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1. Sint-Pieterskerk van Leuven
2. Rocher Bayard, Dinant
3. Brugge
4.  Onze-Lieve-Vrouwekathedraal  

van Doornik
5. Frahan (Bouillon)
6. Beenhouwersstraat, Brussel
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België 
een federale staat
 
België is een federale staat die samengesteld is uit drie ge-
meenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Ge-
meenschap en de Duitstalige Gemeenschap en drie gewesten: 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en 
het Waalse Gewest.

De belangrijkste federale instellingen zijn de federale regering 
en het federale parlement. De gemeenschappen en de gewes-
ten beschikken over een eigen wetgevende en uitvoerende 
macht. 

De drie gemeenschappen in België zijn afgebakend op basis 
van de taal. De belangrijkste bevoegdheden van de gemeen-
schappen zijn onderwijs, cultuur, jeugdzorg en bepaalde 
aspecten van het gezondheidsbeleid. 

De drie gewesten zijn bevoegd voor grondgebonden materies 
zoals  openbare werken, landbouw, tewerkstelling, ruimtelijke 
ordening en leefmilieu. 
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1. Vlaams Gewest
2. Brussels Hoofdstedelijk Gewest
3. Waals Gewest
4. Vlaamse Gemeenschap
5. Franse Gemeenschap
6. Duitstalige Gemeenschap
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De Belgische 
monarchie  
België is een grondwettelijke monarchie. 

Filip van België is de zevende Koning der Belgen. Op poli-
tiek vlak oefent de koning geen persoonlijk gezag uit, maar 
doet hij hiervoor een beroep op de medewerking van de 
ministers. In de uitoefening van zijn functie heeft de koning 
contact met tal van vertegenwoordigers van de Belgische 
samenleving. 

De koning en de koningin maar ook de andere leden van de 
koninklijke familie vertegenwoordigen België in het buiten-
land: bij staatsbezoeken, economische missies en internati-
onale ontmoetingen. Ze staan ook nauw in contact met de 
burgers en moedigen openbare en privé-initiatieven aan die 
bijdragen tot een betere samenleving. 

De koning en de koningin 



Recreatiemogelijkheden troef
 
In Vlaanderen, het ‘vlakke land’, zijn het vooral de steden en de havens die het landschap kenmerken. Wallonië is heuvelachtiger, 
vooral in het zuiden waar de Ardennen natuur en toerisme op een prachtige manier weten te combineren.  België heeft talloze vor-
men van vermaak te bieden: wandelingen in de Ardense bossen of in de Hoge Venen, strandplezier aan de Noordzee, fietstochten, 
tochten te paard, wandelingen langs het water, golfterreinen, pretparken, de ontdekking van kastelen en domeinen, internationale 
beurzen, rommel- en antiekmarkten … Wie van muziek houdt, vindt in de ontelbare Belgische muziekfestivals, waaronder  Tomorrow-
land, Rock Werchter, Couleur Café en Dour, zeker zijn gading. Er is voor elk wat wils en meestal niet zo ver van huis!
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1. Kite Festival, Oostende
2. Belgische Ardennen
3. Kasteel van Jehay
4. Tomorrowland



Erfgoed
 
België telt talrijke parels uit de verschillende grote architectu-
rale stromingen. In de middeleeuwen schoten kathedralen en 
belforten uit de grond, monumenten die de Belgische kunst-
steden nog altijd sieren. Door het hele land getuigen talloze 
kastelen van een rijke geschiedenis. In de 20ste eeuw wordt 
Brussel de hoofdstad van de art nouveau. Dit alles bepaalt de 
onwaarschijnlijke architectonische rijkdom van het land. 

Prachtige religieuze gebouwen zijn goed bewaard gebleven 
en zijn toegankelijk voor het publiek. Een mooie gelegenheid 
dus om te genieten van de rust van de begijnhoven of om te 
proeven van een lekker trappistenbier en kaas gemaakt door 
de monniken in de abdijen. 

Het land draagt ook de sporen van de voorbije oorlogen. 
Gedenktekens, historische plaatsen, begraafplaatsen en histo-
rische reconstructies getuigen van deze tragedies. 

Grote Markt van Antwerpen

De meeste Belgische steden 
zijn zeer oud, sommige zelfs

 meer dan 2000 jaar



Diversiteit 
en multiculturaliteit
 
België is een gastvrij land. Migranten uit verschillende 
landen hebben zich hier gevestigd. En in alle tijden heb-
ben belangrijke persoonlijkheden en intellectuelen er een 
toevluchtsoord gevonden, zoals Karl Marx, Victor Hugo, 
Alexandre Dumas, Charles Baudelaire, Auguste Rodin …

De centrale ligging van België in Europa, waar de Latijnse 
en de Germaanse wereld elkaar ontmoeten, de meerta-
ligheid en de politieke, sociale en godsdienstige vrijheid 
hebben bijgedragen tot het kosmopolitische karakter. 
België is een multiculturele maatschappij gebaseerd op 
verdraagzaamheid. 

‘Zinneke Parade’
Brusselse feestelijkheden die verenigingen, scholen en wijken 
samenbrengen rond een gemeenschappelijk project



Land van legendes 
en adrenaline
 
De wielersport is in België de meest beoefende sport. De grote klas-
siekers zoals Luik-Bastenaken-Luik, Gent-Wevelgem, de Ronde van 
Vlaanderen of nog de Waalse Pijl getuigen van de populariteit van 
deze sport. 

Een andere zeer populaire sport is voetbal. Verschillende sterspelers 
die bij grote buitenlandse clubs spelen, zoals Romelu Lukaku, Marou-
ane Fellaini, Vincent Kompany, Eden Hazard of nog Kevin De Bruyne, 
maken deel uit van de Rode Duivels, het Belgische elftal.

Ook andere sporttakken zoals tennis, hockey en judo en internati-
onale competities kennen in België een opmars. De Memorial Van 
Damme wordt beschouwd als een van de belangrijkste atletiekmee-
tings ter wereld. 

Tot slot is België ook gekend bij de formule 1-fans voor de Grote Prijs 
op het circuit van Spa-Francorchamps, dat bekend staat als het mooi-
ste formule 1-circuit van de wereld. 

1. Ronde van Vlaanderen
2. Rode Duivels
3. Circuit van Spa-Francorchamps
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België 
van zijn creatiefste kant bekeken …
Film
Wat maakt de Belgische film zo specifiek? Het gaat meestal om 
sociale fresco’s, die doordrongen zijn van menselijkheid en werke-
lijkheid. Verhalen van echte mensen in het echte leven. Een nieuwe 
generatie regisseurs, acteurs en actrices wordt beloond met di-
verse onderscheidingen waaronder de Gouden Palm in Cannes en 
Oscars in  Hollywood. Brussel en Brugge zijn ook populaire locaties 
bij een aantal grote filmmakers. 

Negende kunst
België is ook het stripland bij uitstek. Hier vindt men de grootste 
concentratie striptekenaars van de wereld.  Ze zetten de traditie 
verder van namen als Hergé (Kuifje), Peyo (de Smurfen), Edgar P. 
Jacobs (Blake en Mortimer), Morris (Lucky Luke), Bob De Moor (Ba-
relli, Cori de scheepsjongen), Willy Vandersteen (Suske en Wiske) 
en vele anderen!

Schilderkunst
De prachtige kunstwerken van de oude Vlaamse schilders, zoals 
Peter Paul Rubens, Pieter Bruegel, Jan Van Eyck, Antoon Van Dyck, 
en ook die van meer recente artiesten, zoals Paul Delvaux en René 
Magritte, worden vandaag tentoongesteld in musea over de hele 
wereld. 

Muziekscene
De internationale muziekscene telt ook heel wat Belgisch talent: 
Stromae, Milow, Selah Sue, Hooverphonic … 
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Jazz
België is het land van de jazzmuzikanten en het geboorteland 
van Adolphe Sax, de uitvinder van het naar hem genoemde 
instrument, de saxofoon.  

Mode 
De Belgische modewereld wordt gekenmerkt door een lange 
traditie van knowhow, een beproefde mengeling van creativiteit 
en beheerste durf. Vandaag zijn de Belgische ontwerpers pro-
minent aanwezig op prestigieuze catwalks en toonaangevende 
beurzen. 

Design
Op het vlak van meubelen of decoratieaccessoires halen de 
Belgische designers graag  verschillende genres door elkaar 
om zo elk spoor te wissen en de grenzen te doorbreken! Ook in 
de internationale auto-industrie laten Belgische creatievelingen 
van zich spreken. 

Literatuur
Het aantal Belgische schrijvers van de 19e eeuw tot vandaag 
is indrukwekkend: Hugo Claus, Georges Simenon (aan wie we 
commissaris Maigret te danken hebben), Amélie Nothomb … 
Van sommige Belgische romanschrijvers werden de werken 
vertaald in verschillende talen. 

Industriële innovatie
België heeft wereldwijd stoomlocomotieven, stoomboten en 
andere producten van de zware industrie vervaardigd en gele-
verd. Maar ook de uitvinders van de dynamo, de soda, het ba-
keliet en tal van andere praktische toepassingen waren Belgen 
of van Belgische afkomst.  

1. Moppersmurf, Peyo
2. Stromae
3. James Ensor
4. Aaron Eckhart tijdens de opnames van ‘The Expatriate’ in Brussel
5.  Transforming Rhombic Dodecahedron (Xavier De Clippeleir) op de stand 

‘Belgium is Design’ tijdens de ‘Milan Design Week 2014’
6. Lente-zomercollectie 2014, Dries Van Noten
7.  Altsaxofoon in Es, gebouwd door Adolphe Sax in 1863 (Muziekinstrumen-

tenmuseum – Brussel)
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België    
lekkerland
 
België telt tal van brouwerijen en verschillende biersoorten. Nergens ter wereld vind je zoveel 
plaatsgebonden, authentieke en kleurrijke bieren met de meest contrasterende smaken en 
aroma’s  als in België. Over de hele wereld zijn er slechts tien trappistenbieren, waarvan zes in 
België. Die bieren worden gebrouwen in een abdij, door monniken. 

Een andere Belgische specialiteit is chocolade. Zijn smaak en kwaliteit zijn onvergelijkelijk en 
zijn internationale reputatie staat buiten kijf. België telt nog twee andere zoete specialiteiten: 
wafels en speculaas. 

Wie het over België heeft, heeft het automatisch over frieten. De manier waarop die gebakken 
worden, is een goed bewaard geheim. In een van de talrijke ‘frietkoten’ kan je smullen van een 
lekker pakje frieten. 

België moet ook niet onderdoen op het vlak van kaas. Met meer dan 300 kaassoorten is Bel-
gië  trots op zijn titel van kaasland. 

België is het land 
met het grootste aantal 

sterrenrestaurants 
per km²2 ter wereld. 



Folklore
Als echte levensgenieters gaan de Belgen prat op een goedgevulde 
feestenkalender: carnavals, processies, herdenkingsmarsen, histori-
sche stoeten … Elke stad, elk dorp zet de plaatselijke tradities verder 
en organiseert zijn eigen feestelijkheden. Die feestelijkheden worden 
maandenlang in familiekring en verenigingen voorbereid en zijn dan 
ook echte volksfeesten!

De Belgische folklore is een eeuwenoude folklore volgens een vast 
ritueel, befaamd en gerespecteerd. Bepaalde tradities nemen zo’n 
belangrijke plaats in dat de UNESCO ze erkend heeft als cultureel 
werelderfgoed, zoals het carnaval van Aalst, de Gilles van het carnaval 
van Binche, de reuzen van Aat, Brussel, Dendermonde, Mechelen en 
Bergen.  Maar er is ook de Meiboom in Brussel, de Heilig Bloedproces-
sie in Brugge … 

België telt 
evenveel feesten 
als plaatsen!

1. Aalst Carnaval
2. Rozenmaandag, Eupen
3. Ducasse van Aat
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Wetenschappelijk onderzoek
België neemt deel aan een hele reeks internationale wetenschappelijke program-
ma’s: op het vlak van kernenergie, bij de CERN, op het gebied van ruimteverken-
ning of nog ten voordele van het leefmilieu, met het nieuwe Prinses Elisabethsta-
tion op Antarctica. De Belgische vaardigheden komen tot uiting in tal van andere 
domeinen zoals nanotechnologie, biotechnologie of vaccinatie. 

De grootste kweekvijver voor deze Belgische wetenschappelijke expertise zijn de 
universiteiten. Door spin-offs te creëren, hebben ze de stap gezet naar de opwaar-
dering van onschatbare bekwaamheden. De behandeling van kanker met proton-
therapie is ongetwijfeld een van de mooiste economische en wetenschappelijke 
successen op wereldvlak. 

De meest prestigieuze erkenning, de Nobelprijs, heeft herhaaldelijk de kwaliteit 
van de Belgische wetenschappers in de verf gezet. In 2013 ontving François Eng-
lert , samen met de Brit Peter Higgs, de Nobelprijs voor Fysica voor zijn onderzoek 
dat leidde tot de ontdekking van het Higgs-bosondeeltje.

1. Solar impulse
2.  Bezoek van de Koning en prinses Elisabeth aan de tentoonstelling  

‘Inside the station’, Brussel
3.  Extractiesysteem uitgewerkt voor de ontdekking van het Higgs-boson,  

CERN Genève
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Brussel 
een internationale stad
Meer dan duizend internationale overheids- en privéorganisaties heb-
ben hun zetel in Brussel, de hoofdstad van België. Daartoe behoren 
de belangrijkste instellingen van de Europese Unie (EU) en de Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

De aanwezigheid van deze internationale organisaties trekt een van de 
grootste concentraties diplomaten en buitenlandse journalisten van de 
wereld aan. De stad herbergt ook tal van beroepslui: leden van denk-
tanks, academici, deskundigen en sprekers, multinationale onderne-
mers, internationale dienstverleners ... 

De Belgische hoofdstad 
is ook een van de grootste 

congrescentra wereldwijd.



In het hart van Europa 
De Europese Unie maakt in meer dan één opzicht deel uit van het da-
gelijkse leven van de Belgen. 

Brussel, die vaak ‘de hoofdstad van Europa’ wordt genoemd, herbergt 
verschillende Europese instellingen, zoals de Europese Commissie in 
het Berlaymontgebouw en de Europese Raad in het Justus Lipsiusge-
bouw. Dat betekent duizenden Europese ambtenaren. 
 
Op de kalender staan Europese topontmoetingen en bijeenkomsten 
van de Europese Raad, plenaire zittingen van het Europees Parlement 
en bijeenkomsten van parlementaire commissies. 

België heeft altijd geijverd voor de uitbreiding en de verdieping van 
de Europese constructie. Belgische toppolitici speelden trouwens een 
sleutelrol in de opbouw van de Europese Unie. 

Europa ligt dus nauw aan het hart van de Belgen.  

België is een van 
de zes stichtende lidstaten 

van de Europese Unie. 



België neemt een belangrijke plaats in op het economische schaakbord. Het is het 13e land 
ter wereld, zowel voor export als voor import (WTO 2012).  

België is een van de favoriete bestemmingen van de investeerders. Elk jaar worden er mil-
jarden euro aan buitenlandse rechtstreekse investeringen verwezenlijkt. 

Dankzij zijn centrale geografische ligging en kwalitatief hoogstaande logistieke infrastruc-
tuur biedt België de mogelijkheid om in een straal van 500 km 200 miljoen consumenten 
te bereiken. Zeehavens, binnenhavens, kanalen, luchthavens, spoorwegnet, wegennet en 
snelwegennet: de verschillende verbindingswegen in België worden constant aangepast 
aan de noden van de economie. Zo is de haven van Antwerpen de tweede Europese haven 
en beschikt hij over het grootste petrochemisch complex in Europa.  Antwerpen is ook 
het grootste diamanthandelscentrum ter wereld. 80% van de ruwe diamant in de wereld en 
50% van de geslepen diamant wordt er verhandeld. 

België heeft zijn succes ook aan andere elementen te danken: hooggekwalificeerde ar-
beidskrachten die meertalig en flexibel zijn, de nabijheid van de internationale besluitvor-
mingscentra die in Brussel gevestigd zijn, tal van financiële en fiscale incentives, betaalbare 
vastgoedprijzen, een lange traditie van gastvrijheid, een uitstekende sociale zekerheid … 

Meer informatie:  www.investinbelgium.eu

Gastland voor investeringen
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