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De diplomatieke betrekkingen tussen België en de Volksrepubliek China zijn gebouwd op dialoog en 

samenwerking om, na 50 jaar, een niveau van wederzijds respect te bereiken dat ons in staat stelt alle 

facetten van onze bilaterale relatie openhartig aan te pakken. Het is een evenwichtige relatie gebaseerd 

op wederkerigheid. In de loop der tijd is deze relatie gevoed door talrijke banden tussen onze 

bevolkingen, aanzienlijke investeringen en handel, en samenwerking op multilateraal niveau.  

Rijke bilaterale uitwisselingen in vele sectoren 

In 1971, toen België en China diplomatieke betrekkingen aanknoopten, stelde China zich geleidelijk open 

voor de wereld. België begeleidde China vanaf het einde van de jaren 1970 bij de economische 

openstelling en sommige Belgische bedrijven speelden toen een pioniersrol in het land. Met name op het 

gebied van telecommunicatie staat België bekend om zijn investeringen in Shanghai Bell. De Chinees-

Belgische relatie won vervolgens aan kracht door belangrijke investeringen en handel (zie onderstaande 

kaders). De toenemende openheid van China en zijn markt is dus zowel de Chinese bevolking als de 

internationale economische spelers, waaronder de Belgische en de Europese, ten goede gekomen. De 

vele Belgische ondernemingen die in China aanwezig zijn en die in tal van sectoren tot de economische 

ontwikkeling van dat land hebben bijgedragen, getuigen van de rijkdom van onze uitwisselingen.  

De Chinese economie ondergaat momenteel een ingrijpende transformatie. Gedreven door technologie 

en innovatie ontwikkelt zij zich in de richting van de aanmaak van en handel in kwaliteitsproducten. De 

grote ontwikkelingsplannen en het daaruit voortvloeiende Chinese industriebeleid hebben tot doel om 

van China een wereldspeler te maken, waarvan de bedrijven ernaar streven wereldleider te worden. China 

is op weg om tegen 2030 de grootste economie ter wereld te worden.  België (de federale regering en de 

gefedereerde entiteiten) reageert op pragmatische wijze op deze opkomst, door gebieden van wederzijds 

belang te identificeren en te werken aan een betere toegang tot de Chinese markt en een "gelijk 

speelveld" voor zijn bedrijven.  België biedt voordelen op logistiek gebied. De Belgische havens en 

luchthavens zijn ideaal gelegen en uitgerust om het vervoer van Chinese producten naar de Europese 

markt te verzekeren. In zijn samenwerking hecht België veel belang aan de duurzaamheid van de 

projecten en aan de naleving van de internationale normen. De bevordering van onze economische 

betrekkingen met China vindt ook plaats in de context van een voor België structureel negatieve 

handelsbalans. Dit vraagt om steun voor onze bedrijven bij hun vestiging in China, waarvan de 

consumentenmarkt snel groeit. Er zijn veel gebieden van gemeenschappelijk belang voor onze landen om 

dit handelstekort terug te dringen.  

De laatste vijftig jaar hebben zich in de hele wereld spectaculaire veranderingen voorgedaan. Deze 

verjaardag vindt plaats in een heel andere context dan die wij in 1971 kenden. Namelijk, een 

geglobaliseerde en gedigitaliseerde wereld waarin de technologische vooruitgang nooit ophoudt te 

verbazen. In dit opzicht is de sector innovatie en nieuwe technologieën, die in China een hoge vlucht 

neemt, ook een mogelijke weg van samenwerking voor onze landen. Synergiën kunnen tot stand worden 

gebracht dankzij de dynamiek van de Belgische en Chinese actoren op dit gebied. In dit perspectief zal de 



herdenking van 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen onze landen een gelegenheid zijn om een 

ambitieuze en voor beide partijen bevredigende bilaterale dialoog over innovatie te organiseren. De 

technologische ontwikkeling opent een wereld van mogelijkheden, die onze economieën en 

samenlevingen ingrijpend zullen veranderen. Het ontvouwt zich vandaag met een ongekende snelheid. 

Het brengt ook een reeks uitdagingen met zich mee, die België zeer ernstig neemt. Eerbiediging van de 

fundamentele waarden en de persoonlijke levenssfeer zijn de pijlers waarop het moet rusten. België is 

voornemens om deze nieuwe wegen voor samenwerking met China te verkennen en mogelijkheden te 

creëren voor zakelijke en wetenschappelijke samenwerking, met inachtneming van zijn waarden en 

internationale normen.    

De gezondheidssector vormt eveneens een stevige basis voor samenwerking tussen België en China. 

België is een erkende speler op dit gebied, en Janssen Pharmaceutica was het eerste westerse 

farmaceutische bedrijf dat zich in China vestigde. Hun deskundigheid heeft het onder meer mogelijk 

gemaakt het Terracottaleger van Xi'an tegen schimmel te beschermen. Er zijn vandaag nog heel wat 

uitdagingen in deze sector in China, en Belgische spelers in China, zoals UCB of GSK, hebben belangrijke 

initiatieven genomen en investeringen gedaan om die aan te pakken. De economische missie van 2019 

heeft ook gewerkt aan oplossingen voor deze uitdagingen en onze samenwerking op dit gebied moet 

verder worden uitgediept. De COVID19-pandemie heeft ons laten zien dat het belang van de 

gezondheidssector veel verder reikt dan de landsgrenzen. Aangezien de gezondheid van de ene, de 

gezondheid van de andere maakt, is de behoefte aan internationale samenwerking op dit gebied duidelijk. 

Onze gezondheid is ook nauw verbonden met de gezondheid van onze planeet. De gevolgen van het 

verlies van ecosystemen zijn nu overduidelijk. Ecologisch bewustzijn en onze verantwoordelijkheid voor 

het behoud van het milieu en de biodiversiteit moeten deel uitmaken van ons leven in 2021. Dit jaar wordt 

een belangrijk jaar voor milieuvraagstukken met de organisatie van de COP15 over biodiversiteit in China. 

België zal er zijn om krachtige verbintenissen op dit gebied te ondersteunen. De ecologische overgang 

opent ook nieuwe wegen voor bilaterale samenwerking.  De Belgische expertise in clean-tech, 

emissiearme infrastructuur en waterzuivering wordt in China al erkend. Het kan de Chinese verbintenis in 

de strijd tegen de opwarming van de aarde ondersteunen. Duurzaamheid en naleving van internationale 

milieunormen zijn voor België van bijzonder belang. De bouw van een nieuwe Belgische Ambassade in 

Peking, die een voortrekkersrol zal spelen op het gebied van duurzaamheid, is een bewijs van het belang 

dat België hieraan hecht.  

 

Contacten op verschillende niveaus  

De relaties tussen onze landen worden gekenmerkt door officiële contacten, met name tussen de leiders 

van beide landen (zie tabel van staatsbezoeken hieronder). Men zal zich in het bijzonder de verschillende 

bezoeken herinneren van Belgische vorsten aan China, en van Chinese leiders aan België. Recent was de 

economische- en de handelsmissie onder leiding van HKH Prinses Astrid in november 2019, de grootste 

die ooit door België werd georganiseerd, nog een mooie gelegenheid om opnieuw de belangstelling die 

onze twee landen voor elkaar koesteren te ervaren. België wenst deze politieke contacten te intensiveren 



door te zorgen voor een meer regelmatige aanwezigheid van Belgische gezagsdragers in China. Een 

normale toegang tot het grondgebied zal de hervatting van officiële bezoeken aan China en rechtstreekse 

uitwisselingen tussen onze politieke bestuurders mogelijk maken. Dit herdenkingsjaar zal in principe 

worden afgesloten met het bezoek van onze Minister van Buitenlandse Zaken aan China.   

Naast deze officiële bezoeken worden de bilaterale betrekkingen ook gevoed door contacten tussen de 

bevolkingen van beide landen. Deze zijn in de loop van de tijd aanzienlijk toegenomen, hetgeen bijdraagt 

tot een beter wederzijds begrip. De verzustering- en samenwerkingsverbanden tussen de Belgische en de 

Chinese provincies dragen bij tot de ontwikkeling van banden tussen beide volken. 

Het versterken van deze banden tussen onze volken door uitwisselingen van studenten, journalisten, 

ondernemers en toeristen maakt deel uit van onze ambities. Het is waar dat COVID19 pandemie een einde 

heeft gemaakt aan de internationale mobiliteit. Onze landen hebben elkaar echter veel te bieden op het 

gebied van intermenselijke uitwisselingen. De toeristische troeven van België worden stilaan populaire 

ontdekkingen voor Chinese toeristen. Brussel, het hart van Europa en hoofdstad van 500 miljoen 

Europeanen, is een van de must-see bestemmingen op ons continent. België, zowel internationaal als 

boordevol lokale cultuur, bekoort zijn bezoekers, inwoners en ondernemingen met zijn levendigheid en 

zijn resoluut menselijke dimensie. Het vernieuwende China met zijn overvloedig historisch en cultureel 

erfgoed is ook aantrekkelijk voor Belgische toeristen, studenten en jonge ondernemers die het willen 

ontdekken. Het moet mogelijk zijn hen een betere toegang te bieden.  

 

Engagementen op multilateraal en Europees niveau 

De verdieping van onze bilaterale betrekkingen ging ook gepaard met een toenemende betrokkenheid 

van beide landen op het internationale toneel en in multilaterale organen. België is voorstander van een 

sterk en veerkrachtig multilateraal kader. Als stichtend lid van de Verenigde Naties zet ons land zich in 

voor multilateralisme en de onderling overeengekomen internationale normen tussen staten. Binnen dit 

kader kunnen wij optreden tegen de grote uitdagingen van de 21ste eeuw, zoals vrede en veiligheid, 

klimaatverandering en duurzame ontwikkeling, bevordering en verdediging van de mensenrechten, 

ontwapening, gezondheidscrisissen en tevens de gendergelijkheid. China en België zijn partners geworden 

in vele aangelegenheden, zoals blijkt uit de goede samenwerking tussen onze landen tijdens de 

ambtstermijn van België als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad in 2019 en 2020. België is 

voornemens deze vruchtbare samenwerking voort te zetten en verwacht van China dat het zijn 

verantwoordelijkheden op internationaal niveau op zich neemt, binnen het bestaande multilaterale 

kader.  

 

België hecht groot belang aan de versterking van de betrekkingen tussen de Europese Unie en China.  De 

EU-China Strategic Outlook van maart 2019 is een van de hoekstenen van onze benadering van China als 

"strategische partner, economische concurrent en systemische rivaal".  Ons land wenst, zoals naar 

gewoonte, bruggen te slaan naar gebieden van samenwerking in deze relatie. België ijvert al geruime tijd 



voor een versterking van de rol en het optreden van de Unie op het internationale toneel, waarbij nu meer 

aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van een Europese strategische autonomie. De Europese 

Unie wordt er inderdaad toe gebracht haar rol op het wereldtoneel te herdefiniëren, teneinde een echte 

wereldspeler te worden, die trouw is aan haar belangen en waarden. De rechtsstaat, de mensenrechten, 

de politieke vrijheden, de vrije mededinging en de economische openheid zijn essentiële onderdelen van 

ons beleid en onze waarden.  België zal deze blijven naar voren brengen en op een vastberaden maar 

constructieve manier met al zijn partners, waaronder China, blijven samenwerken, zoals het al vele jaren 

consequent heeft gedaan.  

 

Activiteiten om België in China te promoten  

Gedurende het hele jaar zullen onze diplomatieke posten in China activiteiten coördineren om de rijkdom 

van onze gemeenschappelijke geschiedenis en onze eigen specifieke kenmerken in het daglicht te zetten. 

Deze herdenking is inclusief bedoeld: partners op federaal niveau en op het niveau van de gefedereerde 

entiteiten zijn uitgenodigd voorstellen in te dienen voor activiteiten die kunnen plaatsvinden in het kader 

van "50 jaar diplomatieke betrekkingen". Ter gelegenheid van de verjaardag van de diplomatieke 

betrekkingen zullen diverse tentoonstellingen, evenementen en demonstraties worden gehouden. In het 

bijzonder zal de expertise van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, die heeft bijgedragen tot de opleiding 

van verscheidene getalenteerde Chinese kunstenaars, worden geëerd. De ontmoeting tussen culturen 

wordt op poëtische wijze belichaamd door de werken van de kunstenaars Ariane LOZE en Wenchao 

ZHANG, in een tentoonstelling getiteld "Chambre d'Amis". Deze evenementen vinden plaats in het 

weelderige decor van een boeddhistische tempel, gerestaureerd door een van onze landgenoten, in de 

omgeving van een traditionele wijk of "hutong" van Peking.   

Ook de Belgische strips en hun zinnebeeldige personages worden in de kijker gezet. De eerste grote 

tentoonstelling gewijd aan Kuifje en Hergé zal worden gehouden in het Power Station of Arts Museum te 

Shanghai.  De Smurfen zullen deel uitmaken van deze verjaardag als ambassadeurs van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's) door middel van een actie in samenwerking met 

het allereerste "Smurfenpark" in Shanghai. Ook persoonlijkheden als QIAN Xiuling de Perlinghi, een 

Chinees-Belgische chemicus die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de Belgische verzetsstrijders 

tussenbeide kwam, of de vermaarde schrijfster Marguerite Yourcenar zullen aan het Chinese publiek 

worden voorgesteld.    

Onze bedrijven en hun know-how zullen op verschillende handelsbeurzen en reizen in het land onder de 

aandacht worden gebracht. Initiatieven in het kader van jumelages en provinciale diplomatie zullen 

uitwisselingen mogelijk maken, die een groter gebied bestrijken en tegelijk een grotere nabijheid tussen 

de actoren bieden. Er zal ook een ambitieuze digitale component worden opgezet om België bij een 

breed publiek bekend te maken en om de uitdagingen van de gezondheidssituatie het hoofd te bieden. 

 

Evenwichtige betrekkingen gebaseerd op wederzijds respect   



In de afgelopen vijf decennia hebben de betrekkingen tussen België en China, zowel bilateraal als in het 

kader van de EU, zich in een geest van wederzijds respect ontwikkeld. Dit is iets wat we kunnen toejuichen. 

Dit respect moet het mogelijk maken om alle aspecten van onze banden met China openhartig aan te 

pakken, ook die waarover wij van mening verschillen. Het vormt de basis voor een resoluut constructief 

en evenwichtig engagement, en biedt het kader voor de behandeling van vraagstukken die voor ons land 

van essentieel belang zijn, met name op het gebied van wederkerigheid, waarden, rechten en vrijheden, 

die wij als fundamenteel beschouwen. Het evenwicht dat wij nastreven moet ook een permanente dialoog 

mogelijk maken over de openstelling van de Chinese markt en de behandeling van investeringen, met het 

oog op een steeds duurzamere handel. Onze waarden van transparantie en eerlijke en billijke behandeling 

zullen centraal blijven staan in onze werkzaamheden op het gebied van het handelsbeleid. Wij kunnen 

veel van de uitdagingen van de 21e eeuw ook samen aanpakken, binnen een sterk multilateraal kader. In 

een evenwichtige relatie zijn de mogelijkheden voor samenwerking in de toekomst overvloedig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Staatsbezoeken 
 
BE ➔ CN ZM Koning Boudewijn  25 mei tot 5 juni 1981  
BE ➔ CN ZM Koning Albert II  4 tot 12 juni 2005 
CN ➔ BE ZE President Xi Jinping   30 maart tot 1 april 2014 
BE ➔ CN ZM Koning Philip   20 tot 28 juni 2015 
 



 
2- Grote investeringen per sector 

 

Sector Belgische in China Chinese in België 

Farma/Chemie & 

medisch materiaal 

Janssens, Agfa Imaging, Solvay, 

UCB, Galactic 

United Investment Group (CBTC) 

Industrie (machines en 

apparatuur) 

Umicore, Bekaert, Barco, 

Schréder, Hamon, Vandewiele, 

John Cockerill, Sonaca 

CMPC, Volvo-Geely (overname), 

Yinyi Group (overname), Haoneng 

Packaging (overname) 

Food & beverage AB Inbev  

Telecommunicatie Shanghai Bell Huawei 

Banken BNP Paribas, KBC  

Transport/logistiek  Hainan Airlines, Alibaba/Cainiao, 

Lingang Group, Air Belgium 

Bouw Etex Group Jinjiang (overname) 

Financiën / non 

greenfield 

 CIC , League Global 

 

 

3- Evolutie van de bilaterale handel 
 

 Belgische uitvoer  

naar China 

Chinese uitvoer 

naar België 

Handelsbalans 

1999 0,89 miljard € 2,95 miljard € -2,06 miljard € 

2015 6,28 miljard € 14,61 miljard € -8,33 miljard € 

2016 6,99 miljard € 14,73 miljard € -7,74 miljard € 

2017 8,07 miljard € 15,16 miljard € -7,09 miljard € 

2018 6,99 miljard € 15,13 miljard € -8,14 miljard € 

2019 7,07 miljard € 16,82 miljard € -9,74 miljard € 

2020 8,54 miljard € 18,16 miljard € -9,62 miljard € 

Bron : Agentschap voor Buitenlandse Handel https://www.abh-ace.be/  

 

  

https://www.abh-ace.be/nl


4- Verdeling van de handelsstromen per sector 
 

Belgische export naar China 2020  

  

 

Chinese Export naar België 2020 

 

 

  

36,7% - Chemische producten

12,9% - Machines en toestellen

10,5% - Onedele metalen

9,3% - Kunststoffen

6,0% - Hout

5,5% - Optische instrumenten

3,4% - Transportmaterieel

2,9% - Textiel

2,8% - Voedingsproducten

2,7% - Edelstenen en metalen

7,2% - Andere productgroepen

27,1% - Machines en toestellen

12,4% - Textiel

10,4% - Transportmaterieel

9,8% - Andere productgroepen

9,4% - Chemische producten

6,8% - Onedele metalen

6,1% - Schoeisel, hoofddeksels,…

5,3% - Kunststoffen

2,6% - Optische instrumenten

10,0% - Andere productgroepen


