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België – Roemenië 

De diplomatieke betrekkingen tussen het Koninkrijk België en het Vorstendom Roemenië dateren van 1880. Als lid van de 

NAVO (sinds 2004) en van de Europese Unie (sinds 2007) deelt de Republiek Roemenië dezelfde politieke waarden 

(democratie, mensenrechten, rechtsstaat) en belangen (internationale veiligheid, samenwerking inzake terrorismebestrijding, 

aanpak van de economische en financiële crisis…) als het Koninkrijk België en deze waarden vormen de achtergrond voor 

diepgaand overleg en nauwe samenwerking. Deze gemeenschappelijke basis verrijkt en versterkt onze bilaterale 

betrekkingen.  

Deze betrekkingen bouwen voort op verschillende bilaterale overeenkomsten die tussen België en Roemenië werden 

afgesloten: Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting en BLEU-overeenkomst inzake de wederzijdse bevordering en 

bescherming van investeringen (beide van kracht sinds 17 oktober 1998); Verdrag inzake politiesamenwerking (2002); 

Overeenkomst Benelux-Roemenië inzake terugname (2003). 

Het bilaterale handelsverkeer is ook omvangrijk. In 2011 bedroeg de uitvoer van België naar Roemenië 1,031 miljard euro en 

de invoer uit Roemenië naar België 669,9 miljoen euro. 

De nauwe bilaterale betrekkingen blijken ook uit een reeks wederzijdse bezoeken op hoog niveau die sinds midden 2000 

plaatsvonden: economische missie onder leiding van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, met als thema milieu en 

infrastructuur (2006); staatsbezoek van Hunne Majesteiten Koning Albert II en Koningin Paola aan Roemenië (2009); bezoek 

aan Roemenië van eerste minister Leterme  en de ministers Vervotte en Schouppe (2011); ontmoetingen tussen de eerste 

ministers Di Rupo en Ponta in september 2012 en tussen de Ministers van Buitenlandse Zaken Reynders en Corlatean in 

mei 2013. 

Ten slotte weze vermeld dat de bilaterale betrekkingen sinds meer dan twintig jaar ook nog een ander luik bevatten, als 

teken van solidariteit tussen de Belgische en de Roemeense burgers: de steun die sinds de laatste jaren van de dictatuur 

van Ceaucescu werd verleend aan Roemeens dorpen op het platteland en die de laatste jaren vooral via Actie Dorpen 

Roemenië/Opération Villages Roumains loopt. Deze samenwerking wordt in het kader van tientallen lokale projecten 

voortgezet. 2010 stond trouwens niet enkel in het teken van de viering van het 130-jarig bestaan van de Belgisch-

Roemeense diplomatieke betrekkingen, maar ook in het teken van de 20e verjaardag van het opstarten van de Actie Dorpen 

Roemenië.  

 

Bron: diplomatie.belgium.be



 

 

20 maart 2021 – 10u00 - online 

Algemene vergadering ADR Vlaanderen 

Agenda: 

- Statutaire verrichtingen 

- Inclusie 

- ADR-TON 

- Voorstelling jaarplan 2021 

Liturgische ontmoetingsplaatsen in Limburg voor Roemeense 

gemeenschap. 

 

Orthodoxe Parochie van de Drie Hiërarchen. 

Adres: Sint-Martinusplein 3, 3500 Hasselt. 

Telefoon: +32 485 97 77 50 

Meer info: https://orthodoxekerkhasselt.com/  

 

Misiunea Ortodoxă Sfântul Antipa Athonitul. 

Adres: Pastorijstraat 1, 3500 Hasselt, in de kapel van Sint 

Lambertuskerk. 

Email: prmario@biserica.be 

 

Telefoon: +32 491 74 56 01 

Meer info: https://www.facebook.com/Misiunea-

Ortodox%C4%83-Sf%C3%A2ntul-Antipa-Athonitul-Hasselt-

102664958452834 

 

Roemeense katholieke parochie - de St. Joseph. 

Adres: Heikenstraat 25, 3520 Zonhoven. 

Telefoon: +32 473726492 

 
  

 

OVER ONS  CONTACTEER ONS 

De vereniging LimPRo heeft tot doel het stimuleren, initiëren 

en coördineren van samenwerkingsverbanden tussen lokale 

Roemeniëwerkingen in de provincie Limburg. Bijzondere 

aandacht gaat uit naar de versterking van de samenwerking 

met de Roemeense partners. 

 Limburgs Platform Romeniëwerkingen, vzw 

RPR Antwerpen, afd. Hasselt 

Lichtveld 53 bus 101, 

3980 TESSENDERLO 

Onderneming Nr.: 525.668.140 

OID Nr.: E10167925 

Email: limburgse.roemeniewerking@live.be 

Facebook: http://www.facebook.com/limburgsplatform.roemeniewerking 

Website: www.limpro.be 

IN DE AGENDA 

mailto:limburgse.roemeniewerking@live.be
http://www.facebook.com/limburgsplatform.roemeniewerking
http://www.limpro.be/

