken het programma, de “Business delegation” en 
de activiteiten.

1.6.2 www.belgianstatevisit.be
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Het ABH organiseerde twee economische zendingen in 
2017. Twee tijdelijke websites met 
www.belgianeconomicmission.be als url alsook de bij-
horende app voor smartphones en tablets werden 
gelanceerd.

De website gewijd aan de economische zending naar 
Zuid-Korea ontving 1.862 unieke bezoekers, goed voor 
7.550 bezochte pagina’s gedurende de negen weken 
dat deze online was. De website over de missie naar 
Ivoorkust had 1.749 unieke bezoekers die samen in ne-
gen weken tijd 6.839 pagina’s bezochten. 

De meest geraadpleegde pagina’s naast de homepage 
blijven zoals andere jaren de activiteiten, de foto’s en 
de pagina’s met de voorstelling van de zakendelegatie.

Wanneer partners en deelnemers vernemen dat er 
eveneens een app-versie bestaat van de website, blij-
ven de reacties positief over de inhoud en het moderne 
imago dat dit aan de zending geeft. 

1.6.3 www.belgianeconomicmission.be

http://www.belgianeconomicmission.be


51  ACTIVITEITENVERSLAG 2017   

Occasioneel verleent het ABH zijn medewerking aan 
verschillende evenementen. Deze worden meestal ge-
organiseerd door de Gewestelijke instanties voor de be-
vordering van de buitenlandse handel (of in nauwe sa-

menwerking ermee) net als door de FOD Buitenlandse 
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen-
werking. In de loop van 2017 heeft het ABH zijn mede-
werking verleend aan volgende activiteiten:

1.7   MEDEWERKING AAN INITIATIEVEN VAN  
DERDEN

26/01/2017 Trade4U-presentatie tijdens de ronde tafel over het potentieel en de zakelijke opportuniteiten in 
India, Espace Diamant Liège, AWEX

16/02/2017 Opleiding  over Incoterms®-regels  voor beginners: “Hoe kiest u de juiste Incoterm®” voor VOKA 
Vlaams-Brabant

17/02/2017 & 
28/04/2017

Deelname aan de werkgroep “Uitgaan van goederen” in het Nationaal Forum van de Administratie 
van de Douane en Accijnzen en de privésector

24/02/2017 & 
03/05/2017 & 
30/06/2017

Deelname aan de werkgroep “Bijzondere regelingen” in het Nationaal Forum van de Administratie 
van de Douane en Accijnzen en de privésector

17/03/2017 Lid van de Jury van het Prins Albertfonds en selectie-interviews

29/03/2017 & 
14/06/2017

Deelname aan de werkgroep “Algemene bepalingen” van het Nationaal Forum van de Administratie 
van de Douane en Accijnzen en de privésector

10/05/2017 Deelname aan de Economic Diplomacy Board, het adviesorgaan van de Brussels Diplomatic 
Academy aan de VUB

15/05/2017 Deelname aan de “Revision of Incoterms 2010 Rules work meeting” in order to discuss the sub-
stantive notes on the first draft of the Incoterms® 2020 rules

22/05/2017 Deelname aan de General Assembly ICC Belgium

06/06/2017 Deelname aan de ronde tafel Ivoorkust in aanwezigheid van Vicepresident Kablan Duncan, onder 
voorzitterschap van Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem en samen met be-
drijven die actief zijn in Ivoorkust, Egmontpaleis

21/06/2017 Betrokken als extern evaluator in een jury voor een eindwerkverdediging – ICHEC 

27/06/2017 Uiteenzetting tijdens het seminarie Argentinië & Chili, AWEX, Luik
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Doorheen het hele jaar: 

❯   De Statistiekdienst neemt deel aan de briefings 
voor ambassadeurs georganiseerd door de FOD 
Buitenlandse Zaken (20 in 2017)

❯   Verscheidene werknemers van het Agentschap waren 
meermaals jurylid bij een stage- of eindwerkverdedi-
ging voor diverse hogescholen of universiteiten.

12/07/2017 Steun aan de campagne “Belgium. Uniquely phenomenal” in het kader van de prinselijke economi-
sche zendingen en de Staatsbezoeken

08/11/2017 Gastlezing m.b.t. de buitenlandse handel bij het Odisee University College, Brussel

21/11/2017 Deelname aan de vergadering van de Raad van Bestuur van de Arab-Belgian Luxembourg Chamber 
of Commerce

Stand “Belgium” tijdens het Seminar Sustainable Energy, Thon Hotel EU

24/11/2017 Presentatie over de verschillende activiteiten van het ABH tijdens het congres “De toekomst is in-
ternationaal” – Hogeschool VIVES Brugge



53  ACTIVITEITENVERSLAG 2017   



54  ACTIVITEITENVERSLAG 2017   

2
DE BELGISCHE 

BUITENLANDSE 
HANDEL IN 2017
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In dit deel worden de Belgische handelsstromen onder de loep genomen die plaatsvonden in 2017. Eerst wordt er uitgebreid gefocust op 
de handel in goederen, waarna ook het dienstenverkeer wordt belicht.

Evolutie van de export en import

De Belgische export van goederen heeft een ster-
ke groei laten optekenen in 2017. Naast de uitvoer is 
echter ook de invoer het voorbije jaar aanzienlijk toe-
genomen. Ondanks de bijzonder positieve evolutie van 
zowel de Belgische export als de import, lag de groei 
van beiden toch onder het EU-gemiddelde. De tota-
le Belgische uitvoer kwam in 2017 uit op een bedrag 

van EUR 380,2 miljard, wat 5,7% (+EUR 20,7 miljard) 
meer is dan een jaar eerder. De invoer ging er met 4,2% 
(+EUR 14,3 miljard) op vooruit en bedroeg EUR 356,8 
miljard. De reden voor het feit dat de waarde van de 
in- en uitvoer zo sterk is toegenomen, lag voor een 
groot deel aan de hogere prijs voor olie en staal op de 
internationale markt.

TABEL 4 
Evolutie van de Belgische in- en uitvoer van goederen in 2016 - 2017

Uitvoer Invoer Balans Dekkingsgraad    
(in %)

In miljoen €

2016 359.543,5 342.480,4 17.063,1 105,0

2017 380.214,1 356.819,5 23.394,6 106,6

Variatie (in %) 5,7 4,2

2.1  HANDEL IN GOEDEREN

Analyse van de cijfers van 2017
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Positie van België t.o.v. de andere EU-landen

➔ Export

De totale export van goederen vanuit de Europese Unie 
(EU-28) was in 2017 goed voor een bedrag van EUR 
5.224,2 miljard. België vertegenwoordigde hierin een 
aandeel van 7,3%, waarmee het binnen de EU de 6de 
belangrijkste exporteur van goederen was. Duitsland 
nam nog steeds autoritair de 1ste plaats in met 24,5%, 
voor Nederland (11,0%) en Frankrijk (9,1%).
Terwijl de Europese uitvoer (EU-28) in 2017 met 7,6% 
(+EUR 366,8 miljard) is toegenomen, ging de Belgische 

export er tijdens deze periode procentueel gezien 
slechts met 5,7% (+EUR 20,7 miljard) op vooruit. 
Hierdoor heeft ons land ondanks de positieve evolutie 
van de export toch lichtjes marktaandeel verloren bin-
nen de EU.
De Duitse wereldwijde export steeg in 2017 met 6,3% 
(+EUR 76,5 miljard), terwijl die van Nederland en 
Frankrijk met respectievelijk 11,8% (+EUR 60,9 miljard) 
en 4,5% (+EUR 20,4 miljard) groeide.

TABEL 5 
Evolutie van de goederenexport van de EU-28 in 2016 – 2017

In miljoen € 2016  2017 Variatie  
(in %)

Aandeel  
(in %)

1 Duitsland 1.205.488,8 1.282.024,4   6,3 24,5

2 Nederland    516.248,9    577.144,5 11,8 11,0

3 Frankrijk    453.306,3    473.741,8   4,5   9,1

  …

6 België    359.543,5    380.214,1   5,7   7,3

 …

 Totaal EU-28 4.857.425,1 5.224.212,0  7,6         100,0
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➔ Import

De totale import van goederen vanwege de Europese 
Unie (EU-28) bedroeg EUR 5.127,1 miljard in 2017. 
België vertegenwoordigde een aandeel van 7,0%, 
waarmee het binnen de EU de 6de belangrijkste im-
porteur van goederen was. Ook aan invoerzijde werd 
de eerste plaats naar gewoonte weer ingenomen 
door Duitsland met 20,1%, gevolgd door het Verenigd 
Koninkrijk (11,1%) en Frankrijk (10,8%).
Terwijl de Europese invoer (EU-28) in 2017 met 7,9% 
(+EUR 374,0 miljard) steeg, ging de Belgische import 

er tijdens deze periode maar met 4,2% (+EUR 14,3 mil-
jard) op vooruit. Het feit dat de totale Belgische invoer 
van goederen vanuit procentueel oogpunt minder sterk 
toenam dan het gemiddelde van de Europese Unie, 
heeft ertoe geleid dat het aandeel van ons land binnen 
de EU-import is verminderd. 
De Duitse en Franse invoer groeide in 2017 met res-
pectievelijk 8,3% (+EUR 79,3 miljard) en 7,0% (+EUR 
36,0 miljard), terwijl die van het Verenigd Koninkrijk met 
0,8% (-EUR 4,4 miljard) daalde.

TABEL 6 
Evolutie van de goederenimport van de EU-28 in 2016 – 2017

In miljoen € 2016  2017
Variatie  
(in %)

Aandeel  
(in %)

1 Duitsland 953.760,9 1.033.049,0  8,3 20,1

2 Ver. Koninkrijk 574.908,2    570.551,4   -0,8 11,1

3 Frankrijk 516.969,0    552.992,9 7,0 10,8

 …

6 België 342.480,4 356.819,5  4,2 7,0

 …

 Totaal EU-28 4.753.096,9 5.127.129,1 7,9 100,0
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2.1.1 Uitvoer van goederen

2.1.1.1 Belangrijkste klanten
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TABEL 7 
Overzicht van de belangrijkste klanten van goederen van België in 2017

   2016 2017 ∆ 2016-2017

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

1
 

Duitsland 59.558,6 63.324,2 16,7% 3.765,6 6,3%

2
 

Frankrijk 55.155,8 56.733,7 14,9% 1.577,9 2,9%

3
 

Nederland 40.315,3 45.724,1 12,0% 5.408,8 13,4%

4
 

Ver. Koninkrijk 31.958,1 32.016,3   8,4% 58,2 0,2%

5
 

Italië 18.614,8 18.721,6   4,9% 106,8 0,6%

6
 

Ver. Staten 20.969,6 18.391,8   4,8% -2.577,8 -12.3%

7
 

Spanje   9.470,3 10.530,2   2,8% 1.059,9 11,2%

8
 

Polen   7.148,9   8.161,7   2,1% 1.012,8 14,2%

9
 

China   6.995,3   8.044,8   2,1% 1.049,5 15,0%

10
  

India 8.135,9 7.971,4     2,1% -164,4 -2,0%

11
 

Zweden   6.070,9   6.661,7   1,8% 590,8 9,7%

12
 

Zwitserland   5.343,2   6.338,2   1,7% 995,1 18,6%

13
 

Luxemburg   5.267,6 5.702,7   1,5% 435,2 8,3%

14
  

Turkije   4.500,0 5.269,2   1,4% 769,2 17,1%

15
 

Rusland   3.507,7 3.937,1   1,0% 429,3 12,2%

  Andere landen 76.531,7 82.685,5 21,7% 6.153,8 8,0%

TOTAAL 359.543,5 380.214,1 100,0% 20.670,6 5,7%

De vijftien belangrijkste klanten van België vertegen-
woordigden allen een aandeel van 1,0% of meer in de 
totale Belgische uitvoer van goederen. Samen waren 
deze landen in 2017 goed voor bijna 80% van de totale 
Belgische export.

Duitsland (16,7%), Frankrijk (14,9%) en Nederland 
(12,0%) nemen traditiegetrouw de eerste drie plaatsen 
in. De Verenigde Staten, die een aandeel van 4,8% in de 
uitvoer voor zich namen, waren met een zesde plaats 
de belangrijkste Belgische exportbestemming buiten 
Europa. Van de vijftien belangrijkste klanten waren ver-
der enkel nog  China (9de met 2,1%) en India (10de met 
2,1%) niet-Europees.
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2.1.1.2 Geografische evolutie van de export

Europa blijft met meer dan drie kwart van de Belgische 
export nog steeds veruit de belangrijkste afzetmarkt 
voor ons land. Dat de waarde van de uitvoer op het ei-
gen continent afgelopen jaar 6,6% (+EUR 18,3 miljard) 
hoger lag dan in 2016 was in de eerste plaats te danken 
aan de toegenomen export naar Nederland, alsook aan 
de hogere uitvoer naar o.a. Duitsland en Frankrijk. 
 

Buiten Europa bleef Azië ook in 2017 met een aan-
deel van 10,5% en een bedrag van EUR 39,8 miljard 
de belangrijkste afzetmarkt voor Belgische goederen, 
gevolgd door Amerika (7,4%, hetzij EUR 28,3 miljard), 
Afrika (3,4%, hetzij EUR 12,9 miljard) en Oceanië (0,6%, 
hetzij EUR 2,2 miljard).

TABEL 8 
Belang van de verschillende continenten in de Belgische export van goederen

 2016 2017 ∆ 2016-2017

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

Europa 275.758,8 294.086,0 77,3 18.327,2  6,6

EU (28) 258.776,2 274.419,4 72,2 15.643,2 6,0

EU - eurozone 202.920,7 216.180,1 56,9 13.259,4 6,5

EU - niet-eurozone   55.855,5   58.239,3 15,3 2.383,8       4,3

Europa (extra-EU)   16.982,6   19.666,6   5,2      2.684,0   15,8

Azië   38.427,3   39.832,1 10,5    1.404,8  3,7

Amerika   29.366,9   28.321,1   7,4   -1.045,9     -3,6

Afrika   11.719,3   12.854,5   3,4    1.135,2      9,7

Oceanië     2.101,8     2.178,6   0,6          76,8      3,7

Andere     2.169,4     2.941,9   0,8        772,5    35,6

TOTAAL 359.543,5 380.214,1 100,0  20.670,6 5,7
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Zoals hiervoor reeds werd aangegeven blijft het meren-
deel van de goederen die België exporteert vervolgens 
in Europa. In 2017 ging het meer bepaald om een be-
drag van EUR 294,1 miljard, oftewel 77,3% van onze 

totale export. Hiermee lag de uitvoer naar de Europese 
landen 6,6% (+EUR 18,3 miljard) boven het niveau van 
2016.

FIGUUR 15
Belgische export van goederen naar de belangrijkste 

landen van de EU

 23,1% - Duitsland [EUR 63.324,2 milj.]

 20,7% - Frankrijk [EUR 56.733,7 milj.]

 16,7% - Nederland [EUR 45.724,1 milj.]

 11,7% - Ver. Koninkrijk [EUR 32.016,3 milj.]

  6,8% - Italië [EUR 18.721,6 milj.]

  3,8% - Spanje [EUR 10.530,2 milj.]

  3,0% - Polen [EUR 8.161,7 milj.]

  2,4% - Zweden [EUR 6.661,7 milj.]

  2,1% - G.H. Luxemburg [EUR 5.702,7 milj.]

  1,4% - Oostenrijk [EUR 3.869,8 milj.]

  8,4% - Andere landen [EUR 22.973,5 milj.]

Belgische export binnen Europa

➔ Europese Unie

De Belgische uitvoer van goederen naar de overige 
EU-lidstaten bedroeg EUR 274,4 miljard in 2017, het-
zij 6,0% meer dan een jaar eerder. Deze groei van EUR 
15,6 miljard kan opgesplitst worden in een stijging van 
de uitvoer naar de eurolanden van EUR 13,3 miljard 
(+6,5%) en een toename van EUR 2,4 miljard (+4,3%) 
naar de EU-landen die niet tot de eurozone behoren. 
Binnen de eurozone lag enkel de export naar Letland 
(-6,4%, hetzij -EUR 22,7 miljoen) lager dan in 2016, 
terwijl in elk van de overige EU-landen een stijging van 
de Belgische uitvoer werd geregistreerd.

De drie belangrijkste klanten van België zijn nog 
steeds haar directe buurlanden: Duitsland, Frankrijk 
en Nederland. Terwijl de uitvoer naar de twee eerstge-
noemde landen met respectievelijk 6,3% (+EUR 3.765,6 
miljoen) en 2,9% (+EUR 1.577,9 miljoen) toenam, is het 
toch vooral de groei in Nederland die in het oog springt. 
Dat de waarde van de Belgische export naar onze noor-
derburen het voorbije jaar 13,4% (+EUR 5.408,8 mil-
joen) hoger lag dan in 2016 was onder meer toe te 
schrijven aan de rubriek minerale producten. Door de 
stijging van de olieprijzen op de internationale markt is 
de waarde van deze groep van producten namelijk met 
26,8% (+EUR 1.856,9 miljoen) toegenomen in de uit-
voer naar Nederland.

Duitsland, Frankrijk en Nederland zijn samen met het 
Verenigd Koninkrijk (+0,2%, hetzij +EUR 58,2 miljoen) 
verantwoordelijk voor meer dan de helft van de totale 
Belgische export van goederen. Het feit dat de uitvoer 
naar elk van deze landen is gestegen in 2017, heeft er 
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De Belgische export van goederen naar de Europese 
landen buiten de EU bedroeg EUR 19,7 miljard in 2017. 
Van deze groep van landen waren Zwitserland (32,2%, 
hetzij EUR 6,3 miljard), Turkije (26,8%, hetzij EUR 5,3 
miljard) en Rusland (20,0%, hetzij EUR 3,9 miljard) ver-
uit de belangrijkste klanten. 

De totale export naar deze groep van landen was na de 
periode onder beschouwing met 15,8% (+EUR 2.684,0 
miljoen) gestegen in vergelijking met een jaar eerder. 
Deze groei kwam onder meer tot stand door de ster-
ke toename in de uitvoer naar Zwitserland. Onder im-
puls van de gestegen leveringen van ‘geneesmiddelen 
bestaande uit al dan niet vermengde producten voor 
therapeutisch of profylactisch gebruik’ en ‘antibiotica’ 
kende de Belgische uitvoer van goederen naar dit land 
een groei van 18,6% (+EUR 995,1 miljoen). In Turkije 
waren het onder meer de hogere uitvoer van ‘resten en 

afval, van gietijzer, van ijzer of van staal’, ‘delen en toe-
behoren van motorvoertuigen’ en ‘menselijke vaccins’ 
die ervoor zorgden dat de waarde van de Belgische ex-
port met 17,1% (+EUR 769,2 miljoen) was vermeerderd.

De groei in Oekraïne (+16,5%, hetzij +EUR 93,5 mil-
joen) was dan weer te danken aan de hogere uitvoer 
van onder meer ‘machines, toestellen en werktuigen 
voor het oogsten of voor het dorsen van landbouwpro-
ducten’ en ‘tractors’, terwijl de subsecties ‘geneesmid-
delen bestaande uit al dan niet vermengde producten 
voor therapeutisch of profylactisch gebruik’, ‘mense-
lijke vaccins’ en ‘trekkers voor opleggers’ er toe heb-
ben bijgedragen dat de export naar Rusland steeg. 
Ondanks het nog steeds voortdurende handelsconflict 
met dit laatste land, lag de Belgische uitvoer afgelopen 
jaar 12,2% (+EUR 429,3 miljoen) boven het niveau van 
2016.

in grote mate toe bijgedragen dat ook de totale waar-
de van de Belgische export binnen de EU 6,0% (+EUR 
15.643,2 miljoen) boven het niveau van een jaar eerder 
lag.

De sterkste procentuele groei binnen de EU werd ge-
realiseerd in Malta. Mede door de toegenomen uitvoer 
van ‘stookolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 
0,1 gewichtspercent’ en ‘gasolie met een zwavelgehalte 

van meer dan 0,002 doch niet meer dan 0,1 gewicht-
spercent’ steeg de waarde van de Belgische export naar 
dit land met 56,2% (+EUR 70,2 miljoen) tot EUR 195,1 
miljoen.

De uitvoer naar Denemarken, waar het Belgisch 
Vorstenpaar in maart 2017 een Staatsbezoek bracht, is 
het voorbije jaar met 2,8% (+EUR 78,5 miljoen) toege-
nomen in vergelijking met 2016.

➔ Europa (extra-EU)
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Azië blijft nog steeds de belangrijkste afzetmarkt 
voor ons land buiten Europa. Iets meer dan een tien-
de (10,5%, hetzij EUR 39,8 miljard) van de door België 
uitgevoerde goederen was bestemd voor dit continent.

Dat de Belgische export naar Azië in 2017 een groei van 
3,7% (+EUR 1.404,8 miljoen) had gerealiseerd, was in 
grote mate te danken aan de hogere uitvoer van ‘he-
terocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer 
stikstofatomen als hetero-atoom’, ‘geneesmiddelen 
bestaande uit al dan niet vermengde producten voor 
therapeutisch of profylactisch gebruik’ en ‘versnel-
lingsbakken, alsmede delen daarvan’ naar China. De 

totale uitvoer van goederen naar dit land vertoonde een 
toename van 15,0% (+EUR 1.049,5 miljoen). In Thailand 
waren het o.a. de leveringen van ‘menselijke vaccins’ die 
ervoor zorgden dat de Belgische export naar dit land er 
met 20,9% (+EUR 202,4 miljoen) op vooruit ging.

Ook in Zuid-Korea, waar in juni van vorig jaar een ge-
zamenlijke economische missie plaatsvond onder het 
voorzitterschap van H.K.H. Prinses Astrid, is de export in 
positieve zin geëvolueerd. Dat de waarde van de uitvoer 
naar dit land in 2017 met 7,3% (+EUR 106,2 miljoen) was 
toegenomen, kan onder meer toegeschreven worden aan 
de gestegen leveringen van ‘menselijke vaccins’.

Belgische intercontinentale export

FIGUUR  16
Belgische export van goederen naar de belangrijkste Aziatische landen

 20,2% - China [EUR 8.044,8 milj.]

 20,0% - India [EUR 7.971,4 milj.]

  9,5% - V.A.E. [EUR 3.773,1 milj.]

  8,2% - Japan [EUR 3.278,8 milj.]

  6,0% - Israël [EUR 2.370,8 milj.]

  5,3% - Hongkong [EUR 2.123,8 milj.]

  4,5% - Saoedi-Arabië [EUR 1.792.8 milj.]

  3,9% - Zuid-Korea [EUR 1.555.5 milj.]

  3,5% - Singapore [EUR 1.376.4 milj.]

  2,9% - Thailand [EUR 1.168,7 milj.]

 16,0% - Andere landen [EUR 6.375,9 milj.]

➔ Azië
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De sterkste procentuele daling van de Belgische export 
vond plaats in Singapore. Nadat de uitvoer van goede-
ren naar dit land in 2016 nog met 19,7% (+EUR 255,9 
miljoen) was gestegen, werd in 2017 een achteruitgang 
van 12,7% (-EUR 200,7 miljoen) opgetekend. Dit kwam 
onder meer door de verminderde export van ‘aminover-
bindingen met zuurstofhoudende groepen’ en ‘diaman-
ten, ook indien bewerkt, doch niet gevat, noch gezet’.

In India, dat met 20,0% van de export naar Azië en-
kel China moest laten voorgaan als belangrijkste klant 
van België op het Aziatisch continent en waar het 
Belgisch Vorstenpaar van 5 tot 11 november 2017 een 
Staatsbezoek bracht, is de uitvoer van ons land het 
voorbije jaar met 2,0% (-EUR 164,4 miljoen) afgeno-
men en dit tengevolge de lagere uitvoer van voorna-
melijk ‘diamanten, ook indien bewerkt, doch niet gevat, 
noch gezet’.

➔ Amerika

FIGUUR 17
Belgische export van goederen naar de belangrijkste Amerikaanse landen

De Verenigde Staten vertegenwoordigden in 2017 bij-
na twee derde (64,9% of EUR 18,4 miljard) van de to-
tale Belgische export naar het continent Amerika. Mede 
omwille van het feit dat de uitvoer naar dit land na de 

beschouwde periode met 12,3% (-EUR 2.577,8 miljoen) 
was verminderd als gevolg van de gedaalde uitvoer 
van o.a. ‘natuurlijke of door synthese gereproduceerde 
glucosiden, alsmede zouten, ethers, esters en andere 

 64,9% - Verenigde Staten [EUR 18.391,8 milj.]

 12,4% - Brazilië [EUR 3.500,6 milj.]

  9,1% - Canada [EUR 2.574,9 milj.]

  4,5% - Mexico [EUR 1.268,5 milj.]

  2,3% - Argentinië [EUR 637,4 milj.]

  1,6% - Chili [EUR 464,3 milj.]

  1,4% - Colombia [EUR 394,7 milj.]

  0,7% - Peru [EUR 208,3 milj.]

  0,4% - Panama [EUR 120,0 milj.]

  0,4% - Uruguay [EUR 109,5 milj.]

  2,3% - Andere landen [EUR 650,8 milj.]
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derivaten daarvan’ en ‘menselijke vaccins’, is ook totale 
Belgische uitvoer van goederen naar het gehele conti-
nent met 3,6% (-EUR 1.045,9 miljoen) afgenomen tot 
EUR 28,3 miljard.

In Brazilië realiseerde de Belgische export afgelopen 
jaar een sterke remonte. De waarde van de uitvoer naar 
dit land steeg onder impuls van de subsecties ‘aard-
olie en olie uit bitumineuze mineralen’ en ‘geneesmid-
delen bestaande uit al dan niet vermengde producten 
voor therapeutisch of profylactisch gebruik’ immers 

met 33,7% (+EUR 881,5 miljoen), van EUR 2,6 miljard in 
2016 tot EUR 3,5 miljard.

Dat de waarde van de uitvoer naar Argentinië, waar in 
2018 een gezamenlijke economische missie zal plaats-
vinden onder het voorzitterschap van H.K.H. Prinses 
Astrid, met 25,8% (+EUR 130,9 miljoen) was toegeno-
men, kan in grote mate toegeschreven worden aan de 
subsecties ‘menselijke vaccins’ en ‘aardolie en olie uit 
bitumineuze mineralen’.

Nigeria was met een aandeel van 19,4% (EUR 2,5 mil-
jard) ook in 2017 nog steeds de belangrijkste export-
bestemming van België in Afrika. Door de hogere prijs 

voor olie op de internationale markt steeg de waarde 
van de subsectie ‘aardolie en olie uit bitumineuze mine-
ralen’ van EUR 1.444,9 miljoen tot EUR 2.015,5 miljoen. 

➔ Afrika

FIGUUR  18
Belgische export van goederen naar de belangrijkste Afrikaanse landen

 19,4% - Nigeria [EUR 2.492,5 milj.]

 10,7% - Zuid-Afrika [EUR 1.381,0 milj.]

  9,7% - Egypte [EUR 1.250,1 milj.]

  8,3% - Togo [EUR 1.072,4 milj.]

  8,0% - Algerije [EUR 1.024,0 milj.]

  6,8% - Marokko [EUR 878,0 milj.]

  3,7% - Senegal [EUR 471,6 milj.]

  3,1% - Dem. Rep. Congo [EUR 396,2 milj.]

  2,8% - Tunesië [EUR 364,9 milj.]

  2,7% - Ivoorkust [EUR 345,1 milj.]

 24,7% - Andere landen [EUR 3.178,7 milj.]
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➔ Oceanië

Van de EUR 2,2 miljard aan goederen die in 2017 door 
België naar Oceanië werd uitgevoerd, was iets min-
der dan EUR 1,9 miljard (86,1%) bestemd voor de 
Australische markt. De uitvoer naar Nieuw-Zeeland was 
goed voor 11,3% (EUR 246,4 miljoen), terwijl de ande-
re landen op het continent een aandeel van 2,6% (EUR 
56,2 miljoen) voor zich namen.

Aangezien zowel de export naar Australië (+3,3%, het-
zij EUR +59,1 miljoen) als naar Nieuw-Zeeland (+10,5%, 
hetzij +EUR 23,4 miljoen) in positieve richting evolu-
eerde, is ook de totale export naar dit continent er met 
3,7% (+EUR 76,8 miljoen) op vooruit gegaan.

Dit was de voornaamste reden waarom de Belgische 
uitvoer van goederen naar Nigeria er met 29,1% (+EUR 
561,8 miljoen) op vooruit ging. Dezelfde reden als in 
Nigeria lag ook in Senegal (+59,5%, hetzij +EUR 175,9 
miljoen) aan de basis voor de stijging van de geëxpor-
teerde waarde.

De tweede en derde belangrijkste afzetmarkten voor 
Belgische goederen in Afrika waren Zuid-Afrika (10,7%, 
hetzij EUR 1,4 miljard) en Egypte (9,7%, hetzij EUR 1,3 
miljard). In totaal werd er door België voor een be-
drag van EUR 12,9 miljard aan goederen naar Afrika 
uitgevoerd.

In Ivoorkust, waar afgelopen jaar van 15 tot 19 okto-
ber een gezamenlijke economische missie plaatsvond 

onder het voorzitterschap van H.K.H. Prinses Astrid, 
lagen de hogere uitvoer van ‘machines en toestellen 
voor het sorteren, het ziften, het scheiden, het wassen, 
het breken, het mengen of het kneden van aarde, van 
steen, van ertsen of van andere vaste minerale stoffen’ 
en ‘menselijke vaccins’ aan de basis voor het feit dat de 
export naar dit land er met 16,2% (+EUR 48,1 miljoen) 
op vooruit was gegaan.

Aangezien in 2017 de waarde van de Belgische uitvoer 
van goederen naar negen van de tien voornaamste ex-
portbestemmingen hoger lag dan een jaar eerder, is ook 
de totale uitvoer naar dit continent met 9,7% (+EUR 
1.135,2 miljoen) gegroeid.
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2.1.1.3 Sectorale evolutie van de export

TABEL 9 
Sectorale spreiding van de Belgische uitvoer van goederen in 2017

 2016 2017 ∆ 2016-2017

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

Chemische producten 87.154,5 86.273,5 22,7% -881,0 -1,0%

Transportmaterieel 42.424,8 45.135,1 11,9% 2.710,3 6,4%

Machines en toestellen 38.955,5 39.557,9 10,4% 602,4 1,5%

Minerale producten 27.043,4 34.203,5 9,0% 7.160,2 26,5%

Kunststoffen 28.346,9 30.499,7 8,0% 2.152,8 7,6%

Onedele metalen 24.544,1 29.261,9 7,7% 4.717,8 19,2%

Voedingsproducten 20.335,0 21.238,6 5,6% 903,6 4,4%

Edelstenen en -metalen 16.952,0 15.577,5 4,1% -1.374,5 -8,1%

Textiel 13.084,3 13.371,6 3,5% 287,3 2,2%

Optische instrumenten 12.839,7 13.296,6 3,5% 456,9 3,6%

Plantaardige producten 8.482,9 8.695,3 2,3% 212,4 2,5%

Dierlijke producten 7.522,2 8.479,0 2,2% 956,8 12,7%

Andere productgroepen 31.858,2 34.623,9 9,1% 2.765,7 8,7%

TOTAAL 359.543,5 380.214,1 100,0% 20.670,6 5,7%
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Met 22,7% en een bedrag van EUR 86,3 miljard nam de 
rubriek chemische producten ook in 2017 de koppo-
sitie in voor wat de Belgische export van goederen be-
treft. De waarde hiervan lag het voorbije jaar echter wel 
EUR 881,0 miljoen (-1,0%) onder het niveau van 2016. 
Deze sectie bestond in de eerste plaats uit ‘geneesmid-
delen bestaande uit al dan niet vermengde producten 
voor therapeutisch of profylactisch gebruik’ en ‘mense-
lijke vaccins’.

Transportmaterieel bezette de tweede plaats met een 
aandeel van 11,9%, hetzij een bedrag van EUR 45,1 mil-
jard. De uitvoer van deze groep van producten, die o.a. 
bestond uit ‘automobielen en andere motorvoertuigen 
hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer, ‘delen 
en toebehoren voor motorvoertuigen’ en ‘automobie-
len voor goederenvervoer’, heeft in 2017 een groei van 
6,4% (+EUR 2.710,3 miljoen) geregistreerd.

Machines en toestellen (belangrijkste subsecties: ‘ma-
chines en toestellen die gebruikt worden om druklet-
ters, clichés, drukplaten, drukcilinders en dergelijke 

te drukken’, ‘delen van turbinestraalmotoren of van 
schroefturbines’ en ‘delen van roterende verdringer-
compressoren’) namen nog steeds de derde plaats in 
met een aandeel van 10,4% en een bedrag van EUR 39,6 
miljard (+1,5%, hetzij +EUR 602,4 miljoen).

Daar waar de minerale producten in 2016 nog de vijfde 
plaats in de Belgische export van goederen bezetten, is 
deze rubriek afgelopen jaar opgeklommen naar de vier-
de plaats. Dit had zoals reeds eerder werd aangehaald 
alles te maken met de stijging van de olieprijs op de in-
ternationale markt. Het resultaat hiervan was dat de 
waarde van deze sectie steeg met 26,5% (+EUR 7.160,2 
miljoen), van EUR 27,0 miljard tot EUR 34,2 miljard. 

Kunststoffen (belangrijkste subsecties: ‘polymeren 
van ethyleen’, ‘polymeren van styreen’ en ‘polyaceta-
len’) vielen terug naar de vijfde plaats met een aandeel 
van 8,0% en een bedrag van EUR 30,5 miljard en dit 
ondanks een toename van de uitvoer met 7,6% (+EUR 
2.152,8 miljoen).
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2.1.2 INVOER VAN GOEDEREN

2.1.2.1 Belangrijkste leveranciers
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Bovenstaande tabel en de hierna volgende gegevens 
bieden meer informatie over de belangrijkste leveran-
ciers van goederen aan België. Samen vertegenwoor-
digden de 15 landen uit voorgaande lijst in 2017 meer 
dan drie kwart van de totale Belgische import. Ook aan 
invoerzijde namen Nederland, Duitsland en Frankrijk de 
drie eerste plaatsen in, zij het in een andere volgorde 
dan bij de export. Samen waren deze drie landen goed 

voor 40,6% van de totale invoer van ons land. Vier van 
de vijftien belangrijkste leveranciers zijn niet afkomstig 
uit Europa. Zo waren de Verenigde Staten het voorbije 
jaar de 4de belangrijkste leverancier van goederen aan 
België, terwijl China de 7de plaats innam. Verder kwamen 
ook nog Japan (10de) en India (14de) in deze lijst voor.

TABEL 10 
Overzicht van de belangrijkste leveranciers van goederen aan België in 2017

   2016 2017 ∆ 2016-2017

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

1
 

Nederland 57.052,6 61.664,7 17,3   4.612,1 8,1   

2
 

Duitsland 46.549,6 49.309,2 13,8   2.759,6 5,9   

3
 

Frankrijk 32.328,3 34.011,4 9,5   1.683,0 5,2   

4
 

Ver. Staten 27.231,1 25.370,4 7,1   -1.860,7 -6,8   

5
 

Ver. Koninkrijk 16.314,4 17.318,1 4,9   1.003,7 6,2   

6
 

Ierland 14.993,3 14.840,2 4,2   -153,1 -1,0   

7
 

China 14.687,1 14.750,4 4,1   63,4 0,4   

8
 

Italië 13.329,8 12.884,7 3,6   -445,1 -3,3   

9
 

Rusland 7.547,6 9.365,7 2,6   1.818,1 24,1   

10
  

Japan 8.389,0 8.491,0 2,4   102,0 1,2   

11
 

Spanje 8.145,6 8.279,1 2,3   133,6 1,6   

12
 

Zweden 6.856,5 7.045,2 2,0   188,7 2,8   

13
 

Zwitserland 4.479,1 5.182,4 1,5   703,3 15,7   

14
  

India 4.386,6 4.799,5 1,3   412,9 9,4   

15 Turkije 3.977,1 4.519,1 1,3   542,0 13,6   

  Andere landen 76.212,7 78.988,5 22,1 2.775,8 3,6

TOTAAL 342.480,4 356.819,5 100,0 14.339,1 4,2
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Europa blijft met ruim twee derde van de Belgische im-
port nog steeds veruit de belangrijkste leverancier van 
goederen aan ons land. Opvallend is ook dat de waarde 
van de invoer uit de Europese landen buiten de EU afge-
lopen jaar 20,5% hoger lag dan in 2016.

Buiten Europa blijft Azië met 14,6% onbedreigd de voor-
naamste leverancier van goederen aan België, gevolgd 
door Amerika (10,7%), Afrika (2,7%) en Oceanië (0,4%).

2.1.2.2 Geografische evolutie van de invoer

TABEL 11 
Belang van de verschillende continenten in de Belgische invoer van goederen

 2016 2017 ∆ 2016-2017

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

Europa 238.998,1 254.973,0 71,5 15.974,8 6,7

EU (28) 218.509,6 230.277,9 64,5 11.768,3 5,4

EU - eurozone 182.730,5 191.627,7 53,7 8.897,2 4,9

EU - niet-eurozone 35.779,1 38.650,2 10,8 2.871,1 8,0

Europa (extra-EU) 20.488,5 24.695,0 6,9 4.206,5 20,5

Azië 52.281,4 52.271,1 14,6 -10,3 0,0

Amerika 39.230,5 38.211,7 10,7 -1.018,9 -2,6

Afrika 10.531,9 9.739,8 2,7 -792,1 -7,5

Oceanië 1.013,1 1.350,1 0,4 337,1 33,3

Andere 425,4 273,9 0,1 -151,6 -35,6

TOTAAL 342.480,4 356.819,5 100,0 14.339,1 4,2
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In 2017 was ruim twee derde (71,5%, hetzij EUR 255,0 
miljard) van de Belgische invoer van goederen afkom-
stig uit het eigen continent. Binnen Europa kan een on-
derscheid gemaakt worden tussen de leden van de EU 
die ook tot de eurozone behoren (53,7%), de leden van 
de EU die geen deel uitmaken van de eurozone (10,8%) 

en de Europese landen die niet tot de Europese Unie 
behoren (6,9%). Aangezien de import uit elk van deze 
drie groepen van landen was toegenomen, lag ook de 
waarde van de totale Belgische invoer van goederen uit 
Europa afgelopen jaar 6,7% (+EUR 16,0 miljard) hoger 
dan in 2016. 

Belgische import uit Europa

➔ Europese Unie

FIGUUR  19
Belgische import van goederen uit de belangrijkste landen van de EU

 26,8% - Nederland [EUR 61.664,7 milj.]

 21,4% - Duitsland [EUR 49.309,2 milj.]

 14,8% - Frankrijk [EUR 34.011,4 milj.]

  7,5% - Ver. Koninkrijk [EUR 17.318,1 milj.]

  6,4% - Ierland [EUR 14.840,2 milj.]

  5,6% - Italië [EUR 12.884,7 milj.]

  3,6% - Spanje [EUR 8.279,1 milj.]

  3,1% - Zweden [EUR 7.045,2 milj.]

  1,9% - Polen [EUR 4.260,7 milj.]

  1,7% - Tsjechië [EUR 3.897,6 milj.]

  7,2% - Andere landen [EUR 16.767,0 milj.]

De Belgische import van goederen uit de andere landen 
van de EU vermeerderde tussen 2016 en 2017 met EUR 
11.768,3 miljoen (+5,4%) tot EUR 230,3 miljard. Terwijl 
de invoer uit de eurolanden met 4,9% (+EUR 8.897,2 
miljoen) toenam, groeide die uit de niet-eurolanden 
met 8,0% (+EUR 2.871,2 miljoen).

Nederland was binnen de EU met een bedrag van EUR 
61,7 miljard en een aandeel van 26,8% nog steeds de 
voornaamste leverancier van goederen aan ons land, 
voor Duitsland (21,4%, hetzij EUR 49,3 miljard) en 
Frankrijk (14,8%, hetzij EUR 34,0 miljard). 
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Dat de waarde van de Belgische invoer uit Nederland af-
gelopen jaar 8,1% hoger lag dan in 2016, valt voor een 
groot deel te verklaren door het feit dat België traditio-
neel aanzienlijke hoeveelheden aardolie importeert via 
haar noorderburen. De hogere prijs van olie heeft er in 
grote mate mee toe geleid dat de waarde van de totale 
invoer uit dit land met EUR 4.612,1 miljoen is gestegen.

De invoer uit Duitsland, de tweede belangrijkste leve-
rancier van goederen aan België, steeg met EUR 2.759,6 
miljoen (+5,9%), terwijl die uit Frankrijk er met 5,2% op 
vooruit ging. De toegenomen invoer van ‘aardgas en 

andere gasvormige koolwaterstoffen’, ‘aardolie en olie 
uit bitumineuze mineralen’ en ‘gewalste platte produc-
ten van ijzer of van niet-gelegeerd staal’ zorgde ervoor 
dat de waarde van de import uit dit laatste land het 
voorbije jaar EUR 1.683,0 miljoen hoger lag dan in 2016.

Het feit dat Ierland (-1,0%, hetzij -EUR 153,1 miljoen) 
en Italië (-3,3%, hetzij -EUR 445,1 miljoen) de enige 
twee landen uit de top tien waren waaruit ons land in 
2017 minder invoerde dan een jaar eerder, verklaart 
waarom de waarde van de Belgische import uit de EU 
opnieuw in stijgende lijn was.

Rusland was met een aandeel van 37,9% en een bedrag 
van EUR 9,4 miljard verantwoordelijk voor meer dan een 
derde van de leveringen uit deze groep van landen. De 
stijging van de invoer uit Rusland (+24,1%, hetzij +EUR 
1.818,1 miljoen) heeft er toe bijgedragen dat ook de 
totale Belgische import van goederen uit de Europese 
landen buiten de EU met 20,5% is toegenomen tot EUR 
24,7 miljard.

De sterkste procentuele toename werd echter waar-
genomen in de import uit Oekraïne. De sterk gestegen 
waarde van ‘kool- en raapzaad’ zorgde er immers voor 
dat de totale invoer uit dit land met 40,5% (+EUR 127,6 
miljoen) groeide tot EUR EUR 443,0 miljoen.

Dat de waarde van de invoer uit Noorwegen met 
28,3% (+EUR 965,7 miljoen) groeide tot EUR 4,4 mil-
jard, was dan weer voornamelijk het gevolg van de ge-
stegen import van ‘aardgas en andere gasvormige 
koolwaterstoffen’.

➔ Europa (extra-EU) 
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Met een bedrag van EUR 52,3 miljard was Azië in 2017 
goed voor 14,6% van de totale Belgische invoer van 
goederen. Op het continent bleef China met 28,2% (EUR 
14,8 miljard) veruit de belangrijkste leverancier van ons 
land. Plaatsen twee en drie werden ingenomen door 
Japan (EUR 8,5 miljard) en India (EUR 4,8 miljard) met 
een aandeel van respectievelijk 16,2% en 9,2%.

De totale import uit Azië lag afgelopen jaar EUR 10,3 
miljoen (-0,02%) onder het niveau van 2016. Dit kwam 
onder meer doordat de waarde van de Belgische import 

van goederen uit Singapore er door de verminder-
de invoer van o.a. de subsecties ‘aminoverbindingen 
met zuurstofhoudende groepen’, ‘menselijke vaccins’ 
en ‘heterocyclische verbindingen met uitsluitend een 
of meer stikstofatomen als hetero-atoom’ met EUR 
1.266,7 miljoen (-22,6%) is afgenomen.

De gedaalde invoer van voornamelijk ‘diamant, ook in-
dien bewerkt, doch niet gevat noch gezet’ lag aan de 
basis voor de verminderde import van goederen uit 
Hongkong (-23,4%, hetzij -EUR 178,9 miljoen). 

Belgische intercontinentale import

➔ Azië

FIGUUR  20
Belgische import van goederen uit de belangrijkste Aziatische landen

 28,2% - China [EUR 14.750,4 milj.]

 16,2% - Japan [EUR 8.491,0 milj.]

  9,2% - India [EUR 4.799,5 milj.]

  8,3% - Singapore [EUR 4.340,4 milj.]

  5,1% - Saoedi-Arabië [EUR 2.661,1 milj.]

  4,8% - Zuid-Korea [EUR 2.490,6 milj.]

  4,3% - V.A.E. [EUR 2.239,2 milj.]

  3,8% - Vietnam [EUR 2.000,1 milj.]

  3,2% - Israël [EUR 1.676,4 milj.]

  2,7% - Thailand [EUR 1.415.2 milj.]

 14,2% - Andere landen [EUR 7.406,9 milj.]
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Wat de tien belangrijkste Aziatische leveranciers 
van België betreft, was Zuid-Korea het land waar de 
Belgische invoer het sterkst is gegroeid. Dat de im-
port uit dit land met 21,8% (+EUR 444,9 miljoen) is 
gestegen, lag onder meer aan de hogere waarde van 

‘automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzake-
lijk ontworpen voor personenvervoer’, ‘gewalste platte 
producten van ijzer of van niet gelegeerd staal’ en ‘aar-
dolie en olie uit bitumineuze mineralen’.

De Belgische import van goederen uit Amerika was 
in 2017 goed voor een bedrag van EUR 38,2 miljard 
t.o.v. EUR 39,2 miljard een jaar eerder. De Verenigde 
Staten domineren naast de export traditioneel ook de 
Belgische import van goederen uit dit werelddeel. Het 
vertegenwoordigde het voorbije jaar een aandeel van 

7,1% in de wereldwijde Belgische import, wat overeen-
komt met maar liefst 66,4% (EUR 25,4 miljard) van 
de invoer uit Amerika. Het werd op zeer ruime afstand 
gevolgd door Mexico met 9,3% (EUR 3,6 miljard) en 
Canada met 6,9% (EUR 2,6 miljard).

➔ Amerika

FIGUUR  21
Belgische import van goederen uit de belangrijkste Amerikaanse landen

 66,4% - Verenigde Staten [EUR 25.370,4 milj.]

  9,3% - Mexico [EUR 3.551.5 milj.]

  6,9% - Canada [EUR 2.632,7 milj.]

  6,8% - Brazilië [EUR 2.595,8 milj.]

  1,8% - Costa Rica [EUR 684,9 milj.]

  1,5% - Colombia [EUR 556,1 milj.]

  1,4% - Peru [EUR 552,2 milj.]

  1,3% - Chili [EUR 508,8 milj.]

  0,9% - Argentinië [EUR 345,4 milj.]

  0,6% - Ecuador [EUR 243,8 milj.]

  3,1% - Andere landen [EUR 1.170,0 milj.]
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Mede doordat de import uit de Verenigde Staten door 
de verminderde invoer van ‘geneesmiddelen bestaande 
uit al dan niet vermengde producten voor therapeutisch 
of profylactisch gebruik’ en ‘menselijke vaccins’ met 
EUR 1.860,7 miljoen (-6,8%) daalde, lag ook de tota-
le Belgische invoer van goederen uit dit continent het 
voorbije jaar 2,6% (-EUR 1.018,9 miljoen) onder het ni-
veau van 2016.

De subsectie ‘bananen’ lag aan de basis van het feit dat 
de Belgische import uit Costa Rica met 28,8% (+153,2 
miljoen) was gestegen tot EUR 684,9 miljoen. 
Enkele andere landen op het continent waar België 
meer uit importeerde waren Colombia (+17,3%, hetzij 
+EUR 82,0 miljoen) en Mexico (+15,1%, hetzij +EUR 
465,0 miljoen).

In 2017 was 2,7% (EUR 9,7 miljard) van de totale 
Belgische import van goederen afkomstig uit Afrika. 
Zuid-Afrika (29,4%, hetzij EUR 2,9 miljard) was met 

meer dan een kwart van de totale Afrikaanse import nog 
steeds veruit de belangrijkste leverancier van goederen 
aan ons land op dit continent. Botswana nam plaats 

➔ Afrika

FIGUUR  22
Belgische import van goederen uit de belangrijkste Afrikaanse landen

 29,4% - Zuid-Afrika [EUR 2.864,6 milj.]

 13,5% - Botswana [EUR 1.319,7 milj.]

 11,2% - Algerije [EUR 1.089,4 milj.]

  6,3% - Ivoorkust  [EUR 616,4 milj.]

  5,1% - Namibië [EUR 492,3 milj.]

  3,4% - Marokko [EUR 332,4 milj.]

  3,3% - Egypte [EUR 319,2 milj.]

  2,7% - Lesotho [EUR 264,3 milj.]

  2,6% - Angola [EUR 253,5 milj.]

  2,5% - Kameroen [EUR 240,0 milj.]

 20,0% - Andere landen [EUR 1.948,0 milj.]
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twee in met 13,5% (EUR 1,3 miljard) en Algerije sloot de 
top drie af met 11,2% (EUR 1,1 miljard).

Wat uit de cijfers voor dit continent meteen in het oog 
springt, is de Belgische invoer uit Namibië. De hogere 
prijs voor ‘niet-geraffineerd koper’ heeft er mee voor 
gezorgd dat de totale waarde van de invoer uit dit land 
met 54,7% groeide, van EUR 318,2 miljoen tot EUR 
492,3 miljoen. Door de gestegen prijs van olie op de 
internationale markt is daarnaast ook de invoerwaar-
de van goederen uit Algerije er met 10,7% (+EUR 105,0 
miljoen) op vooruit gegaan.  

Ondanks de toename van de invoer uit o.a. de twee 
hiervoor vermelde landen is de totale waarde van de 
Belgische import uit Afrika toch met 7,5% (-EUR 792,1 
miljoen) afgenomen. Dit lag onder meer aan het feit dat 
de import uit Botswana door de verminderde invoer van 
‘diamanten, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch 
gezet’ afnam met EUR 599,7 miljoen (-31,2%), van EUR 
1.919,3 miljoen tot EUR 1.319,7 miljoen.

Andere landen in Afrika waar de Belgische invoer in 
2017 is gedaald, waren o.a. Angola (-39,0%, hetzij -EUR 
162,2 miljoen), Ivoorkust (-10,1%, hetzij -EUR 69,4 mil-
joen) en de Dem. Rep. Congo (-19,7%, hetzij -EUR 55,6 
miljoen).

➔ Oceanië

De gestegen invoer van ‘kool- en raapzaad’ was er mee 
voor verantwoordelijk dat de totale Belgische import 
van goederen uit Australië in 2017 met EUR 294,0 mil-
joen (+46,5%) is toegenomen. Aangezien ook de invoer 
uit Nieuw-Zeeland (+11,1%, hetzij +EUR 32,5 miljoen) 

en uit de andere landen (+12,0%, hetzij +EUR 10,6 mil-
joen) in stijgende lijn was, is de totale Belgische invoer 
van goederen uit Oceanië er met 33,3% op vooruit ge-
gaan, van EUR 1.013,1 miljoen tot EUR 1.350,1 miljoen.
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2.1.2.3 Sectorale evolutie van de invoer

TABEL 12 
Sectorale spreiding van de Belgische invoer van goederen in 2017

 2016 2017 ∆ 2016-2017

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

Chemische producten 74.618,8 74.133,6 20,8 -485,2 -0,7

Transportmaterieel 47.708,3 47.196,4 13,2 -511,9 -1,1

Minerale producten 37.666,1 46.895,3 13,1 9.229,1 24,5

Machines en toestellen 43.478,8 44.379,4 12,4 900,5 2,1

Onedele metalen 22.197,9 26.312,8 7,4 4.114,9 18,5

Kunststoffen 19.365,0 20.813,8 5,8 1.448,8 7,5

Voedingsproducten 14.809,0 14.904,6 4,2 95,6 0,6

Edelstenen en -metalen 15.944,9 13.396,8 3,8 -2.548,1 -16,0

Optische instrumenten 11.487,8 11.479,8 3,2 -8,0 -0,1

Plantaardige producten 10.845,1 11.010,3 3,1 165,2 1,5

Textiel 11.090,4 10.608,9 3,0 -481,4 -4,3

Dierlijke producten 6.723,5 7.500,5 2,1 776,9 11,6

Andere productgroepen 26.544,7 28.187,4 7,9 1.642,7 6,2

TOTAAL 342.480,4 356.819,5 100,0 14.339,1 4,2
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De lijst van belangrijkste importrubrieken werd ook in 
2017 nog steeds aangevoerd door chemische produc-
ten met een aandeel van 20,8% (EUR 74,1 miljard). 
Toch lag de ingevoerde waarde van deze producten-
groep, die o.a. bestaat uit ‘geneesmiddelen bestaande 
uit al dan niet vermengde producten voor therapeutisch 
of profylactisch gebruik’ en ‘menselijke vaccins’, na de 
periode onder beschouwing EUR 485,2 miljoen (-0,7%) 
lager dan in 2016.

Door de verminderde invoer van o.a. ‘schepen, daaron-
der begrepen oorlogsschepen en reddingsboten, andere 
dan roeiboten’ en ‘automobielen en andere motorvoer-
tuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer’ 
daalde de waarde van de rubriek transportmaterieel 
met EUR 511,9 miljoen (-1,1%). Desondanks wist het 
nipt de tweede plaats te behouden met een aandeel van 
13,2% en een bedrag van EUR 47,2 miljard.

Door de reeds eerder aangehaalde stijging van de olie-
prijs op de internationale markt klom de rubriek mine-
rale producten op naar de derde plaats in de Belgische 
wereldwijde invoer. De waarde hiervan lag in 2017 maar 
liefst EUR 9,2 miljard (+24,5%) boven het niveau van 
een jaar eerder. Deze rubriek was goed voor 13,1% van 
de totale Belgische invoer van goederen, hetzij een be-
drag van EUR 46,9 miljard.

Machines en toestellen (belangrijkste subsecties: ‘te-
lefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor ande-
re draadloze netwerken’, ‘draagbare automatische ge-
gevensverwerkende machines, wegende niet meer dan 
10 kg, die ten minste bestaan uit een centrale verwer-
kingseenheid, een toetsenbord en een beeldscherm’ en 
‘toestellen voor het ontvangen, omzetten en zenden of 
regenereren van spraak, van beelden of van andere ge-
gevens, schakelapparaten en toestellen voor het routen 
daaronder begrepen’) vielen terug naar de vierde plaats 
met een aandeel van 12,4% en een bedrag van EUR 44,4 
miljard en dit ondanks het feit dat de waarde met EUR 
900,5 miljoen (+2,1%) was toegenomen.

Onedele metalen (belangrijkste subsecties: ‘gewalste 
platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal’ 
en ‘resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal’) 
vervolledigden de top vijf van belangrijkste Belgische 
importrubrieken met een aandeel van 7,4% en een be-
drag van EUR 26,3 miljard. Aangezien in 2017 naast de 
prijs van olie ook die voor staal sterk de hoogte inging, 
is de waarde van deze rubriek in de invoer met 18,5% 
(+EUR 4.114,9 miljoen) gestegen.
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Het feit dat België traditioneel meer goederen expor-
teert dan het importeert, zorgt ervoor dat ons land 
jaarlijks een positieve handelsbalans kan voorleggen. In 
2017 bedroeg het surplus EUR 23,4 miljard, dit is EUR 
6.331,5 miljoen meer dan een jaar eerder. Dit positie-
ve saldo kwam tot stand doordat België vooral meer 
uitvoert naar de andere landen van de EU dan het uit 
deze landen invoert. Verder werd er ook met Afrika en 
Oceanië een overschot geregistreerd. De handelsba-
lans met zowel Azië als Amerika was daarentegen sterk 
negatief.

➔ Europese Unie

België heeft haar algemeen handelsoverschot voorna-
melijk te danken aan het feit dat het binnen de EU veel 
meer goederen exporteert dan het importeert. Binnen 
deze groep van landen kwam het surplus in 2017 uit op 
een bedrag van EUR 44,1 miljard. Zowel naar Frankrijk 
(EUR 22,7 miljard), het Verenigd Koninkrijk (EUR 14,7 
miljard) als Duitsland (EUR 14,0 miljard) lag de uitvoer 
van goederen meer dan EUR 10,0 miljard hoger dan de 
invoer. Daartegenover staat echter een aanzienlijk te-
kort op de balans met zowel Nederland (EUR -15,9 mil-
jard) als Ierland (EUR -12,8 miljard).

2.1.3  HANDELSBALANS

TABEL 13 
Goederenbalans van België met de verschillende continenten in 2017

Continent (in miljoen €) 2016 2017 ∆ 2016-2017

Europa 36.760,7 39.113,0 2.352,3

EU (28) 40.266,6 44.141,4 3.874,9

EU - eurozone 20.190,2 24.552,4 4.362,2

EU - niet-eurozone 20.076,4 19.589,0 -487,4

Europa (extra-EU) -3.505,9 -5.028,4 -1.522,5

Azië -13.854,1 -12.438,9 1.415,2

Amerika -9.863,6 -9.890,6 -27,0

Afrika 1.187,5 3.114,7 1.927,2

Oceanië 1.088,7 828,4 -260,3

Andere 1.743,9 2.668,0 924,1

TOTAAL 17.063,1 23.394,6 6.331,5
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➔ Europa (extra-EU)

Met Rusland had België in 2017 een handelstekort van 
ruim EUR 5,4 miljard. Dit heeft er in grote mate toe bij-
gedragen dat ook de Belgische handelsbalans met het 
totaal van Europese landen buiten de EU (EUR -5,0 
miljard) afgelopen jaar sterk negatief was. Ook de in-
voer uit Noorwegen lag beduidend hoger dan de uitvoer 
naar dit land, wat resulteerde in een deficit van EUR 2,7 
miljard. Daartegenover staat wel dat België aanzienlijk 
meer uitvoerde naar Zwitserland dan het uit dit land in-
voerde. Dit mondde uit in een surplus van iets minder 
dan EUR 1,2 miljard.

➔ Azië

België had in 2017 een handelsdeficit van meer dan 
EUR 6,7 miljard met China. Dit land is dus verantwoor-
delijk voor meer dan de helft van het totale tekort dat 
België het voorbije jaar had met het volledige continent, 
dat EUR 12,4 miljard bedroeg. Daarnaast lag ook de in-
voer uit Japan en Singapore aanzienlijk hoger dan de 
uitvoer naar deze landen, wat resulteerde in een tekort 
van respectievelijk EUR 5,2 miljard en EUR 3,0 miljard.

Door de intensieve handel in diamant heeft België tradi-
tioneel wel een handelsoverschot met India, dat in 2017 
goed was voor een bedrag van EUR 3,2 miljard.

➔ Amerika

Het handelstekort van België met Amerika is tussen 
2016 en 2017 toegenomen met EUR 27,0 miljoen en 
bedroeg afgelopen jaar EUR 9,9 miljard. Deze nega-
tieve balans is vooral te wijten aan het feit dat België 
veel meer importeert uit de Verenigde Staten en Mexico 
dan het naar deze landen exporteert. Dit mondde uit in 
een deficit van respectievelijk EUR 7,0 miljard en EUR 
2,3 miljard.

➔ Afrika

Met Afrika had België een handelsoverschot van EUR 
3,1 miljard. Dat het surplus in 2017 ruim EUR 1,9 mil-
jard hoger lag dan een jaar eerder was o.a. het gevolg 
van het belang van minerale producten in de Belgische 
uitvoer naar Nigeria en de hogere prijs voor dit type 
producten op de internationale markt die hiermee ge-
paard ging. Verder exporteerde België ook aanzienlijk 
meer naar o.a. Togo en Egypte dan het uit deze landen 
invoerde. 

➔ Oceanië

Dat België in 2017 een handelsoverschot had met 
Oceanië kwam vrijwel exclusief voort uit het surplus op 
de balans met Australië. De bilaterale handel tussen 
beide landen resulteerde in een overschot op de balans 
van EUR 949,0 miljoen in het voordeel van België. De 
negatieve balans met Nieuw-Zeeland (EUR -78,3 mil-
joen) en de overige landen uit dit werelddeel (EUR -42,3 
miljoen) zorgde ervoor dat de totale handelsbalans uit-
kwam op EUR 828,4 miljoen.
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2.2  HANDEL IN DIENSTEN

Ondanks het feit dat de in- en en uitvoer van goederen het belangrijkste aspect blijft binnen de Belgische buitenlandse 
handel, wint het dienstenverkeer toch steeds meer aan belang. In 2017 bedroeg de handel in diensten iets meer dan 
een kwart van de import en export van goederen. Dat België een belangrijke rol inneemt in het internationale diensten-
verkeer blijkt ook uit het feit dat ons land in 2017 wereldwijd de 13de belangrijkste uitvoerder en de 12de belangrijkste 
invoerder van diensten was. 

Evolutie van de export en import

In 2017 was de totale Belgische uitvoer van diensten 
goed voor een bedrag van net iets meer dan EUR 105,1 
miljard, hetzij een groei van 2,6% (+EUR 2.678,9 mil-
joen) in vergelijking met een jaar eerder. Nadat de 
Belgische invoer van diensten in 2016 reeds met 1,8% 

was gestegen, werd het voorbije jaar een groeipercen-
tage van 5,3% (+EUR 5.160,6 miljoen) opgetekend, 
waardoor de waarde in 2017 steeg tot EUR 103,1 mil-
jard. De Belgische handel in diensten vertoonde aldus 
een surplus op de balans van EUR 2.012,1 miljoen.

TABEL 14 
Evolutie van de Belgische in- en uitvoer van diensten

    (In miljoen €) 2014 2015 2016 2017

Export 94.159,8 101.569,9 102.394,3 105.073,2

Import 88.781,5 96.169,5 97.900,5 103.061,1

Handelsbalans 5.378,3 5.400,4 4.493,8 2.012,1

Export: variatie (in %) 10,4 7,9 0,8  2,6

Import: variatie (in %) 13,2 8,3 1,8 5,3

Analyse van de cijfers van 2017
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TABEL 15 
Overzicht van de belangrijkste klanten van diensten van België in 2017

   2016 2017 ∆ 2016-2017

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

1
 

Nederland 14.997,2 15.843,2 15,1 846,0 5,6

2
 

Frankrijk 14.215,7 14.743,9 14,0 528,2 3,7

3
 

Ver. Staten 10.552,2 10.279,2   9,8       -273,1    -2,6

4
 

Ver. Koninkrijk   8.837,7   9.093,1   8,7 255,4 2,9

5  Duitsland   9.023,1   8.995,9   8,6  -27,2    -0,3

6
 

China   6.632,5   7.287,2   6,9 654,7 9,9

7
 

Luxemburg   4.271,0   4.393,3   4,2 122,2 2,9

8
 

Italië   2.954,3   2.853,7   2,7       -100,6    -3,4

9
 

Ierland   2.644,5   2.705,5   2,6   60,9     2,3

10
 

Zweden   1.620,7   1.822,4   1,7 201,7   12,4

  Andere landen 26.645,2 27.055,9 25,7 410,7 1,5

TOTAAL   102.394,3   105.073,2 100,0     2.678,9 2,6

2.2.1 UITVOER VAN DIENSTEN

2.2.1.1 Belangrijkste klanten

Van de tien belangrijkste bestemmingen voor de 
Belgische uitvoer van diensten kwamen er in 2017 ook 
reeds zeven voor in de export van goederen, zij het in 
een enigszins andere volgorde. Het meest opvallen-
de aan bovenstaande tabel is dat Duitsland, onze be-
langrijkste exportbestemming voor goederen, op het 

vlak van diensten pas de vijfde plaats inneemt. De eer-
ste plaats werd hier bezet door Nederland met 15,1%, 
voor Frankrijk (14,0%) en de Verenigde Staten (9,8%). 
Samen waren de tien belangrijkste bestemmingen voor 
Belgische diensten in 2017 verantwoordelijk voor net 
geen drie kwart van het totaal.
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TABEL 16 
Belgische uitvoer volgens de voornaamste dienstensecties

(In miljoen €) 2016 2017 Var.        
(in %)

Aandeel               
(in %)

Andere commerciële diensten 38.862,7 38.697,7 -0,4 36,8

Vervoer 21.590,5 22.867,3  5,9 21,8

Communicatie   9.982,3 11.297,8 13,2 10,8

Reisverkeer 10.492,2 10.798,8  2,9 10,3

Financiële diensten   6.033,4   6.653,5 10,3   6,3

Andere diensten 15.433,2 14.758,1 -4,4 14,0

Totaal 102.394,3 105.073,2  2,6 100,0

2.2.1.2 Voornaamste rubrieken in de uitvoer

De Belgische uitvoer van diensten bestond in 2017 voor 
meer dan een derde uit andere commerciële diensten. 
Deze rubriek, die onder meer is samengesteld uit ‘tran-
sitohandel’, ‘operationele leasingdiensten’, ‘juridisch, 
accountancy- en managementadvies en public rela-
tions’, ‘audit-, boekhoudkundige en belastingadvies-
diensten’ en ‘reclamewezen, marktonderzoek en opi-
nieonderzoek’, vertegenwoordigde meer specifiek een 
aandeel van 36,8%, hetzij EUR 38,7 miljard. De top drie 
van voornaamste uitvoersecties werd vervolledigd door 
vervoer en communicatie met respectievelijk 21,8% en 
10,8%.

De sterkste procentuele groei werd tijdens de periode 
onder beschouwing gerealiseerd door de communica-
tie. De waarde hiervan steeg met 13,2% (+EUR 1.315,5 
miljoen) tot EUR 11,3 miljard. Van de vijf belangrijkste 
rubrieken in de uitvoer liet enkel die van de andere com-
merciële diensten een lichte achteruitgang van 0,4% 
(-EUR 165,0 miljoen) optekenen. Desondanks lag de 
totale Belgische uitvoer van diensten in 2017 toch 2,6% 
(+EUR 2.678,9 miljoen) hoger dan een jaar eerder.
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TABEL 17 
Overzicht van de belangrijkste leveranciers van diensten aan België in 2017

   2016 2017 ∆ 2016-2017

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

1
 

Frankrijk 15.821,7 16.781,6 16,3    959,9 6,1

2
 

Nederland 13.703,8 14.886,4 14,4 1.182,6 8,6

3
 

Duitsland 10.694,8 10.856,9 10,5    162,1 1,5

4
 

Ver. Koninkrijk   8.614,2   8.910,3   8,6    296,1 3,4

5
 

Ver. Staten   7.761,5   7.616,6   7,4   -144,8    -1,9

6
 

Luxemburg   5.565,1   6.172,1   6,0    607,0   10,9

7  Italië   4.048,8   4.033,5   3,9     -15,3    -0,4

8
 

China   3.731,4   3.883,8   3,8    152,4     4,1

9
 

Ierland   3.110,2   3.405,9   3,3    295,6     9,5

10
 

Spanje   3.085,2   3.387,4   3,3    302,2     9,8

  Andere landen      21.763,7     23.126,6 22,4 1.362,9     6,3

TOTAAL     97.900,5   103.061,1 100,0 5.160,6     5,3

2.2.2 INVOER VAN DIENSTEN

2.2.2.1 Belangrijkste leveranciers

De top drie van belangrijkste leveranciers van dien-
sten bestond net zoals in het geval van de goederen uit 
Nederland, Duitsland en Frankrijk, zij het in een ande-
re volgorde. Van de tien voornaamste landen van her-
komst voor de Belgische invoer van diensten kwamen er 

in 2017 ook reeds acht voor in de import van goederen. 
De tien landen uit de tabel hierboven stonden in 2017 in 
voor meer dan drie kwart van de totale Belgische invoer 
van diensten.
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TABEL 18 
Belgische invoer volgens de voornaamste dienstensecties

(In miljoen €) 2016 2017 Var.        
(in %)

Aandeel               
(in %)

Andere commerciële diensten 36.939,0 38.320,5 3,7 37,2

Vervoer 19.637,0 21.145,0 7,7 20,5

Reisverkeer 17.612,8 18.349,8 4,2 17,8

Communicatie   7.652,4   8.317,5 8,7   8,1

Financiële diensten   5.150,5   5.461,1 6,0   5,3

Andere diensten 10.908,8 11.467,2 5,1 11,1

Totaal 97.900,5 103.061,1 5,3 100,0

2.2.2.2 Voornaamste rubrieken in de invoer

De Belgische invoer van diensten bestond net zoals de 
uitvoer ervan in 2017 voor meer dan een derde uit an-
dere commerciële diensten (37,2%, hetzij EUR 38,3 mil-
jard). Vervoer, dat o.a. is samengesteld uit zeevervoer, 
luchtvervoer, spoorvervoer, vervoer over de weg en ver-
voer over de binnenwateren, bezette de tweede plaats 
met 20,5% en reisverkeer vervolledigde langs invoerzij-
de de top drie met 17,8%.

Ook aan invoerzijde was het de communicatie die de 
sterkste procentuele vooruitgang liet noteren. De waar-
de hiervan groeide met 8,7% (+EUR 665,1 miljoen) tot 
EUR 8,3 miljard. De groei van 5,3% in de Belgische in-
voer van diensten komt echter in de eerste plaats op 
het conto van de andere commerciële diensten en het 
vervoer, aangezien de waarde van deze rubrieken er met 
respectievelijk EUR 1.381,5 miljoen (+3,7%) en EUR 
1.508,0 miljoen (+7,7%) op vooruit ging. Ook de waarde 
van de overige twee secties uit de top vijf lag in 2017 
hoger dan een jaar eerder
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Christophe T’Sas 
Kabinetschef van de Staatssecretaris van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast 
met Buitenlandse Handel, Brandbestrijding 
en Dringende Medische Hulp, Cécile 
Jodogne

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

Pierre Konings
Bestuurder – KBC Bank & 
Verzekeringen

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Openbare sector

Private sector

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

Pierre Pirard
Adjunct-kabinetschef van 
Minister-president van 
Wallonië, Willy Borsus

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

Jean-Jacques Westhof
Directeur van het Departement 
Buitenlandse Handel – 
Internationale Betrekkingen – 
Union wallonne des Entreprises 
(UWE)

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET WAALSE GEWEST

Openbare sector

Private sector

Regeringscommissaris

Pierre Henri Rion
Business Angel
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Claire Tillekaerts
Gedelegeerd Bestuurder, 
Flanders Investment & Trade 
(FIT)

Fabienne L’Hoost
Directeur-generaal, 
Agentschap voor Buitenlandse 
Handel

Bénédicte Wilders 
Directeur – Diensthoofd, 
Brussel Invest & Export

Anick Van Calster
Directeur-generaal Bilaterale 
Zaken, FOD Buitenlandse 
Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking

Luk Kelles
Adjunct-directeur-generaal, 
Agentschap voor Buitenlandse 
Handel

BEGELEIDINGSCOMITÉ

Leden

Pascale Delcomminette
Administrateur-generaal, 
Agence wallonne à l’Exporta-
tion & aux Investissements 
étrangers (AWEX) en Wallonia-
Brussels International (WBI)
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Didier Malherbe
Vicepresident – UCB 
Gedelegeerd bestuurder – UCB 
Belgium

Pierre Konings
Bestuurder – KBC Bank & 
Verzekeringen

Claire Tillekaerts
Gedelegeerd Bestuurder - 
Flanders Investment & Trade 
(FIT)

Pierre Henri Rion
Business Angel

AUDITCOMITÉ

Voorzitter

Leden
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Fabienne L’Hoost
Directeur-generaal

Christelle Charlier 
Directeur

DIRECTIERAAD

Luk Kelles
Adjunct-directeur-generaal
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Fabienne L’Hoost
Directeur-generaal

Rosemary Donck
Diensthoofd State Visits – 
Trade Missions 

Pascaline De Splenter
Coördinator Trade Missions

Luk Kelles
Adjunct-directeur-generaal

Julie Derwa
Adjunct-diensthoofd State 
Visits – Trade Missions 

Patrick Gillard
Dossierbeheerder 

ALGEMENE DIRECTIE / REGLEMENTERING / HUMAN RESOURCES / INFORMATIE- EN 
COMMUNICATIETECHNIEKEN / OVERSEAS BUSINESS OPPORTUNITIES CENTRE

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

ORGANOGRAM – SITUATIE OP 31.12.2017
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Christelle Charlier
Directeur

Roland Bastaits
Adjunct-directeur

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

FINANCIEEL BEHEER
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TABELLEN EN FIGUREN

Figuren

Figuur 1:  11
Verdeling van de dotaties in 2016 en 2017
Figuur 2:  12
Arbeidsregime
Figuur 3:  13
Aantal voltijdse equivalenten 2006 - 2017
Figuur 4:  27
Trade4U-applicatie
Figuur 5:  28
Regionale verdeling van de abonnees
Figuur 6:  29
Gewestelijke actie: een proefabonnement van drie maanden op 
Trade4U
Figuur 7:  30
Aantal verspreide handelsopportuniteiten tussen 2012 en 2017
Figuur 8:  31
Type verspreide handelsopportuniteiten in 2017
Figuur 9:  38
Verdeling van de klanten op basis van de regelmatige vragen in 
2017
Figuur 10:  39
Verdeling van de regionale klanten op basis van de regelmatige 
vragen in 2017
Figuur 11:  42
Verdeling van het cliënteel van statistiekabonnementen in 2017 
Figuur 12:  46
Evolutie van het aantal maandelijkse unieke bezoekers van  
www.abh-ace.be, 2014 – 2017

Figuur 13:  46
Taalverdeling bezoekers www.abh-ace.be (2017)
Figuur 14:  48
Fotogalerij in de Trade4U-rubriek
Figuur 15: 61 
Belgische export van goederen naar de belangrijkste landen  
van de EU
Figuur 16: 63 
Belgische export van goederen naar de belangrijkste  
Aziatische landen
Figuur 17: 64 
Belgische export van goederen naar de belangrijkste  
Amerikaanse landen
Figuur 18: 65 
Belgische export van goederen naar de belangrijkste  
Afrikaanse landen
Figuur 19: 72 
Belgische import van goederen uit de belangrijkste landen  
van de EU
Figuur 20: 74 
Belgische import van goederen uit de belangrijkste  
Aziatische landen
Figuur 21: 75 
Belgische import van goederen uit de belangrijkste  
Amerikaanse landen
Figuur 22: 76 
Belgische import van goederen uit de belangrijkste  
Afrikaanse landen
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Tabellen

Tabel 1: 10 
Bedrag van de dotaties in 2017
Tabel 2: 45 
Evolutie van het aantal maandelijkse unieke bezoekers van  
www.abh-ace.be, 2014 – 2017
Tabel 3: 47 
Overzicht van de meest geraadpleegde rubrieken op  
www.abh-ace.be
Tabel 4: 55 
Evolutie van de Belgische in- en uitvoer van goederen  
in 2016 - 2017
Tabel 5: 56 
Evolutie van de goederenexport van de EU-28 in 2016 – 2017
Tabel 6: 57 
Evolutie van de goederenimport van de EU-28 in 2016 – 2017
Tabel 7: 59 
Overzicht van de belangrijkste klanten van goederen van België  
in 2017
Tabel 8: 60 
Belang van de verschillende continenten in de Belgische export 
van goederen
Tabel 9: 67 
Sectorale spreiding van de Belgische uitvoer van goederen in 2017

Tabel 10: 70 
Overzicht van de belangrijkste leveranciers van goederen aan 
België in 2017
Tabel 11:  71
Belang van de verschillende continenten in de Belgische invoer  
van goederen
Tabel 12: 78
Sectorale spreiding van de Belgische invoer van goederen in 2017
Tabel 13: 80 
Goederenbalans van België met de verschillende  
continenten in 2017
Tabel 14: 82 
Evolutie van de Belgische in- en uitvoer van diensten
Tabel 15: 83 
Overzicht van de belangrijkste klanten van diensten van België  
in 2017
Tabel 16: 84 
Belgische uitvoer volgens de voornaamste dienstensecties
Tabel 17: 85 
Overzicht van de belangrijkste leveranciers van diensten aan 
België in 2017
Tabel 18: 86 
Belgische invoer volgens de voornaamste dienstensecties
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ACTIEPLAN 2018 - 2019

Staatsbezoeken van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin

11 > 17 maart

CANADA

22 > 24 oktober

PORTUGAL

2018
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1ste semester

MEXICO

18 > 23 november

CHINA

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

2019

23 > 30 juni

ARGENTINIË
URUGUAY

26 > 30 november

MAROKKO

2018



CONTACTGEGEVENS EN SITUERING

Adres
Agentschap voor Buitenlandse Handel
Montoyerstraat 3
B – 1000 Brussel

Telefoon
Algemeen nummer: + 32 2 206 35 11 

E-mail 
secretariat@abh-ace.be

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

100  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017   



101  ACTIVITEITENVERSLAG 2017   



SAMENSTELLING  KATHLEEN DERIDDER PUBLICATIEDATUM  MEI 2018 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER  FABIENNE L’HOOST PICTURE CREDITS  © BELGAIMAGE GEDRUKT OP FSC-GECERTIFIEERD PAPIER

Montoyerstraat 3
B – 1000 Brussel

Tel.: + 32 2 206 35 11 
secretariat@abh-ace.be

www.abh-ace.be 
www.belgianstatevisit.be 

www.belgianeconomicmission.be


