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RECORD VOOR VLAAMSE BUITENLANDSE GOEDERENHANDEL IN 2021 
 

uitvoer +27,6%; invoer +34,7% 
 
 SAMENVATTING 
 

De ondernemingen in Vlaanderen exporteerden in 2021 voor maar liefst € 380,5 miljard aan goederen. 
Dat was ruim € 50 miljard extra of 27,6% hoger dan het vorige hoogterecord uit 2018  
(€ 329 miljard).  
2019 en vooral 2020 waren nog sombere exportjaren gebleken, maar de schade bleef al bij al beperkt 
tijdens het eerste covidjaar (-8,2%). Heel wat factoren hebben bijgedragen tot deze enorme stijging.  
Eerst en vooral was er de algemene economische heropleving na een donker covidjaar als 2020.  
Dat had zijn  weerslag in de vorm van prijsstijgingen voor heel wat producten. Tot slot bracht covid 
eveneens een Vlaamse exportboost van vaccins met zich. Wereldwijd bleek Vlaanderen een van de 
belangrijkste regio’s waar ontwikkeling, productie én export van covidvaccins excelleerde.   
Dat alles blijkt uit een eerste analyse die Flanders Investment & Trade maakte van de voorlopige in- en 
uitvoercijfers voor 2021, vrijgegeven door de Nationale Bank van België (INR-NBB).  
Ook aan de importzijde bracht 2021 een nieuw recordbedrag, want de Vlaamse jaarinvoer ging 34,7% 
hoger dan in 2020 tot € 378,8 miljard.  
Het Vlaamse aandeel in de totale Belgische goederen export klokte in 2021 af op bijna 82%.  

- Doorheen 2021 zag het er al naar uit dat de Vlaamse jaaruitvoer de vorige recordwaarde van 2018 flink 
scherper zou stellen. Het was immers sinds de crisis van 2009 geleden, dat de Vlaamse uit- en invoer 
ononderbroken — een volle tien maanden lang — fors bleef vooruitgaan. 

 

- Chemie en farma (+42%; nog meer bij farma dan bij chemie) bleven met afstand aan kop van de 
rangschikking van de Vlaamse sectorale exportportefeuille.  
Door de stijgende vraag en de prijsschommelingen kwam de sector minerale brandstoffen en 
energieproducten, die 76% meer export bij mocht schrijven in 2021, op de tweede plaats terecht, net 
boven machinebouw, waarvan de uitvoer 11,5% vooruitging.  
De uitvoerwaarde van de automobielsector – nog altijd onze vierde exportpost — kende in 2021 dan 
weer een moeilijker verloop (+1,9%). Enerzijds was dat een gevolg van tekorten van diverse onderdelen, 
anderzijds wijst de NBB er op dat sommige Europese autoproducenten, die voorheen auto's aangaven 
voor uitvoer die via België naar de Britse markt werden doorgevoerd, er nu voor kozen de 
douanedocumenten voor de uitvoer op te stellen in het land van productie. Het VK was sinds jaar en 
dag onbetwist de 1 Vlaamse uitvoerbestemming nr. 1 voor transportmaterieel, maar in 2021 is die 
uitvoer steil teruggevallen met bijna 5 miljard euro, waardoor het VK plots pas de vijfde 
uitvoerbestemming voor betrokken sector werd. 
 

- Wanneer in 2021 de Vlaamse uitvoer 27,6% steeg, dan ging het daarbij wel degelijk om uitvoer volgens 
de alom gangbare communautaire conceptdefinitie (CC) van uitvoer. Daarin zit ook de heruitvoer/quasi-
doorvoer vervat. Enkel deze gegevens zijn internationaal vergelijkbaar. 
Interpreteren we “export” volgens de nationale conceptdefinitie (NC) — die uit de cijfers de waarde 
wegfiltert van de heruitvoer via Vlaanderen door niet-residente bedrijven – dan leverde die voor 2021 
zelfs een nog hogere exportwinst op (+32,8%). Ook bij de invoer lag het NC-jaarverloop nog wat hoger 
(+38,0%). 
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- In 2021 is niet alleen de Vlaamse export krachtig vooruitgegaan, ook die van alle EU-exporteurs lichtte 
over heel de lijn felgroen op. Met de 27,6% exporttoename die bij een regio als Vlaanderen op het bord 
kwam, hoeft het helemaal niet onder te doen voor zijn eerstelijnsconcurrenten, wel integendeel;  
het presteerde zelfs beter dan het gemiddelde van de globale EU-uitvoer (+18,93%). Vlaanderen lag qua 
exportverloop ook vóór op de meeste andere EU-exporteurs. Onder hen niet de minste trouwens, zoals 
Duitsland (+14,12%), Nederland, dat net geen 20% exportgroei haalde (+19,95%), Italië (+18,21%),  
Frankrijk (+15,84%), Spanje (+20,68%), Polen (+19,49%), Tsjechië (+14,30%), Oostenrijk (+15,63%) en  
Zweden (+17,91%). Betere cijfers boekten we ook dan Denemarken (+11,21%), Ierland (+1,71%) én het 
Verenigd Koninkrijk (+9,46%), dat we als "derde land" toch nog even opnemen in de vergelijking. 

 

- Ondanks het feit dat de Vlaamse jaarinvoer in 2021 iets feller steeg (+34,7%) dan de uitvoer (+27,6%), 
helde de handelsbalans met 1,7 miljard euro over in ons voordeel. Door de prijsstijgingen van 
energieproducten (die we vooral importeren) in 2021, lag het overschot uiteraard wel een pak lager dan 
het surplus in 2020 (17,1 miljard euro). 

 

- Qua export, noteerde Vlaanderen van alle Belgische regio’s het hoogste stijgingpercentage, waardoor 
meteen ook het Vlaamse aandeel in de Belgische totaaluitvoer wat toenam tot 82%. De inbreng van 
Wallonië (export +19,7%) in de nationale uitvoer beliep 15,8% , terwijl Brussel (export +2,7%) instond 
voor de resterende 2,2%. 
 

- Terloops moet er ook op gewezen worden dat de combinatie van de covidpandemie (met nationale en 
internationale lockdowns), de lange weg naar de Brexit en een wereldwijde recessie (inclusief sterke 
verstoring van de toeleveringsketen) de voorbije jaren voor meer volatiliteit hebben gezorgd in de 
internationale handelsstatistieken. Het blijft voorlopig dan ook uiterst moeilijk om dat gecombineerde 
effect te ontwarren en apart te analyseren. 

 

- Tot slot moet ook gezegd dat dit rapport het verloop van de Vlaamse buitenlandse handel onder de 
loep neemt in 2021, dus vóór de recentste crisis in Oekraïne. De allereerste effecten van de oorlog in 
Oekraïne op de internationale handel zullen pas af te lezen zijn uit de Belgische uit- en invoerdata in 
februari / maart 2022, die de NBB pas in april / mei publiceert. 
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UITVOER GEOGRAFISCH: intra-EU-handel steeg iets meer dan die met rest van de wereld in 2021 

 
 

- Het gros van de Vlaamse uitvoer (64,5%) ging in 2021 nog steeds naar de EU, na een 29,4% toename van 
onze intracommunautaire export. Alleen al naar de top 5 uitvoerlanden exporteerde Vlaanderen 55% 
van zijn uitvoertotaal. 
 

- De export naar Duitsland, exportbestemming nr. 1, steeg uiteindelijk met 35%. In 2021 was er een 
uitzonderlijke grote stijging van de uitvoer van covidvaccins richting Duitsland, maar ook de uitvoer 
van o.a. kunststoffen, elektrische auto’s, ijzer/staal en edelstenen/diamant kende een aanzienlijke 
vooruitgang.  

- Naar Nederland, onze tweede klant, was er 33,9% exportwinst. Net als richting Duitsland was de stijging 
veralgemeend. Vooral aardgas, gasolie, aardoliederivaten sprongen hier in het oog. Ook de export naar 
Frankrijk – uitvoerbestemming nummer 3 – presteerde sterk met 26,1% meer Vlaamse uitvoer erheen.  

 

- De Verenigde Staten en Italië scoorden iets onder het gemiddelde, bij Spanje en Polen was de situatie 
omgekeerd. Japan werd plots de tiende exportbestemming door enorme leveringen (€ 4,2 miljard) van 
covidvaccins.     
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- Er vallen uiteraard amper dalers te bespeuren binnen de top 100 van de uitvoermarkten: enkel de 
uitvoer naar het VK en naar China kende een negatieve jaarevolutie. Bij China (-5%) merken we de 
weerbots van de atypisch hoge stijging in coronajaar 2020. Volgens de NBB was dit deels het gevolg van 
de hoge uitvoer van farma naar China in de tweede helft van 2020. In die periode werd de uitvoer naar 
China vooral gestuwd door farmaceutica, die toen werden opgenomen in de National Reimbursement 
Drug Listing, waardoor deze geneesmiddelen in China aan patiënten konden worden verkocht.  
Dat eenmalige effect raakte één jaar later uitgewerkt en droeg derhalve niet meer bij aan de groei.   

 
 

- Het Verenigd Koninkrijk een jaar “into brexit”: doorheen 2021 – het eerste volledige jaar dat het 
Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakte van de EU — heeft onze post-Brexithandel een erg 
hobbelig parcours afgewerkt.  
 
De ferme tik die de Vlaamse uitvoer naar het VK tijdens het eerste kwartaal van 2021 kreeg uitgedeeld  
(-21,76%) kwam er wel na de kortstondige stockpiling inkoopwoede vanuit het VK aan het eind van 
2020. Na dat felrode eerste kwartaal van 2021 schoot onze export naar het VK tijdens het tweede 
kwartaal verticaal de hoogte in (+37,7%). Even leek de relance ingezet.  
Maar tijdens de tweede jaarhelft verloor dat prille exportherstel aan vaart en bleef de uitvoerstijging 
zowel in het derde (-4,5%) als het vierde kwartaal (-6,4%) onder nul. 
Slotsom: één jaar na Brexit is de Vlaamse uitvoer naar het VK 2,59% teruggelopen tegenover 2020. 
Daarmee werd het VK in 2021 een van de – zeer weinige - dalers onder onze eerstelijnsexportmarkten. 
Heel wat sectoren presteerden positief (farma, gas, elektriciteit, voeding en dranken …), andere hadden 
het zeer moeilijk (automotive, machines en textiel). Maar zelfs binnen al deze specifieke (sub)sectoren 
variëren de resultaten meestal nog van bedrijf tot bedrijf. 
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Positieve resultaten in alle (sub)continenten: 
 

- De Vlaamse export boekte in Europese markten buiten de EU-27 in 2021 een kleinere toename (+6,9%) 
dan het stijgingspercentage naar de EU (+29,4%) én dan het gemiddelde exportverloop (+27,6%) 
wereldwijd. Dit had vooral te maken met de mindere resultaten in het VK. 
 

- Ook op het Amerikaanse continent boekte Vlaanderen exportresultaten die iets onder de gemiddelde 
groei lagen (+19,7%).  
In Noord-Amerika (+16,7%) joeg Canada de handelscijfers aan (+49%; vooral vaccins en geneesmiddelen). 
Richting de Verenigde Staten liep het – in vergelijking met het gemiddelde – iets minder goed dan het 
gemiddelde (+12%) van onze uitvoer (van extra uitvoer van farma, brandstoffen en diamant). 
Op de Centraal-Amerikaanse markt (+30,9%) verliep de exportverkoop vlot al kwam deze stijging bijna 
volledig op het conto van Mexico (+36,5%; algemene stijging).   
Ook in Zuid-Amerika (+30,7%) verliep de exportverkoop vlot: getuige daarvan de prestaties in Brazilië 
(momenteel onze 23e afzetmarkt na een exporttoename met 39%) én Chili (-32%).  
 

- In 2021 kon de Vlaamse export zeer mooie exportresultaten voorleggen op het Aziatische continent 
(+40,5%). De goede resultaten in India (+39,5%; ruim 54% meer diamant) wogen er heel sterk door. Onze 
uitvoer naar China, onze 9e exportmarkt, ging 5% achteruit (zie uitleg eerste pagina). Japan daarentegen 
was met 163% extra uitvoer (covidvaccins) in 2021 de sterkste stijger binnen de top 50 van onze 
exportmarkten.  
In de grotere ASEAN-landen scoorde onze export door de bank genomen goed, met name in Maleisië 
(+52%) en andere groeimarkten als Indonesië (+36%) en vooral de Filipijnen (+155%).  
Wereldhub Singapore (+14%), Hongkong (+2,4%) en Taiwan (-0,6%) scoorden dan weer onder het 
gemiddelde. 
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- De export naar het Nabije- en Midden-Oosten presteerde in 2021 (+37%) iets minder hoog dan de globale 
stijging in Azië (+40,5%). Vooral de uitvoer naar de V.A.E. kende een en forse vooruitgang (+45%; extra 
diamantuitvoer) en naar Israël (+39%; vaccins en diamant) sprongen in het oog.  
 

- Ook naar Afrika werd in 2021 een pak meer geëxporteerd (+51%). De stijging richting Sub-Sahara Afrika 
lag het hoogst (+54%). Quasi alle landen kenden een ongeziene stijging, maar vooral Nigeria – onze 
belangrijkste Afrikaanse afzetmarkt – won terrein in 2011 (+105%; bijna uitsluitend aardoliepreparaten).  
Zuid-Afrika (+35%; extra farma/vaccins) haalde de tweede plaats in Afrika. 
Als continent krijgt Afrika momenteel maar 3,96% uit de Vlaamse totaaluitvoer toebedeeld. Dat blijft 
nog altijd maar evenveel als de gecombineerde Vlaamse export naar pakweg Turkije, Zwitserland, 
Rusland en de Filipijnen samen. 
In Noord-Afrika was er eveneens sprake van exportgroei; de uitvoer erheen steeg met 44%.  
 

- De exportafzet in Oceanië steeg spectaculair (+49,4%). Enerzijds was er 46% meer verkoop in Australië, 
anderzijds kwam er 77% stijging richting Nieuw-Zeeland.  
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Vlaamse export in 2021 sectoraal bekeken 
 

- De globale jaarexport van de sector chemie & farma steeg met 42,4%, een waardetoename met € 31,3 
miljard. Daarmee bleven chemie en farma ook in 2021 de Vlaamse exporticonen bij uitstek, met € 105,4 
miljard afzet en een aandeel van 27,7% in de Vlaamse totaaluitvoer. De uitvoer van farma steeg 
overigens met goed 83,5%. De toename zat voor het grootste deel bij de uitzonderlijke uitvoer van 
vaccins, die alleen  al goed waren voor een exportstijging van € 25,3 miljard.  

De gigantische uitvoer vanuit Vlaanderen van een mondiaal felgegeerd product als een coronavaccin 
laat zich dan ook overduidelijk aflezen uit het globale exportportfolio van Vlaanderen.  
Uiteraard zal die de globalecijfers enigszins kleuren, maar ook weer niet totaal scheeftrekken.  
Stel dat we de exportwaarde van vaccins gewoon helemaal wegvlakken uit de Vlaamse uitvoer dan zou 
de Vlaamse uitvoer in 2021 — zonder vaccins dus — jaar op jaar toch nog altijd 19,4% zijn toegenomen 
tegenover 2020 i.p.v de 27,6% stijging met de vaccins mee opgenomen in de data.  
 

- De titel “stijger van het jaar” ging in 2021 naar minerale producten, waarvan de jaaruitvoer met liefst 
16,4 miljard euro vooruitging, meteen een jaarstijging van 76%.  
In de uitvoerresultaten voor brandstoffen spelen doorgaans ook factoren mee als het prijsverloop op de 
wereldmarkt én verschuivingen van het exportvolume van aardolieproducten. In 2021 was dat niet 
anders en hebben vooral prijsstijgingen gespeeld.  
 

- Net daarachter verschijnt de uitvoersector, machines, mechanica en elektr(on)ische apparatuur, met 
9,8% exportaandeel. Betrokken sector wist in 2021 zijn Vlaamse jaarexport nog 11,5% hoger te tillen. 
 

- Op ongeveer dezelfde hoogte stond de sector van het transportmaterieel, goed voor € 36,6 miljard — 
9,8% van de hele Vlaamse jaarexport — na een kleine groei (+1,9%) in 2021. Hier verwijzen we naar de 
uitvoerevolutie van de automobielsector (zie inleiding op de eerste pagina).  
 
 
 

- Kunststoffen, onze 5e exportsector met 8,4% van de totaaluitvoer, zaten in 2021 duidelijk in het kamp 
van de winnaars met € 7,8 miljard aan gewonnen uitvoer (+32,4%). 
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VLAAMSE INVOER 
 

 

- Ook aan de importzijde scoorde de Vlaamse handel uitzonderlijk goed: de Vlaamse invoer steeg in 2021 
tot € 378,8 miljard, een bedrag aan buitenlandse inkopen dat 34,7% lager lag dan in 2020. 
 

- Topverkoper Nederland (+50% - vooral extra minerale brandstoffen en aardolieproducten) consolideerde 
in 2021 zijn koppositie als hoofdleverancier van Vlaanderen met 19,6% inbreng in de Vlaamse 
totaalinvoer wereldwijd. Op 2 hield het makkelijk leverancier Duitsland af (+51% en 14% aandeel), dat 
Frankrijk op de aloude derde plaats zag verschijnen (+24,3% en 7,7% aandeel). 
  

- Het effect van de schommelende energieprijzen zagen we vooral bij de import uit: Nederland (+104%, 
Noorwegen (+260%), het Verenigd Koninkrijk (+168%) en Qatar (+456%). 
 

- Niettegenstaande een quasi verdubbeling (+93%) in 2021 profileerde de sector minerale producten zich – 
met brandstoffen als sterproducten – als invoersector nummer 2: ongeveer 16,3% van de totale Vlaamse 
sectorale invoeruitgaven gaat inmiddels op aan die branche. Chemie en farma blijven samen wel stevig 
op de eerste plaats met een importaandeel van 24,4% (ook hier een invoerstijging met 54%.  
 

- De waarde van het ingevoerde machines/elektrische apparaten steeg 15,5%, waardoor het 12% 
importaandeel meepikte. Er werd ook wat meer transportmaterieel ingevoerd (+6,8%). Ook alle andere 
belangrijke importsectoren lieten een waardetoename noteren, zoals onedele metalen (+45%), 
kunststoffen (+33%) en diamant/edele metalen (+36%). 
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VLAAMSE TOTAALHANDEL 
 

 
- In 2021 was Nederland nipt de belangrijkste Vlaamse handelspartner, wat uiteraard grotendeels te 

maken heeft met de handel in minerale brandstoffen en raffinageproducten. Ongeveer de helft van wat 
Vlaanderen wereldwijd aan energieproducten invoert, komt dan ook uit Nederland. 

 

- 7 van de toptien handelspartners zijn EU-landen, met enkel de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk 
en China als “verre” handelsrelaties buiten de EU.  
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VLAAMSE HANDELSBALANS: tekorten en overschotten 
 
In Vlaanderen liep de waarde van de import van minerale brandstoffen in 2021 op tot € 57 miljard, een 
stijging met 99%. Vooral in de handelsbalans met onze topleverancier Nederland komen geïmporteerde 
energieproducten zeer nadrukkelijk voor in het verhaal.  
Een idee van de impact van die “invoerenergie” op de balans met Nederland: mochten we in onze 
handelsrelatie met Nederland de energiehandel buiten beschouwing laten, dan zou in 2021 de 
handelsbalans met onze noorderburen niet € 25 miljard in ons nadeel zijn doorgeslagen, maar ‘slechts’ 
voor € 6,9 miljard in het rood hebben gestaan. Dat “energie-invoereffect” weegt trouwens niet alleen op 
onze handelsbalans met Nederland en met andere belangrijke energieleveranciers, maar heeft zeker ook 
repercussies op onze globale handelsprestaties. Als we de post ‘minerale brandstoffen, aardolie en 
distillatieproducten’ niet meenemen in de becijfering van import en export, dan zou Vlaanderen in 2021 
een veel groter handelsoverschot hebben geboekt van € 22,7 miljard i.p.v. de € 1,7 miljard overschot met 
de energieproducten erbij. 
Opvallend: bij de overschotten zien we vooral Europese landen opduiken in de top 10 (8 van de 10), bij 
de tekorten is de situatie anders (5 Europese landen op 10).  
 

 

 
 

BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel kennisbeheer FIT 
 


