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BUITENLANDS BELEID EN TOERISME 

 

Buitenlands beleid 

Als 15e exporteur wereldwijd en logistieke draaischijf van West-Europa, met 166 

verschillende nationaliteiten en met zetels van internationale organisaties zoals de Europese 

Unie en de NAVO ís Vlaanderen bij uitstek internationaal.  

Internationale verdragen, EU-regelgeving, geopolitieke spanningen, handelsoorlogen, 

klimaatverandering, bedreigde mensenrechten en andere internationale uitdagingen 

hebben een directe en grote impact op de Vlaamse welvaart. 

Vlaanderen functioneert binnen de internationale rechtsorde en moet die waar mogelijk 

actief en positief beïnvloeden. Als Vlaanderen haar rechtmatige belangen wil beschermen en 

bevorderen, dan moet zij plaats durven nemen in de ‘cockpit’ als er belangrijke beslissingen 

op internationaal vlak worden genomen.  Samenwerking, onder meer met strategische 

internationale partners, is in deze essentieel om de Vlaamse doelstellingen te halen. 

De Vlaamse Regering zal dan ook voluit investeren in een ambitieus, impactsvol en coherent 

internationaal Vlaams beleid. Om de belangen, de welvaart en het welzijn van de Vlaamse 

burgers te behartigen. En om de slagkracht en de concurrentiepositie van het Vlaams 

bedrijfsleven te verdedigen. Het Vlaams internationaal beleid is dan ook het logische en 

levensnoodzakelijke verlengstuk van het eigen Vlaams beleid. 

 

De Vlaamse regering zet daarom in op: 

1. Een ambitieus en impactsvol Vlaams-Europees beleid dat bijdraagt aan een 

slagkrachtige en gedragen Europese Unie die haar burgers en bedrijven ondersteunt 

2. Een doorgedreven internationalisering van de Vlaamse economie 

3. Een actief en efficiënt bilateraal en multilateraal beleid 

4. Een doelgerichte inzet met betrekking tot de mondiale uitdagingen 

5. Een sterke en coherente profilering van Vlaanderen in het buitenland 

6. De toeristische troeven die Vlaanderen onderscheid  

7. De principiële verdediging van de waarden vervat in de Universele en Europese 

verdragen inzake mensenrechten, waarbij het Vlaams Parlement actief wordt 

betrokken  
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1. Een ambitieus en impactsvol Vlaams-Europees beleid dat bijdraagt aan een 
slagkrachtige en gedragen Europese Unie die haar burgers en bedrijven ondersteunt. 

Om een gedragen EU van onderen uit mee vorm te geven, is een sterkere Europese 
bewustwording en EU-reflex van de Vlaamse overheid nodig. De Vlaamse regering zet 
daarom de proactieve opvolging van de Europese agenda voort en zet nog sterker in op het 
meebepalen van de Europese agenda. 

 

Voor de Vlaamse Regering is en blijft de Europese Unie (EU) de eerste en belangrijkste 
hefboom van het Vlaams buitenlands beleid. De EU bracht vrede, vooruitgang en welvaart 
op ons continent. Onze natie heeft daarom alle belang bij een slagkrachtige en gedragen 
Europese Unie die zich inhoudelijk richt op die bevoegdheden die zorgen voor een beter en 
sterker Europa dat meerwaarde biedt. 

 

In haar optreden dient de Unie trouw te blijven aan haar lijfspreuk “In Varietate Concordia”. 
De Europese Unie moet verder van onderuit worden opgebouwd en subsidiariteit en 
proportionaliteit hoog in het vaandel dragen. 

 

De Vlaamse regering stuurt in eerste instantie niet aan op een grote institutionele hervorming of 
wijziging van de verdragen. Ze vraagt dat nu prioritair werk wordt gemaakt van een Unie die het 
vertrouwen herstelt van de burgers, grotere legitimiteit nastreeft door de dialoog aan te gaan met de 
parlementen van de lid- en deelstaten en burgers, ondernemingen en kennisinstellingen vertrouwen 
geeft. 

 

We verwachten dat Europa verantwoordelijkheid opneemt en kiezen voor een Europa 

gebaseerd op subsidiariteit. We kiezen voor een verdieping van de interne markt, 

bescherming van de buitengrenzen door Europa en bannen illegale migratie. We verwachten 

van Europa dat het sociale dumping weert en zich verzet tegen deloyale concurrentie. We 

gaan voor een budgetshift binnen de Europese begroting waarbij het EU-budget niet hoger is 

dan het EU-budget met de 28 lidstaten. We kiezen voor Europa als wereldactor in de 

vrijhandel. Vlaanderen ijvert ervoor dat deelstaten in de EU die op een democratisch 

legitieme manier onafhankelijk worden, via een verkorte procedure lid kunnen zijn, wanneer 

ze dat verkiezen, van de Europese Unie.   

 

Om het grote draagvlak voor de EU te behouden, vraagt Vlaanderen dat Europa verder inzet 
om de overbodige regeldruk tegen te gaan, tijdig en correct uitvoert wat beslist werd en 
inzet op realistische doelstellingen.  
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Wanneer binnen de Europese institutionele context bepaalde beleidsdomeinen, die 
uitdrukkelijk tot het Vlaams bevoegdheidsdomein behoren, op een verschillende wijze of 
snelheid tussen de lidstaten vorm wordt gegeven, kan Vlaanderen hieraan deelnemen 
wanneer dit in haar belang is.      

 

Dat alles doet ze door:  

(i) Actief in te spelen op de Europese actualiteit en de Commissiewerkprogramma’s,  

(ii) Allianties te sluiten met andere deelstaten, lidstaten, samenwerkingsverbanden en 
topregio’s zoals ondermeer de Benelux, noordelijke Noordzeelanden en de Hanzenlanden. 

(iii) Rechtstreeks relaties te onderhouden en een netwerk uit te bouwen in alle EU-
instellingen en rechtstreekse politieke contacten te leggen binnen Europa en met de EU-
instellingen 

(iv) De banden met Vlamingen binnen de EU-instellingen nog sterker aan te halen 

(v) Intraregionaal en interfederaal samen te werken.  

 

De Vlaamse regering zal voor de belangrijkste EU-dossiers politiek gedragen ‘position papers’ 
uitwerken die onderhandelaars en administraties voldoende houvast bieden bij het 
vervullen van hun taken en haar helpen het standpunt tijdig en actief kenbaar te maken 
binnen de rest van de EU. De visienota van de Vlaamse regering vormt het uitgangspunt.  

 

Vlaanderen profileert zich binnen het Europese besluitvormingsproces als een competitieve, 
innovatieve, duurzame, handeldrijvende en sociale deelstaat.  

 

De Vlaamse Regering wil een Europese Unie die:  

(i) Voluit inzet op jobs, welvaart, innovatie en duurzaamheid 

(ii) De interne markt verdiept en versterkt (diensten, energie, transport en digitalisering) en 
vrije en faire handel promoot 

(iii) De buitengrenzen beschermt en illegale migratie tegengaat 

(iv) Sociale dumping weert en zich verzet tegen deloyale concurrentie. 
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(v) Onze Europese identiteit, democratische waarden, de rechtstaat en fundamentele 
rechten en vrijheden beschermt en uitdraagt. 

(vi) Meer impact heeft op het internationale niveau. 

Voor Vlaanderen vormen subsidiariteit, proportionaliteit, verantwoordelijkheid en 
solidariteit de leidraad in het Europees samenwerkingsproject. 

 

 

Ons land dient als ‘nettobetaler’ aan de Uniebegroting te garanderen dat elke Euro uit de 
EU-begroting aantoonbare meerwaarde genereert en bijdraagt aan jobcreatie, de 
versterking van onze competitiviteit, duurzaamheid, hogere welvaart en de interregionale 
verschillen helpt te verkleinen. Wij steunen de shift, in lijn met de commissievoorstellen van 
mei 2018 in het MFK 2021-2027 richting O&O, verdieping van de interne markt, 
migratiebeheer, veiligheid en een slagkrachtig buitenlands beleid van de EU, en wensen op 
dit elan verder te gaan voor zover de middelen voor landbouw en structuurfondsen voor 
Vlaanderen gevrijwaard blijven. 

 

Vlaanderen ijvert voor een strengere Europese aanpak van sociale dumping. Vlaanderen wil 
een sterkere coördinatie, samenwerking en uitwisseling tussen de 
arbeidsbemiddelingsdiensten van de lid- en deelstaten. De Vlaamse regering promoot 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en een strenge Europese aanpak tegen deloyale 
concurrentie vanwege derde landen op de interne markt.  

 

In het kader van een economisch veiligheidsbeleid zetten we binnen het nieuwe Europese 

kader een transparant screenings- en blokkeringsmechanisme op poten waarmee we 

buitenlandse investeringen met risico’s voor de veiligheid en de openbare orde kunnen 

evalueren en blokkeren wanneer die evaluatie negatief is. We hebben hierbij bijzondere 

aandacht voor het beschermen van onze strategische infrastructuren zoals havens, 

luchthavens, elektriciteitsnet, … . We geven EWI en FIT de opdracht dit verder uit te werken 

om vervolgens, in een tweede fase, verder af te stemmen met de andere overheden in ons 

land.  

Er dient ook op OESO-niveau geageerd te worden tegen fiscale dumping, zijnde het opzetten 
van fiscaal geïnspireerde structuren die niet stroken met de bedrijfseconomische realiteit.  

 

Bij de implementatie van EU-richtlijnen gaat Vlaanderen in het belang van ons economisch 
weefsel niet ruimer of strenger dan strikt noodzakelijk is (i.e. het ‘no gold plating’-principe). 
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De Vlaamse regering zal met en via de EU inzetten op een toekomstbestendig multilateraal 
handelssysteem. Ze benut al haar beleidsinstrumenten om proactief en strategisch in te 
zetten op en ambitieus, modern en assertief handels- en investeringsbeleid dat onze 
Vlaamse bedrijven toelaat te internationaliseren en te beschermen tegen deloyale 
concurrentie. 

 

Vlaanderen steunt het afsluiten door de Europese Commissie van nieuwe evenwichtige 
handelsakkoorden die nieuwe markten openen voor onze bedrijven.  Hierbij hebben we oog 
voor voor het level playing field en ‘non trade concerns’6. We pleiten er ook voor dat de EU 
financiële maatregelen kan voorzien om negatieve effecten van nieuwe overeenkomsten 
voor bepaalde sectoren te verzachten. 

 

Vlaanderen wil een “no-deal” Brexit vermijden en ijvert o.a. voor de inzet van een Brexit-
garantiefonds uit de EU-begroting, een versterking van het Europees KMO-programma 
(COSME), het behoud van de mogelijkheid om 20% van de geïnde douanerechten in te 
houden, de versoepeling van de regels voor het Europees globalisatiefonds en voldoende 
flexibiliteit om de Brexit op te kunnen vangen. In de schoot van de Vlaamse regering 
versterken we de Brexit taskforce, om bedrijven en burgers te ondersteunen. Voor de 
toekomstige EU-relatie met het VK pleit Vlaanderen voor wederzijdse 0-tarieven, 
verregaande douanesamenwerking, een brede ambitieuze samenwerking op meerdere 
vlakken en de gewaarborgde toegang tot de Britse wateren voor onze Vlaamse vissers. 

 

Wij zetten ons ook in voor het respect voor de culturele en taalkundige diversiteit binnen 
Europa. Daarom blijven we een voortrekkersrol vervullen op het gebied van het gebruik van 
het Nederlands binnen de Europese instellingen en verdedigen we het belang van 
taaldiversiteit.  

 

Op het vlak van de navolging van de mensenrechten trekken we resoluut de Europese en 
internationale kaart. Zo streven we naar een (tweejaarlijkse) EU-peer review binnen de Raad 
van de Europese Unie. 

 

                                                        

6 Waarbij alle producten die ingevoerd worden in de EU moeten voldoen aan dezelfde normen inzake 
voedselveiligheid, productnormering, dierenwelzijn, arbeidsvoorwaarden, etc. als Europese producenten 
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De positie van Vlaanderen binnen de EU is uniek. Daarom zet de Vlaamse Regering haar 
buitenland-instrumentarium maximaal in om het EU-beleid proactief mee gestalte te geven. 
De Vlaamse Regering streeft naar een volwaardige en meer zelfstandige rol binnen het 
Europese besluitvormingsproces.  

 

Zo ijvert de Vlaamse Regering voor:  

 

(i) Een snelle en volledige herziening van de 25-jaar oude Samenwerkingsakkoorden inzake 
het buitenlands beleid, ter versterking van het buitenlandse optreden van de deelstaten en 
hun rol in de EU- en multilaterale besluitvorming. De Vlaamse Regering wil dat de 
categorieën van de Europese ministerraden volledig in lijn worden gebracht met de 
institutionele realiteit na de zesde Staatshervorming en met de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon. De aanpassingen van het Samenwerkingsakkoord moeten ook worden 
doorgetrokken voor de standpuntbepaling in de Europese Raad, de informele Raden, de 
werkgroepen en alle andere technische vergaderingen waaraan ons land deelneemt. Ze zet 
ook in op de herziening van de protocollaire rangorde conform de huidige constitutionele 
realiteit, een bijkomend samenwerkingsakkoord voor de standpuntbepaling en 
vertegenwoordiging bij de OESO en correcte afspraken rond de economische diplomatie; 

(ii) De structurele opname van de Algemene Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de 
EU in de Belgische delegatie van de Europese Raad; 

(iii) Een actualisering van de besluitvorming binnen DGE waarbij bij de standpuntbepaling 
voortaan ook rekening wordt gehouden met het specifieke belang van de respectievelijke 
deelstaat. 

 

De Vlaamse Regering vraagt ook duidelijke afspraken tussen de federale overheid en de 
deelstaten over de verdeling van de aansprakelijkheid voor boetes en dwangsommen die het 
Europees Hof van Justitie oplegt. We hanteren daarbij de principes zoals vastgelegd in de 
motie over een regeling voor de verdeling van eventuele (Europese) boetes onder de 
gewesten (stuk 2260 (2013-2014) –Nr. 2). 

 

De Vlaamse overheid rapporteert ook zoveel mogelijk rechtstreeks aan de EU. Omgekeerd, 
vraagt de Vlaamse Regering aan de EU-instellingen om informatie zo veel als mogelijk steeds 
rechtstreeks aan Vlaanderen te bezorgen. Ze vraagt ook dat de EU de eigen Vlaamse beleids- 
begrotings- en operationele programma’s voor zo veel als mogelijk afzonderlijk beoordeelt 
en ook de landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees semester maximaal 
uitsplitst op deelstaatniveau. 
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De Vlaamse regering bereidt zich gedegen voor op het Belgische voorzitterschap van de 
Raad van de Europese Unie in de eerste helft van 2024. Ze zal actief bijdragen aan het 
interfederale overleg tot het bepalen en opzetten van de agenda en zet Vlaanderen op EU-
niveau in de kijker, ook d.m.v. een afzonderlijk Vlaams activiteitenprogramma. De 
voorbereiding en invulling van het EU-voorzitterschap zal bijkomende inspanningen vragen 
van de hele Vlaamse overheid. De Vlaamse regering zet zich ook daarom verder in voor een 
sterkere ondersteuning en verdere uitbouw van de Vlaamse Vertegenwoordiging bij de EU, 
o.a. d.m.v. het meer inzetten van attachés vanuit hun respectievelijke administraties. 

 

Tot slot, blijven we het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) ondersteunen als 
brug tussen de Europese Unie, de lokale overheden en het middenveld in Vlaanderen. Zo 
kan Vlaanderen nog sterker wegen op het Europees beleid. Om het mogelijk te maken 
meerjarige beheersovereenkomsten te sluiten realiseren we een decretale verankering van 
VLEVA en de principes van haar werking, inclusief de periodieke evaluatie. 

 

2. Een doorgedreven internationalisering van de Vlaamse economie 

Export en het aantrekken van buitenlandse investeerders zijn de levensader van onze Vlaamse 
economie. 

Willen we onze welvaart vergroten, dan moeten we blijven inzetten op het aantrekken van 
buitenlandse investeerders en het stimuleren van de export van onze goederen en diensten. 
We mogen de kleinere ondernemingen en de groei-economiën hierbij niet uit het oog 
verliezen, inclusief de internationale valorisatie van innovatie.  

Vlaanderen biedt kwalitatieve ondersteuning aan exporteurs en buitenlandse investeerders 
in deze zoektocht naar nieuwe internationale horizonten door een professioneel binnen- en 
buitenlands netwerk aan te bieden dat hen begeleidt van de fabriekspoort tot over de drempel 
van de toonzaal of de supermarkt in het buitenland. 

Het Vlaamse Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment & Trade/FIT) 
is en blijft de centrale actor voor het internationaliseren van de Vlaamse economie zowel in 
het binnen- als in het buitenland. Zij werkt hiertoe nauw samen met het Vlaams Departement 
Buitenlandse Zaken en de vakdepartementen die internationaal actief zijn in economische zin, 
in het bijzonder met VLAIO. 

 

2.1. Klanten van FIT hebben in een steeds competitievere internationale omgeving nood 
hebben aan meer informatie, begeleiding en advies op maat van hun bedrijf. 

We maken daarom tijd vrij voor meer geïndividualiseerde begeleiding door  
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• Landen met wie de EU Handels- en/of Investeringsakkoorden zal afsluiten of recent 
akkoorden mee afgesloten heeft als nieuwe markten met maximale toegang en 
bescherming voor onze exporterende bedrijven centraal te stellen. FIT heeft voortaan ook 
meer oog voor de ondersteuning van Vlaamse bedrijven in landen die ermee dreigen 
handelsbeperkende maatregelen te nemen. 

• Voor het investeringsluik betekent de toegenomen nood aan maatwerk een 
uitgesprokener vorm van dienstverlening specifiek voor de buitenlandse investeerders 
onder meer door de juridische erkenning van FIT als erkend ondernemersloket en de 
dringende stroomlijning van verschillende administratieve processen die nu als 
belemmerend beschouwd worden door buitenlandse investeerders o.a. i.v.m. visa, 
werkvergunningen, bewijs van beroepsbekwaamheid, … 

• FIT investeert meer in Artificiële Intelligentie en big dataprojecten om basisinformatie 
zonder tussenschakels rechtstreeks tot bij de klant te brengen, in samenwerking met 
VLAIO. 

• FIT blijft ook investeren in een voldoende groot, stabiel en performant buitenlands 
netwerk dat tegemoet kan komen aan de verwachtingen van het stijgend aantal sterk 
geïndividualiseerde vragen van de bedrijven. Om binnen Europa in de topgroep te blijven 
van de leidende exporterende naties (15de wereldwijd) en om minstens onze toppositie 
als locatie voor buitenlandse investeringen (5de binnen Europa) te behouden, wordt het 
FIT netwerk verder versterkt.  

• FIT zet een gericht budget voor financiële stimuli in dat bedrijven aanzet tot het aanboren 
van nieuwe markten en nieuwe opportuniteiten.  
 

2.2. FIT promoot Vlaanderen wereldwijd als innovatieve topregio 

• De internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse economie – “Vlaanderen Versnelt” - 
moet, na de strategie- en conceptfase, de volgende vijf jaar actief uitgerold worden onder 
meer d.m.v. de inzet van nieuw ontwikkelde marketingtools 

• We maken werk van een duidelijke internationalisering met onze clusters en werken met 
de Vlaamse SOC’s en de VLIR om de internationale uitstraling van Vlaanderen nog verder 
te ontwikkelen. 

• We markeren onze internationale aanwezigheid door het opzetten van “Science & 
Technology Offices” in het hart van de technologiehubs van de wereld in bestaande en 
opkomende economieën. Het aantal technologieattachés wordt hierbij opgedreven en 
hun opdracht uitgebreid tot het brede spectrum van de promotie van internationale 
technologische samenwerking. 

• Naast extra investeringen in O&O doet FIT bijkomende inspanningen om deze kennis en 
producten nog sterker internationaal te vermarkten en kan hiervoor beroep doen op het 
Hermes fonds. 

• De profilering van Vlaanderen als een innovatieve topregio op technisch/technologisch 
vlak gaat ook hand in hand met de internationale promotie van Vlaanderen als een 
topregio inzake cultuur, design, mode, architectuur, literatuur, sport, zorg en toerisme. 
Onder coördinatie van het departement Buitenlandse Zaken, stemmen FIT, Toerisme 
Vlaanderen, Sport Vlaanderen, WVG en CJM, hun activiteiten onder elkaar af. Zij werken 
daarom optimaal samen en genereren sterke synergiën.  



160 

 

 

2.3 Investeringsinstrumenten 

Ruim de helft van de EU-financiering wordt verstrekt via de vijf Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF). Verder is er het Europees Fonds voor Strategische Investeringen 
(EFSI)/ Invest EU dat door middel van gerichte investeringen de structurele groei in de 
Europese Unie moet bevorderen.  Hiernaast zijn er tal van internationale financiële 
instellingen die binnen de Europese Unie publieke en private investeringen financieren, 
onder meer de Europese Investeringsbank (EIB), de Council of Europe Bank (CEB) en 
anderen. 

De Vlaamse Regering zet een specifieke task force op die al deze investeringsvehikels 
volledig in kaart brengt, opportuniteiten binnen deze financieringsvehikels en fondsen voor 
Vlaamse publieke en private investeringen detecteert en een strategie uitwerkt om 
maximaal deze Europese middelen aan te snijden voor zowel publieke als private Vlaamse 
investeringen. 

 

Via de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV geven we bijzondere aandacht aan specifieke 
financieringsnoden om internationale doorgroei van Vlaamse scale-ups en 
technologiebedrijven mogelijk te maken, via een fund-of-fund in samenwerking met de 
private sector. 

 

3. Een actief en efficiënt bilateraal en multilateraal beleid  

Veel van de binnenlandse opdrachten van de Vlaamse regering vereisen internationale 
verbintenissen (regels, standaarden), afspraken met de buurlanden of een toetsing met 
internationale regelgeving. 

Om de samenwerking en coherentie inzake buitenlands beleid te optimaliseren, wordt een 
structureel politiek-ambtelijk overlegplatform opgericht voor de meest belangrijke Europese, 
bilaterale en multilaterale aangelegenheden. 

Door de coördinatierol van het departement Buitenlandse Zaken in Brussel en de diplomatieke 
posten te versterken, kan de Vlaamse regering meer samenhang en efficiëntie boeken. De 
contacten met het buitenland zullen daarom in overleg met de Minister van Buitenlandse 
Zaken verlopen, waarbij de inhoudelijke internationale autonomie van de vakministers 
behouden blijft. Het delegatiebesluit wordt in die zin opgemaakt.  

 

3.1. Bilaterale en strategische partnerschappen 
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• De buurlanden van Vlaanderen zijn en blijven onze voornaamste partners, o.a. inzake 

veiligheid, logistiek, mobiliteit, export, duurzaam klimaat/energiebeleid enz.  

We versterken daarom in de eerste plaats de banden met de buurlanden. 

• We versterken in het bijzonder de samenwerking met Nederland en ontplooien 

internationaal samen culturele en economische projecten ter versterking van het 

Vlaamse en Nederlandse imago en met aandacht voor de Nederlandse taal door een 

grote focus op een Nederlandse Taalunie 2.0. Deze Taalunie focust ondermeer op het 

internationaliseren van de Nederlandse taal en versterkt daartoe zijn samenwerking met 

landen waar met het Nederlands of met het Nederlands verbonden talen gesproken 

worden. We betrekken hierbij ook nauwer de Vlaamse diaspora in het buitenland en 

VIW. 

• De Vlaamse regering wil ook de samenwerking met Noord-Frankrijk (Hauts-de-France) en 

Noordrijn-Westfalen (NRW) versterken. NRW en Hauts-de-France zijn belangrijke 

partners om respectievelijk ‘3RX’ en de ‘Seine-Schelde-verbinding’ te realiseren, die 

bijkomende kansen bieden voor de Vlaamse havens. 

• De Vlaamse regering zal ook sterker inzetten op de strategische standpuntenbepaling 

van de Benelux. Een visienota over de ontwikkeling van de Benelux wordt opgesteld 

zodat die haar ambitie kan herbevestigen, een pragmatische oplossing van 

grensoverschrijdende vraagstukken kan bieden en mede de agenda kan zetten in EU-

verband. 

• We verstevigen de banden met andere autonome regio’s, zoals bv. Catalonië, Schotland, 

Quebec, Wallonië, Beieren, Baskenland… 

• In het geval dat het tot een Brexit komt, versterken we de bilaterale samenwerking met 

Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland.  

• We werken een Vlaamse strategie uit m.o.o. het versterken van de banden met de 

Noordzee- en Hanzelanden.  

• Tot slot, leggen we buiten de EU onze prioritaire samenwerkingslanden en -regio’s vast. 

Dit doen we in de eerste plaats t.a.v. de EU-nabuurschapsgordel, MERCOSUR, Vietnam, 

Zuid-Afrika, China en India.  

 

3.2. Multilateraal  

• De Vlaamse regering zet zich in voor de realisatie van de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling, vervat in de Agenda 2030. Daartoe kiest zij voor een beperkt aantal 
partnerorganisaties, met een mandaat dat aansluit bij de Vlaamse sterktes en 
beleidsdoelen die de regering zich stelt, m.a.w. daar waar dat nuttig is en tot resultaten 
leidt. Onmiddellijk na haar aantreden legt de Vlaamse regering deze lijst vast.  

• Er wordt per organisatie grondig nagegaan wat de gevolgen van de samenwerking zijn 
voor ons beleid, of lidmaatschap zinvol is en de financiële bijdrage in verhouding is. 
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• Multilaterale samenwerking laat ook toe om Vlaamse expertise en technologie te 
internationaliseren en kan ook opportuniteiten voor Vlaamse actoren bieden. We 
hebben oog voor deze synergiën met economische, culturele, academische en 
parlementaire diplomatie. 

• In de samenwerking met de OESO ijveren we voor een groeiend gebruik van regionale 
cijfers en aanbevelingen die zijn uitgesplitst op deelstaatniveau.  

• We sturen bij de FOD Buitenlandse Zaken aan op een ondersteunende en proactieve 
reflex om de Vlaamse deelstaat voluit te betrekken, daar waar deelstaatbevoegdheden 
spelen, bij het bepalen van de bilaterale en multilaterale relaties van het land. 

 

3.3. Een performante strategische goederencontrole 

• Vlaanderen draagt zijn beste praktijken over transparantie en openheid ook verder 

wereldwijd uit en bepaalt ook resoluut mee de Europese agenda op het vlak van 

exportcontrole van strategische goederen. Zo pleiten we voor de invoering op EU- niveau 

van een ‘post-exportcontrole unit’ van de EU in en voor het buitenland. Verder ijvert 

Vlaanderen voor de uniforme toepassing van het EU-gemeenschappelijk standpunt voor 

wapenuitvoer door alle lidstaten, zodat een level playing field ontstaat.  

• Vlaanderen voorziet een ex ante rulingmechanisme voor uitvoervergunningen voor 

wapens en dual use goederen. Dit verhoogt de binnen de geldende standaarden, de 

juridische zekerheid voor de betrokken bedrijven, vermindert de administratieve last en 

versnelt de procedure aangezien bij de aflevering van de uitvoervergunning enkel wordt 

nagegaan of de rulingvoorwaarden worden gerespecteerd en de politieke situatie in het 

bestemmingsland niet ingrijpend is gewijzigd. 

 

4. Een doelgerichte inzet met betrekking tot de mondiale uitdagingen  

Vlaanderen draagt bij aan de realisatie van de SDG Agenda 2030 in ontwikkelingslanden en 

de verankering van de internationale ontwikkelingsagenda in Vlaanderen, zoals vastgelegd in 

het kaderdecreet ontwikkelingssamenwerking.  Daarom leveren we verder inspanningen om 

de norm voor 0,7% BNI op Belgisch niveau te behalen. We steunen de visie om dit doel 

tegen 2030 te bereiken. 

De inzet van de ontwikkelingssamenwerking door Vlaanderen is momenteel gericht op drie 

focuslanden: Zuid-Afrika, Malawi en Mozambique. We blijven deze samenwerking kritisch 

evalueren: 
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• De samenwerking met Zuid-Afrika wordt geheroriënteerd van een ontwikkelings- naar 

een sterke politiek-economische diplomatieke samenwerking in de brede zin, zodat deze 

samenwerking geen beroep meer doet op middelen van ontwikkelingssamenwerking.  

• Binnen onze focusbenadering starten we een nieuwe samenwerking op met een of 

meerdere landen uit de regio Noord- en Oost-Afrika. We selecteren landen die goed 

samenwerken met de EU in de strijd van mensenhandel en illegale migratie. We steunen 

die landen die de grondoorzaken van migratie aanpakken op lange termijn. Door hierop in 

te zetten kan ontwikkelingssamenwerking bijdragen aan beheersing van de 

migratiestromen.  

• De middelen die we voor projecten binnen multilaterale instellingen inzetten, moeten op 

de voor Vlaanderen primordiale mondiale thema’s focussen zoals klimaatadaptatie, 

onderwijs, vrouwenrechten en innovatieve landbouw. De inzet van deze middelen wordt 

ook geëvalueerd op het boeken van resultaten.  

• Voor elk ontwikkelingsdoel wordt de meest passende financiering gezocht, hetzij publiek, 

hetzij privaat dan wel via publiek-private partnerschappen, waarbij private actoren een 

belangrijke katalysator zijn. Zij worden de centrale partner, samen met publieke actoren 

en het middenveld. Publieke middelen worden ingezet waar private partners het risico 

(niet alleen) kunnen dragen, of die geen passende oplossing kunnen bieden. Onze 

Vlaamse strategie zet in op economische ontwikkeling, dat leidt tot welvaart, 

zelfredzaamheid en toekomstperspectief. Handel is voor ontwikkelingssamenwerking 

een motor voor duurzame groei.  

• We bekijken eveneens of een deel van de middelen geheroriënteerd kan worden naar 

meer Vlaamse noodhulp. 

We ondersteunen Vlaamse organisaties die ondernemerschap in het Zuiden bevorderen, 

zoals Ex-Change en Ondernemers voor Ondernemers.  

De stappen die gezet werden om de private sector en de kennisinstellingen een grotere rol 

te laten spelen in ons ontwikkelingsbeleid concretiseren we op het terrein. Wij blijven de 

inzet van de vierde pijler en van de ngo’s waarderen. We evalueren op regelmatige basis of 

de middelen die worden aangewend ook doeltreffend worden ingezet.  

5. Een sterke en coherente profilering van Vlaanderen in het buitenland 

5.1. Communicatie over Vlaanderen en met Vlamingen in het buitenland 

Om beter gehoor te krijgen binnen de Europese en internationale gemeenschap is er nood 
aan een duidelijkere en sterkere profilering van Vlaanderen in het buitenland. 

We versterken de zichtbaarheid en slagkracht van Vlaanderen internationaal.  
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In functie van de verschillende doelgroepen maken we werk van eenzelfde visuele 
herkenbaarheid, een gerichte boodschap, sterkere synergiën in het Vlaams buitenlands 
optreden en verbondenheid tussen de verschillende acties die samen tot een groter, 
duidelijker en meer uitgesproken beeld van Vlaanderen in het buitenland moeten leiden. 

De impact van de gemeenschappelijke aanpak is sterk afhankelijk van en gaat hand in hand 
met het (financieel) ambitieniveau voor deze gerichte profilering: 

• We spelen de Vlaamse troeven internationaal nog sterker uit en zetten verder in op de 
binding tussen de Vlaamse expats en Vlaanderen, o.a. via het netwerk Vlamingen in de 
Wereld (ViW). 

• We bouwen bijgevolg het internationaal Vlaams merkbeleid verder uit en stellen 
hiervoor een nota op met betrekking tot de Internationale Communicatiestrategie. 

• We promoten Vlaanderen wereldwijd als innovatieve topregio. 

• We sporen proactief opportuniteiten op om in te zetten op onze culturele diplomatie 
(jaarvieringen, eeuwherdenkingen, producterkenningen,...) in combinatie met onze 
handel en economische diplomatie. In het bijzonder versterken we de culturele banden 
met Frans-Vlaanderen en Nederland.  

• We zetten een nieuw programma op, in afstemming met VLIR, waarin we jaarlijks de beste 
studenten een verlenging van hun academische carrière laten doen, bij de beste 
universiteiten in de wereld. Hierdoor bouwt Vlaanderen een netwerk op, met de 
belangrijkste kenniscentra in de wereld.  

• We ondersteunen Vlamingen die hun loopbaan internationaal willen oriënteren.  (Flanders 
Trainee Programma). Ook in internationale organisaties of strategisch uitvoerende 
functies, motiveren we Vlamingen om zich kandidaat te stellen. 

We evalueren op regelmatige basis de meerwaarde van deze acties. 

5.2. Institutioneel  

• De Vlaamse regering ijvert ervoor om het stemrecht voor Vlamingen in het buitenland te 
realiseren bij de organisatie van de volgende deelstaatverkiezingen. 

• In samenwerking met het Vlaams-parlement, maakt de Vlaamse regering werk van een 

voorstel om de (stilzwijgende) ratificatie van internationale verdragen door het Vlaams 

Parlement te versnellen. 

5.3. Middelen en organisatie 

• Het departement Buitenlandse Zaken ondersteunt de internationale activiteiten van alle 
leden van de Vlaamse regering en doet dit voor de internationale dimensie van 
transversale beleidsthema’s als de Strategie 2050, voor de coördinatie van het jaarlijks 
Europees semesterproces in EU-verband en m.b.t. de internationale rapportering inzake 
de naleving van de VN duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 
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• Een professionele Vlaamse diplomatie vereist de ontwikkeling van een Vlaamse 

diplomatieke loopbaan. Naast een verbeterd diplomatiek statuut voor onze 

vertegenwoordigers werken wij ook aan hun vorming, De Vlaamse regering heeft de 

ambitie om een diplomatieke academie voor de opleiding en specialisatie van het Vlaams 

diplomatiek korps op te zetten of hiervoor een samenwerking af te sluiten met relevante 

en deskundige partners. 

• De Vlaamse regering zal werken aan een flexibele inzet van de Vlaamse diplomatieke 

actoren, die waar nodig en afhankelijk van de thematiek die Vlaanderen aanbelangen, 

tijdelijk, snel en voor korte termijn worden uitgezonden naar een land of een specifieke 

internationale instelling. Zo kan de Vlaamse regering haar postennetwerk versneld 

geografisch uitbreiden, maar daarbij een grotere flexibiliteit aan de dag leggen. 

• De Vlaamse regering zal de titulatuur van haar diplomatieke actoren aanpassen. En dit 

met het oog op vereenvoudiging en verhoogde uitstraling van Vlaanderen. 

• De ‘Vlaamse Huizen’ (o.l.v. een AAVR) - en waar geen AAVR aanwezig is - de ‘Vlaamse 
Hubs’ (o.l.v. een VLEV) brengen de Vlaamse buitenlanddiensten samen, ook fysiek, en 
staan garant voor een goede coördinatie. 

• We bouwen het Vlaams diplomatiek netwerk verder uit met op zijn minst een nieuwe 
Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering (AAVR) in een hoofdstad van een 
Scandinavisch land. Het ambtsgebied van de AAVR wordt ook maximaal uitgebreid zodat 
het AAVR-netwerk (in grote mate) de hele EU afdekt. 

• We zetten ook sterker in op kennisuitbouw zodat het departement Buitenlandse Zaken 
en FIT zowel in binnen-als buitenland kunnen fungeren als kenniscentrum voor 
internationale diplomatieke en economische relaties en tendensen. 

• Op voordracht van de organisatie Vlamingen in de Wereld worden individuele 
kandidaten gescreend op hun toegevoegde waarde, binnen een internationaal netwerk 
van Vlaanderen en in voorkomend geval wordt hen een specifieke titel toegekend.  

 

6. De toeristische troeven die Vlaanderen onderscheidt. 

Toerisme is een groeimotor voor de werkgelegenheid en de Vlaamse economie. We zetten 

volop in op de toeristische troeven die Vlaanderen onderscheiden. Onder de noemer van 

‘Flanders State of the Art’ vertellen we zoveel mogelijk het verhaal van het Vlaamse 

vakmanschap, van vroeger en vandaag. Met een doorgedreven regiobranding en slimme 

imagovorming zetten we ons in de markt als een absolute kwaliteitsbestemming. We geven 

daarbij het innovatietraject ‘Reizen naar morgen’ alle kansen om verder ontwikkeld te 

worden. 

Vlaanderen maakt werk van een performante kwaliteitsvolle toeristische sector. Een gelijk 

speelveld voor de verschillende logiesvormen, het wegwerken van juridische drempels voor 

digitalisering en het ondersteunen van bestaande ondernemers om nieuwe businessmodellen 

te ontwikkelen. We stimuleren innovatie en verhogen de kwaliteit van onze toeristische 

ondernemingen.  
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Met “Vlaanderenbrede” verhaallijnen zoals Vlaamse Meesters en de Groote Oorlog wisten we 

een recordaantal toeristen naar ons land te halen. Op die ingeslagen weg gaan we verder en 

definiëren we kapstokken waaraan nieuwe thema’s opgehangen kunnen worden. De 

Hanzesteden, ontsluiting van ons erfgoed, historische kasteelsites en belforten zijn hierin eerste 

aanknopingspunten. Met de toeristische ontsluiting van het pas verworven Rubenskasteel in 

Elewijt geven we een eerste aanzet.  

Door de ontwikkeling van Vlaanderenbrede belevingen genereren we een beter gespreide 

bezoekersstroom, zowel in tijd als in ruimte. We streven naar een gastvrij toerisme waarbij 

respect voor de draagkracht van de bestemming en het draagvlak bij de inwoners centraal staat 

en met als doel dat (buitenlandse) bezoekers opteren voor een langer verblijf en uiteindelijk 

herhaalbezoekers worden. 

In eenzelfde zin bouwen we de verhaallijn wielererfgoed uit. Vlaanderen is koers en koers is 

Vlaanderen. We zetten de Vlaamse Wielercultuur, met als vlaggenschip de Ronde van 

Vlaanderen, de komende legislatuur als onderscheidende troef in de markt. Samen met private 

partners realiseren we de ontwikkeling van een belevingsvolle kernattractie over de Ronde van 

Vlaanderen, die tegemoetkomt aan de verwachtingen van de hedendaagse (wieler)toerist.  

In Vlaanderen kan je genieten aan elke tafel en elke toog. Nergens ter wereld vind je zoveel 

culinaire sterren op zo een kleine oppervlakte. Met de opmaak van een horecabeleidsplan 

dragen we verder bij tot een gezonde horecasector. Met de oprichting van een Vlaams Culinair 

Centrum willen we de wereld laten kennis maken met dat culinaire erfgoed. We creëren een 

tastbaar concept, waarin een trainingskeuken en een foodmarket aanwezig zijn. Met de 

verdere uitbouw van de Flanders Food Faculty focussen we, samen met de sector, op culinaire 

innovatie en onderzoeken we de mogelijkheden tot verdere professionalisering via culinaire 

opleidingen. Op die manier willen we Vlaanderen verder positioneren als een culinaire 

topbestemming en de Vlaming trotser maken op dat Vlaams Meesterschap.  

Bij de toekenning van subsidies vermijden we versnippering. We concentreren de middelen 

maximaal op hefboomprojecten die een groot effect hebben en Vlaanderen echt op de kaart 

zetten. Op basis van de evaluatie van de vorige hefboomprojecten, houden we bij die 

toekenning nog meer rekening met timing, stedenbouwkundige vergunningen, 

afhankelijkheid van andere entiteiten, business- en financiële plannen. Toerisme als 

economische hefboom en uithangbord van Vlaams ondernemerschap. 

“Meetings” & ”Congressen” in Vlaanderen zitten duidelijk in de lift. Door een verdere 

professionalisering van de sector en meer te focussen op de beleving naast deze congressen en 

meetings willen we ook deze bezoekers laten kennis maken met de toeristische troeven die 

Vlaanderen te bieden heeft. De verdere uitbouw van het netwerk van meetingvenues in 

erfgoedlocaties zal de top of mind positie van Vlaanderen in het zakentoerisme stimuleren. 

Internationale evenementen dragen bij tot onze internationale uitstraling en hebben heel wat 

toeristisch potentieel. We ondersteunen de organisatie van de World Choir Games en de 

Flanders Food Week in 2020, het WK Veldrijden en Wielrennen op de weg in 2021 en het WK 

Artistieke Gymnastiek in 2023. Met een eigen budget en verdere kennisopbouw wordt Event 
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Flanders hét vehikel om nog meer internationale topevenementen naar Vlaanderen te halen, 

maar ook om bestaande Vlaamse topevenementen naar een hoger niveau op te tillen. 

Daar waar het Toerisme voor Allen decreet zich enkel richtte op personen met een financiële 

drempel, zal Vlaanderen met het decreet “Iedereen verdient vakantie” ook focussen op andere 

drempels die mensen weerhouden om op vakantie te gaan. Concreet ondersteunen we de 

werking van sociaal-toeristische organisaties en bemiddelingskantoren om de 

vakantieparticipatie van Vlamingen te verhogen. Familievriendelijk toerisme blijft een 

belangrijke pijler van het toeristische beleid. We zetten hiertoe onze ambitie verder. Op basis 

van de evaluatie van het decreet Toerisme voor Allen werken we, in samenspraak met de sector, 

een nieuw en geactualiseerd kader uit voor de jeugdverblijven in Vlaanderen in functie van 

administratieve vereenvoudiging, optimalisatie van de huidige erkenningsvoorwaarden en 

evaluatie van de bestaande subsidieoproep. Het masterplan Bivakplaatsen wordt verder 

uitgewerkt. 

7. De principiële verdediging van de waarden vervat in de Universele en Europese 

verdragen inzake mensenrechten 

Het Vlaams internationaal beleid mag niet waardenvrij zijn. Vlaanderen zet daarom 

principieel en volop in op het respecteren van mensenrechten wat doordringt in alle 

facetten van het internationaal beleid.  Bij haar acties in het buitenland, draagt de Vlaamse 

regering dan ook actief de waarden vervat in de Universele en Europese verdragen inzake 

mensenrechten uit.  

De educatie en emancipatie van de vrouw biedt de sleutel tot (financiële) vrijheid. Door 

volop in te zetten op projecten die de gelijkheid tussen man en vrouw bevorderen en door te 

focussen op thema's zoals gendergelijkheid, seksuele opvoeding en educatie, genereert de 

Vlaamse Overheid met haar beleid rond ontwikkelingssamenwerking impact en succesvolle 

resultaten. 

Zij doet dit tevens in samenwerking met het Vlaams parlement waardoor de Vlaamse 

parlementaire diplomatie een onderdeel wordt van het internationaal beleid inzake mensen- 

en vrouwenrechten, meer bepaald door een plaats te geven aan de Vlaamse parlementaire 

activiteit binnen de Raad voor Europa, de internationale behoeder van mensenrechten, 

democratie en de rechtstaat. 

De Vlaamse regering zal tevens opbouwend meewerken aan de ontwikkeling van een 

Europees en internationaal kader inzake ondernemen en mensenrechten. Samen met FIT, en 

met de andere betrokken agentschappen en departementen, zet zij bedrijven ertoe aan om 

de mensenrechten te eerbiedigen en in te zetten op internationaal maatschappelijk 

verantwoord ondernemen of iMVO. Ook waardig werk in internationale productie- en 

distributieketens is daarbij een belangrijk aandachtspunt.  
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Concreet houdt dit in dat Vlaanderen meewerkt aan de ontwikkeling van het internationaal 

en Europees kader rond bedrijven en mensenrechten, om een gelijk speelveld voor bedrijven 

te verzekeren. Bestaande middelen inzake handel en ontwikkelingssamenwerking, kunnen 

deels ingezet worden voor iMVO-beleid. De mogelijkheid om sectorconvenanten in 

Vlaanderen uit te rollen, naar analogie met de bestaande praktijk in Nederland, wordt 

geopend. 

  


