
 

 

 

Vlaamse export daalt 16% in juli  

Brussel, 15 oktober 2020 – Door de coronacrisis blijft de Vlaamse buitenlandse handel het moeilijk 
hebben, zo blijkt uit een analyse van Flanders Investment & Trade (FIT) op basis van cijfers die de 
Nationale Bank van België (NBB) vandaag vrijgaf.  
De Vlaamse maanduitvoer in juli 2020 daalde met 15,95% tegenover dezelfde maand vorig jaar1. De 
invoer verminderde met 16,14%: de dalingen zijn opnieuw iets feller dan in juni, maar wel van een 
andere orde dan de recordverliezen in april en mei. 
 
Vlaanderen heeft in juli 2020 ongeveer 23,5 miljard euro geëxporteerd, 16% minder dan in juli vorig 
jaar. In april en mei noteerden we een terugval met respectievelijk -27,3% en -29,2%.  
Juni 2020 bracht - met een achteruitgang van 8,8% - wat hoop. 
Bij de import noteerde Vlaanderen in juli 2020 een bedrag van 21,8 miljard euro. Dat is een daling van 
16,1% tegenover juli 2019. Ook hier dus een heel wat minder slecht resultaat dan in april (-29,9%) en 
mei (-30,4%). Juni leverde een beter resultaat op: -12,2%.  

Voor de gecumuleerde exportcijfers voor de eerste zeven maanden van 2020 betekent dit een 
voorlopige terugval met 12,4% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Tijdens diezelfde zeven 
maanden verloor de import dan weer 14,8% tegenover vorig jaar. 

Het Vlaamse aandeel in de Belgische totaaluitvoer bedroeg in juli 81,0% van de totale Belgische 
uitvoer. De inbreng van Wallonië (export -17,6%; algemene achteruitgang, zelfs bij farma) in de 
nationale uitvoer beliep 15,8% terwijl Brussel (export +5,4%; vooral meer uitvoer van elektrische 
wagens en geneesmiddelen/vaccins) instond voor de resterende 3,2%. 
 
Het verloop van de Vlaamse export in juli 2020 (-16%) situeerde zich nogal onderaan de tabellen 

vergeleken met de evolutie in de buurlanden. Op basis van voorlopige maandcijfers van nationale 

statistiekdiensten stellen we immers vast dat Nederland zijn juli-export heel wat minder zag 

teruglopen (-6,4%). Duitsland boekte in juli een exportverlies van 11% en in Frankrijk was de terugval 

feller (-18%). Ook in Italië ging de juli-export achteruit (-7,3%), terwijl in Spanje de daling 9,1% beliep. 

 

Vergelijken we het gecumuleerde exportverloop tot juli 2020 (-12,4%) met dat van de overige  

EU-exporteurs, dan staat Vlaanderen dan weer iets beter gerangschikt (dan enkel in juli). Nederland 

zag zijn tussentijdse export minder teruglopen (-8,2%), terwijl van Duitsland (-13,1%), Italië (-14%), 

Spanje (-15%) en Frankrijk (-20,8%) de uitvoer in die periode sterker achteruitging dan die vanuit 

Vlaanderen (-12,4%). 7 maanden ver in 2020 kwam de enige exportstijging binnen de EU van Ierland 

(+3,7%).  

 
1 Wanneer in juli 2020 de Vlaamse uitvoer 16% terugliep, dan ging het daarbij wel degelijk om uitvoer volgens de alom gangbare communautaire definitie 

(CC) van uitvoer. Daarin zit ook de heruitvoer/quasi-doorvoer vervat. Enkel deze gegevens zijn internationaal vergelijkbaar met Eurostat en Unctad. 
Interpreteren we “export” volgens de nationale definitie (NC) — die uit de cijfers de waarde wegfiltert van de heruitvoer via Vlaanderen door niet-
residente bedrijven – dan betekende die voor juli 2020 een exportdaling van ‘slechts’ 14,9%). Bij de invoer NC noteren we in juli een terugval met 12,3%. 

 

https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/enm2003.pdf
https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/enm2003.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Dalende exportbestemmingen 

Ruim de helft van het Vlaamse exportverlies in juli 2020 (-4,5 miljard euro) is gelinkt aan drie van de 
grootste exportmarkten voor Vlaanderen, Duitsland, Nederland en Frankrijk, samen goed voor een 
daling van 2,3 miljard euro tegenover dezelfde maand vorige jaar.  
Enkele cijfers omtrent onze Europese exportbestemmingen: het Vlaamse exportvolume naar Duitsland 
ging in juli met maar liefst 23,4% achteruit. Naar onze tweede markt, Frankrijk, daalde onze export 
14,4%. Richting Nederland — op drie — kromp de uitvoer ruim 18%. Voorts zakte ook naar Italië onze 
export behoorlijk fel met maar liefst 18%. Voor Polen ging het het om een daling met 6,6%.  
Ook onze uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk blijft het moeilijk hebben: in deze woelige 
brexit/covid19-periode noteren we er toch weer 16,9% exportverlies. 

Springen eveneens in het oog: de Vlaamse uitvoer naar Zwitserland zakte in juli aanzienlijk (-33%), net 
als die richting de VS (-13,7%). Idem voor Japan (-19,8%) en de VAE (-45,8%). Maar vooral de uitvoer naar 
India (-60%) – door de mindere uitvoer van diamant – kleurt nog steeds dieprood.  
 
Net als in een hele resem afzetmarkten, ging de Vlaamse export in de meeste continenten diep in het 
rood. Dit was het geval bij Afrika (-27,3%), Europa (-16,2%), Azië en Midden-Oosten (-13,8%) en Amerika 
(-13%). Enkel de export naar Oceanië steeg 18,7% (extra farma en machines naar Australië). 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Stijgende exportbestemmingen 

Niettemin zijn er ook enkele markten waar de Vlaamse export in juli 2020 wél al enige groei 
optekende tegenover juli 2019. Binnen de top 20 van de Vlaamse uitvoerbestemmingen waren dat er 4: 
grootste absolute stijger is de Turkije (+29,7%). Maar ook Zweden (+19,1% dank zij een grote levering 
van hybride, elektrische en gewone wagens) en China (+15,6%; de stijging was algemeen, maar vooral 
extra uitvoer van farma en koper valt maand na maand op). Ook de afzet in Israël (+1,8%) ging iets 
hoger. 



 

 

 

 

Uitvoerproducten 

Het hoeft niet te verwonderen bij zowat alle producten achteruitgang te noteren viel. Het grootste 

verlies zit in juli duidelijk bij organische chemische producten (-46,6% of -1,1 miljard euro).  

Maar ook de sector minerale brandstoffen/aardolie blijft het uiteraard zeer moeilijk hebben (-39,1% of 

-913 miljoen euro). Zowel de historisch lage olieprijs als de zwakke vraag spelen een rol in dat verlies. 

Andere sterke daler is de sector auto’s en onderdelen (-24,4% of -849 miljoen euro).  

Ook diamant/edelstenen/edele metalen (-24,3% of -333 miljoen euro), machines (-11,9% of  

-247 miljoen euro) en ijzer en staal (-23,2% of -211 miljoen euro) deelden in de klappen. 

Eigenlijk bleven enkel farmaceutica (samen met enkele chemische subtakken) positief presteren in juli 
(+11,2% en ruim 300 miljoen euro meeruitvoer), maar die ene sector kon het tij niet keren waardoor 
het globale julicijfer negatief bleef (-16%). 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sterkere daling bij import in juli (-16,1%) 

Ondanks verlies in juli 2020 bleef topverkoper Nederland (-23,8% - vooral minderminerale brandstoffen 
en aardolieproducten) – koploper als leverancier van Vlaanderen met 16% inbreng in de Vlaamse 
totaalinvoer wereldwijd. Op 2 hield het leverancier Duitsland op afstand (-0% en 13,2% aandeel).  
Frankrijk (-26,7% ; 7,9% importaandeel; aanzienlijk minder personen- en vrachtwagens, farma en 



 

 

aardolieproducten) verwees de VS naar de vijfde plaats (-26,0%; 6,9% importaandeel en verlies bij met 
name farma en organische chemie en kunststoffen uit de VS). China stond op 4 (-4,7% en aandeel van 
7,1%). 
Het effect van een teruggelopen energievraag en de lagere wereldprijzen ervoor zagen we vooral bij 
de import uit: Nederland (-23,8%), het Verenigd Koninkrijk (-13,3%), Rusland (-54,8%) en Noorwegen     
(-36,3%). 

Voorlopige resultaten gecumuleerde periode januari-juli 2020:  

 



 

 

 



 

 

 

De afname (-49,4%) in juni 2020 bij de sector van de minerale producten blijft zich ook in juli (-46,5%) 
manifesteren. In de ranking van de invoersectoren staan ze op nummer 4: een goeie 9% van de totale 
Vlaamse sectorale invoeruitgaven gaat nog steeds op aan die branche. Chemie en farma blijven samen 
wel stevig op de eerste plaats met een importaandeel van 22,4%, maar ook hier nog steeds een 
invoerdaling met 14%.  

De waarde van het ingevoerde transportmaterieel zakte 13,4%, waardoor het nog 12,2% importaandeel 
meepikte. Er werden ook minder machines/elektrische apparaten ingevoerd (-10,9%). Ook andere 
belangrijke importsectoren lieten een waardeafname noteren, zoals onedele metalen (-13,3%), 
kunststoffen (-16,5%) en diamant / edelmetaal (-5,3%). 
 
 

 



 

 

 

 
  



 

 

Vooruitzichten NBB augustus 2020 

Volgens de eerste voorlopige ramingen van de NBB zou ons land in augustus 2020 de eerste tekenen 
zien van een voorzichtig herstel. 

Persbericht NBB (15/10/2020): 

  

 
 

 
BRON:   Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB) 
Verwerking Cel Kennisbeheer Flanders Investment & Trade  


