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VLAAMSE BUITENLANDSE HANDEL IN 2018: enkele hoofdlijnen 
 

uitvoer: +3,45%; invoer +5,56% 
 

Vlaanderen exporteerde in 2018 voor 328 miljard euro, het hoogste uitvoerbedrag ooit.  
Dat blijkt uit een eerste analyse door Flanders Investment & Trade van de in- en uitvoercijfers 2018 van de 
Nationale Bank van België (INR-NBB). Ook aan de importzijde scoorde de Vlaamse handel nooit hoger: de 
Vlaamse invoer nam in 2018 toe tot ruim € 317 miljard, een bedrag aan buitenlandse inkopen dat 5,56% 
hoger lag dan in 2017.  
Het Vlaamse aandeel in de totale Belgische export klokte alweer af op ruim 83%.  
Chemie en farma blijven met voorsprong op kop in de rangschikking van de Vlaamse sectorale 
exportportefeuille. De uitvoerwaarde van minerale brandstoffen – op de vierde plaats in de lijst – kende 
voor het tweede jaar op rij een forse vooruitgang, mede een gevolg van de prijsschommelingen van de 
energieproducten. 

 
- Doorheen 2018 zag het er — na opeenvolgende kwartaalstijgingen — naar uit dat de Vlaamse jaaruitvoer 

zijn recordwaarde alweer wat scherper zou gaan stellen, wat uiteindelijk ook gebeurde: € 328 miljard en 
3,45% jaargroei tegenover 2017. 
 

- Die 3,45% toename van de Vlaamse export in 2018 lag weliswaar iets beneden de aanwas uit 2017 
(+4,94%), maar het was uiteindelijk wel de 9e uitvoerstijging op rij en een van de hoogste 
groeipercentages sinds 2010, het jaar waarin onze export zich uit de economische crisissfeer hees. 
 

- Wanneer de Vlaamse export in 2018 een behoorlijke 3,45% is toegenomen, dan gaat het hier om uitvoer 
volgens de universeel gangbare communautaire definitie van uitvoer, waarin ook heruitvoer/quasi 
doorvoer vervat zit.  
Maar een nóg beter groeicijfer liet de uitvoer in 2018 zien volgens de nationale definitie, die de waarde 
van de wederuitvoer uit de cijfers grotendeels wegfiltert en enkel de waarde in rekening neemt van 
exportgoederen “van Vlaamse makelij”. Die rechtstreekse Vlaamse uitvoer van binnenlands geproduceerd 
exportgoed ging in 2018 zelfs 8,93% hoger. 

 
- De 3,45% jaargroei oogt op zich erg behoorlijk, maar is ook weer niet zo bijzonder in de context van de 

Europese of de wereldhandel. Pas verschenen Eurostatcijfers zagen de totale EU28-export in 2018 
gemiddeld 4,63% toenemen. Vooral Nederland (+6,09%) en Polen (+9,40%) liepen voorop, maar ook het 
Verenigd Koninkrijk werkte zich in de kijker met 5,24% toename van zijn jaarexport in 2018.  
De waardedaling van het Britse pond met pakweg 12% tegenover de koers ten tijde van het referendum 
(juni 2016) zal daar niet helemaal vreemd aan zijn geweest. Ook de Franse export (+3,99%) ging nog iets 
sterker vooruit dan die vanuit Vlaanderen (+3,45%), dat wel Duitsland (+3,05%), Italië (+3,07%) en Spanje 
(+3,17%) achter zich liet. 
Voorlopige WTO-cijfers over de wereldgoederenhandel tijdens de eerste drie kwartalen van 2018 hebben 
het tussentijds over een volle 11,74% toename van de mondiale export in die periode, krap 3,5 maal meer 
dan de exportaanwas uit Vlaanderen. 
 

- De Vlaamse jaarinvoer tikte in 2018 aan op 317,3 miljard euro (+5,56% t.o.v. 2017), waardoor de 
handelsbalans voor 10,8 miljard euro in ons voordeel overhelde.  
 

- Aandeel van Vlaanderen in Belgische uitvoer = 83,1%, Wallonië = 14,5% en Brussel = 2,4%. 
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UITVOER GEOGRAFISCH: intra-EU-handel primeert in 2018 
 

- Het gros van de Vlaamse uitvoer (71,1%) ging in 2018 nog steeds naar de EU-28, na een forse 4,85% 
toename van onze intracommunautaire export. Alleen al naar onze 5 buurlanden exporteerde 
Vlaanderen 52,4% van zijn uitvoertotaal. 
 

- De export naar Duitsland, exportbestemming nr. 1, steeg liefst 10% (er was een zeer grote levering van 
lactamen, organisch component van antibiotica). De 5,4 miljard meeruitvoer naar onze oosterbuur was 
meteen de sterkste exportwaardestijging binnen de top 50. Duitsland blijft veruit de belangrijkste 
afzetmarkt met 17,96% aandeel in het exporttotaal. 
 

- Na een exportstijging van 5,81%, blijft Nederland in 2018 de 2de exportbestemming (extra uitvoer van 
minerale brandstoffen). 
 

- Naar grote EU-markten tekende onze intra-communautaire export enkel mincijfers op in Zweden  
(-5,02%; forse terugval van uitgevoerde dieselwagens erheen), het Verenigd Koninkrijk (-2,80%).  
Voorlopig blijft de koersdaling van het pond t.o.v. de euro — min 12% sinds juni 2016, de maand van het 
Britse referendum — zowat het enige tastbare element van het Brexitproces dat een impact kan hebben 
op het Vlaamse exportcijfer naar het VK. Naar de heuse impact hebben we het raden: zo heeft de Britse 
consument al zeker aan koopkracht ingeboet en stelt daardoor allicht zijn consumptiepatroon van 
(ingevoerde) koopwaar bij of uit. Zolang Brexit geen definitief beslag heeft gekregen, zet de Britse 
industrie grootscheepse investeringsplannen “op ijs” of gaat over tot noodstockage van cruciale 
goederen (onderdelen, farmaceutica). 
Maar, hoe dan ook, louter op basis van de huidige beschikbare exportcijfers valt niet uit te maken of 
zich nu al een aantoonbaar Brexiteffect laat voelen, dan wel of er ook andere aanwijsbare oorzaken 
voor zijn.  
 
Objectief kunnen we enkel vaststellen dat in 2018 vooral de export van (diesel)wagens wel heel sterk 
terugliep (-37,1%) en dat — van de sectoren die sterk afhangen van de Britse markt en dus erg 
brexitgevoelig zijn — vooral de export van textiel (-3,66%, maar -8% voor tapijt tot -10% voor ander 
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interieurtextiel) en enkele goed verkopende voedingsproducten als groentebereidingen, suikergoed, 
sinaassap…) in 2018 al een knauw kregen.  

 
 

 
- Buiten de EU-28 boekte de Vlaamse export in 2018 een veel kleinere toename (+0,16%) dan het 

groeipercentage naar de EU (+4,85%) én dan het gemiddelde exportverloop (+3,45%) wereldwijd.  
- De Europese markten buiten de EU kregen, globaal gezien, 1,4 miljard euro minder Vlaamse uitvoer 

binnen (-7,9%), dat door weinig fraaie exportresultaten bij de 3 grootste markten daar, m.n. Zwitserland 
(-21,3%; onder andere door ‘normalisering’ na uitzonderlijke levering van farma in 2017), Turkije (-7,6%), 
maar ook Rusland (-10,5%; minder machines en geneesmiddelen).  

- In 2018 kon de Vlaamse export ook iets mindere exportresultaten voorleggen op het Aziatische 
continent (-5,7%). Behalve naar China (-11,7%; minder organische chemie en automotive), was er ook 
exportverlies richting Japan (-2,4%; minder medische instrumenten en dieselvoertuigen),  
India (-1%), Singapore (-7,3%) en Thailand (-7,6%). De uitvoer naar Zuid-Korea (+10,9%), Taiwan (+15,1%) en 
Maleisië (+11,8%) boekte dan weer wel aanzienlijke vooruitgang. 

- In het Midden-Oosten (-12,3%) ging de uitvoer er nog forser op achteruit: dalers in de regio waren vooral 
de Verenigde Arabische Emiraten (-10,9%), Saoedi-Arabië (-11,1%), Israël (-15,3%) en Iran (-29,1%).  

- In 2018 steeg onze export voor het tweede jaar op rij in Afrika (+9,7%). Vooral in Sub-Saharaans Afrika 
ging het behoorlijk hard, met een stijgingspercentage van 13,1%. Nigeria (+11,2%; extra uitvoer van 
gasolie, stookolie en benzine) en Togo (+26,9%; mééruitvoer van gasolie) waren er de belangrijkste 
stijgers. 

- De exportafzet in Oceanië nam spectaculair toe (+48,6%), met 3,6% meer verkoop in Australië en zelfs 
12,1% in Nieuw-Zeeland. Enige nuance is hier wel geboden, want de échte oorzaak van die stijging was 
de (eenmalige) verkoop van een tankschip aan de Marshalleilanden.  
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- In 2018 was Amerika (+3,7%) goed voor een gemiddelde stijging. Verder inzoomend, bleek dat in Noord-
Amerika (+7%) de export bijna dubbel zo sterk was gestegen dan dat continentale gemiddelde. Naar de 
Verenigde Staten groeide onze jaaruitvoer 5,5% (of welgeteld 834 miljoen euro extra meer dan in 2017). 
Een pak beter nog verging het onze exporthandel met Canada, want die nam liefst 17,3% toe. Daar 
spanden organische chemie en farma de kroon (na een zeer grote levering van hormoonderivaten). 
 
UITVOER SECTORAAL 

 
- De jaarexport van chemie & farma steeg met 11,6%, een waardetoename met liefst 7,8 miljard euro en 

van alle sectoren meteen ook het grootste jaarwinst. Uiteraard bleven chemie en farma ook in 2018 de 
Vlaamse exporticonen bij uitstek, met 75,3 miljard euro afzet en een aandeel van 22,9% in de Vlaamse 
totaaluitvoer. 
 

- Op 2 stond transportmaterieel, goed voor 41,2 miljard euro — 12,6% van de hele Vlaamse jaarexport — na 
een status quo (-0,08%) in 2018. 
 

- Ook onze derde uitvoersector, machines, mechanica en elektr(on)ische apparatuur, met 10,6% 
exportaandeel, wist in 2018 zijn Vlaamse jaarexport nog 2,9% hoger te tillen. 
 

- De titel “stijger van het jaar” ging in 2018 opnieuw naar minerale producten, waarvan de jaaruitvoer 
met liefst 5,2 miljard euro omhoogschoot, meteen een jaarstijging van 18,1%.  
Het leeuwendeel daarvan waren minerale brandstoffen, waarvan de exportaanwas op zich al 5 miljard 
euro beliep (+18,6%). In de uitvoerresultaten voor brandstoffen spelen doorgaans ook factoren mee als 
het prijsverloop op de wereldmarkt én verschuivingen van het exportvolume van aardolieproducten. In 
2018 was dat niet anders en hebben vooral olieprijsstijgingen gespeeld (+29% sinds 2017). 
 

- Kunststoffen, onze 5e exportsector met 8,6% van de totaaluitvoer, zaten in 2018 ook bij de stevige 
exportgroeiers met 2 miljard euro aan bijgewonnen uitvoer (+8,0%). 
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INVOER  
 

- Ook aan de importzijde scoorde de Vlaamse handel nooit hoger: de Vlaamse invoer nam in 2018 toe tot 
bijna € 317,3 miljard, een bedrag aan buitenlandse inkopen dat 5,56% hoger lag dan in 2017. 
 

- Topverkoper Nederland (+9,64% - vooral extra minerale brandstoffen en aardolieproducten) 
consolideerde in 2018 zijn koppositie als hoofdleverancier van Vlaanderen met 18,64% inbreng in de 
Vlaamse totaalinvoer wereldwijd. Op 2 hield het leverancier Duitsland af (-1,50% en 11,01% aandeel), dat 
Frankrijk op zijn aloude derde plaats hield (+2,56% en 7,94% aandeel). 
 

- Dank zij een aanzienlijke toename (+22,62%) in 2018 profileerde de sector minerale producten zich – 
met brandstoffen als sterproducten – als invoersector nummer 2: ongeveer 17% 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 20,38%, mede door een stevige invoerstijging met 
10,47%.  
 

- De waarde van het ingevoerde transportmaterieel zakte 0,61%, waardoor het 12,58% importaandeel 
meepikte. Andere belangrijke importsectoren lieten een waardetoename noteren, zoals machines 
(+0,04%), onedele metalen (+6,57%) en kunststoffen (+1,43%). 
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VLAAMSE TOTAALHANDEL 
 

- In 2018 was Nederland de belangrijkste Vlaamse handelspartner, wat uiteraard grotendeels te maken 
heeft met de handel in minerale brandstoffen en raffinageproducten. Ruim 48% 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, China en India als 
“verre” handelsrelaties buiten de EU.  
 

 
 

 
VLAAMSE HANDELSBALANS: tekorten en overschotten 
 
In Vlaanderen nam in 2018 de waarde van de import van minerale brandstoffen toe tot bijna € 51 
miljard, een stijging met bijna 25%. 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 2018 de handelsbalans met onze Noorderburen 
niet € 17 miljard in ons nadeel zijn doorgeslagen, maar slechts voor € 1,9 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 2018 een nóg groter 
handelsoverschot hebben geboekt van € 32,4 miljard i.p.v. de € 10,8 miljard overschot met de 
energieproducten erbij. 
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BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel kennisbeheer FIT  
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