
WTO Services Trade Barometer: “Herstel werelddienstenhandel bestendigt zich 
in Q1-2022” 
 
Volgens net vrijgegeven Services Trade Barometer (WTO, 23 juni 2022) die inzoomt op keerpunten en 
veranderingspatronen in de wereldhandel in diensten, is die tot het begin van Q2-2022 blijven groeien. 
 
Eind juni 2022 gaf de Barometer 105.5 aan als waarde, 3 indexpunten meer dan de vorige meting uit 
september 2021 (102.5) en meteen ook vlot hoger dan de basisindex 100. Dat impliceert dat veel erop 
wijst dat de dienstenhandel ook in het tweede kwartaal op weg lijkt naar winst. 
Terloops kunnen we nog even meegeven dat een waarde 100 groei aangeeft die gelijke tred houdt met 
de middellange-termijntrend. Een index boven de 100 wijst op groei boven het trendverloop, terwijl 
minder dan 100 het tegenovergestelde weergeeft 
 
De Barometer zelf bestaat uit 6 deelindexen:  
 

- Services Purchasing Managers’ Index (PMI); 

- financiële diensten; 

- ICT-diensten; 

- passagiersluchtverkeer; 

- containertransport; 

- bouwsector. 

 



De grootste winst boekte de Passenger air transport index (117.1), waarmee die subindex ook sterk 
bijdroeg tot het sterker-dan-de-trendprestatie van de globale index (105.5). Ook Services Purchasing 
Managers' Index (105.1) en ICT (104.2) scoorden hoog en gaven de totaalindex een zetje;  
De financial services index (101.7) ging boven de 100, maar heeft de afgelopen tijd blijkbaar toch wat 
vaart verloren, mogelijk n.a.v. de sanctiepakketten tegen Rusland in het zog van de oorlog in Oekraïne.  
De twee resterende subindexen, containertransport (101.5) en de bouwsector (101.1) presteren beide 
nog iets sterker dan de trend, maar lang niet indrukwekkend. 

 

De Services Trade Activity Index illustreert hoe het is gesteld met de internationale dienstenhandel. De 
index geeft een benaderend beeld van het reële volume van de wereldhandel in diensten, gezuiverd 
van prijs- en wisselkoerseffecten.   
Sinds Q2-2020, toen de coronapandemie begon te woekeren en de dienstenhandel tot zijn bodempeil 
zakte (en daar 4 kwartalen lang tot Q1-2021 bleef hangen), is diezelfde index traag maar gestaag uit 
het dal gekropen tot die uiteindelijk in Q4-2021 alweer 15,6% groei liet noteren (jaar-op-jaar) na de 13% 
en 16,5% stijgingen die resp. in Q2 en Q3 ook al op het bord kwamen. 
Fraaie cijfers, al bleef het verhandelde dienstenvolume nog altijd wel 8,9% onder het prepandemiepeil 
uit het tweede kwartaal van 2019.  
 
Eind juni gaf de Nationale Bank van België voor 2022 ook de eerste kwartaalcijfers vrij rond de 
Belgische buitenlandse handel in diensten. 

Tijdens Q1-2022 heeft België wereldwijd voor 29,94 miljard euro aan diensten geëxporteerd, wat 12,2% 
meer was dan tijdens Q1-2021 en sinds 2008 meteen het hoogste uitvoerbedrag aan diensten tijdens 
welk eerste kwartaal ook.  
De Belgische Q1-invoer beliep 28,31 miljard euro, ook al 14,6% hoger dan in het eerste kwartaal van 
2021 én ook hier een recordbedrag qua eerstekwartaalsinvoer. 

We gaan even na of het verloop van de Belgische dienstenexport tijdens Q1-2022 enigszins strookt met 
de bevindingen van de Services Trade Barometer (de 6 subindexen ervan) en grosso modo lijkt dat ook 



het geval, zoals hierna mag blijken uit het exportverloop tijdens Q1-2022 van de subcategorieën 
binnen de Belgische diensten: 

− diensten globaal   (+13,3%); 

− reisverkeer    (+48,9%) 

− transport    (+21,9%); 

− ICT en telecom   (+7,7%) 

− bouw     (+10,7%) 

− financiële diensten   (-2%) 

Daarnaast is in 2022 de eerstekwartaalsuitvoer globaal ook 13,3% toegenomen t.o.v. Q1-2019, al was 
dat niet zo voor alle dienstencategorieën, want van reisverkeer, bouw, cultuur- en recreatie en 
onderhoud & herstelling bleef de afzet in het buitenland nog altijd beneden het Q1-peil van 2019.  
Globaal gezien gin ook de Q1-invoer hoger (+10,2%) dan in het gelijknamige kwartaal van 2019.  

 

(*) Wordt o.a. tot die veelomvattende branche gerekend: PR, reclame, marktonderzoek en adviesdiensten, accountancy en juridisch advies, onderzoek en ontwikkeling, 
transacties tussen filiaalbedrijven, architectuur, engineering, wetenschappelijke inspectie- en certificeringsdiensten , makelaars- en commissielonen, leasingtransacties, land- en 
mijnbouwoperaties en lokale verwerking en milieubeheer... 

Link naar volledige versie van de Services Trade Barometer: 

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/wtoi_23jun22_e.htm 

 

BPM6-code type dienst 2019 2020 2021 2022
% verloop 

tgov 2021

% verloop 

tgov 2020

% verloop 

tgov 2019

Y200 TOTAAL 26 418 398 27 708 697 26 685 131 29 941 691 +12,2% +8,1% +13,3%

Y268
Andere zakelijke 

diensten 
* 9 160 290 10 280 288 10 159 214 11 012 115 +8,4% +7,1% +20,2%

Y205 Transport 5 545 769 5 639 866 5 376 840 6 552 784 +21,9% +16,2% +18,2%

Y245 Telecom en ICT 3 208 370 3 672 193 3 572 293 3 846 677 +7,7% +4,8% +19,9%

Y260 Financiële diensten 1 866 493 1 885 363 2 125 827 2 084 298 -2,0% +10,6% +11,7%

Y236 Reisverkeer 1 691 620 1 798 844 993 096 1 478 733 +48,9% -17,8% -12,6%

Y253
Verzekeringen / 

pensioenen
573 238 590 649 902 420 1 076 755 +19,3% +82,3% +87,8%

Y150
Loonwerk & 

onderaanneming
860 945 806 576 854 030 1 027 901 +20,4% +27,4% +19,4%

Y266
Royalty's en 

licentierechten
695 430 850 816 757 613 791 353 +4,5% -7,0% +13,8%

Y291 Overheidsdiensten 748 014 706 665 603 793 629 587 +4,3% -10,9% -15,8%

Y249 Bouwsector 1 179 172 678 112 511 594 566 385 +10,7% -16,5% -52,0%

Y982
Andere diensten, niet-

toegewezen
244 249 288 753 321 229 405 174 +26,1% +40,3% +65,9%

Y287
Persoonlijke, culturele 

en recreatieve diensten
471 663 310 347 364 067 323 282 -11,2% +4,2% -31,5%

Y160
Onderhoud en 

herstelling
173 146 200 226 143 115 146 647 +2,5% -26,8% -15,3%

Q1-2022: EXPORT BELGISCHE DIENSTEN 

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/wtoi_23jun22_e.htm

