
 
 

VLAAMSE BUITENLANDSE HANDEL IN 2020: sterke terugval door Covidcrisis 
  

uitvoer: -8,07%; invoer -10,01%  
  
 
Boekte de Vlaamse export in 2018 nog een hoogterecord van ruim 329 miljard euro, dan kwam 
er in 2019 een abrupt eind aan de continue reeks exportstijgingen sinds 2009.  
 
In 2019 ging de jaaruitvoer immers een eerste maal licht achteruit (-1,46%) tot 324,6 miljard 
euro. En toen kwam 2020, het jaar waarin de Covidpandemie lelijk huis hield in de Vlaamse 
buitenlandse handel met 8% minder jaaruitvoer tegenover 2019. 
 
Ook aan de importzijde bracht 2020 uiteraard geen nieuw recordbedrag, want de 
Vlaamse jaarinvoer ging 10,01% lager dan in 2019 en kwam uit op 281,1 miljard euro.  
 
Dat blijkt uit een eerste analyse door Flanders Investment & Trade van de in- en uitvoercijfers 
2020 van de Nationale Bank van België (INR-NBB).   
    

 
  



Doorheen 2020 werd het al snel duidelijk dat de Vlaamse uitvoer het niet makkelijk zou 
hebben.  
Sinds maart 2020 noteerden we negatieve groeicijfers t.o.v. dezelfde maanden in 2019.  
Januari, februari en maart 2020 waren al geen topmaanden, wat resulteerde in een 
exportdaling van 1,6% in het eerste kwartaal. De bijzonder zwakke exportcijfers in april en 
mei lieten het tweede kwartaal uitkomen op een verlies van liefst 21,4%. In  het derde kwartaal 
lag het exportverlies al een stuk lager: -8,8%. November, maar vooral december, konden de pijn 
wat verzachten, maar de stevige rode jaarcijfers voor de export én de import bleven wel een 
feit.  
Tegen de eerste verwachtingen in bleef het verlies nog enigszins “beperkt” in vergelijking met 
2009, het jaar van de bankencrisis en slechtste Vlaamse uitvoerjaar ooit (-17,0%). 
 
De export naar markten binnen de EU kreeg een forse tik van 9,34%, die naar extra-
communautaire afzetmarkten (de rest van de wereld, zeg maar) raakte iets minder afzet kwijt  
(-5,82%), vooral dank zij de voor een jaar als 2020 “atypische” uitvoerresultaten naar de 
Verenigde Staten (+9,5%) en China (+22,6%), beide top tienklanten (VS op 5, China op 8). 

  
De jaarexport van chemie & farma  als sector steeg met 3,5%, een waardetoename met niet 
minder dan 2,5 miljard euro. Van alle sectoren was dat in 2020 meteen ook de grootste — en 
bijna enige — jaarwinst. Uiteraard bleven chemie en farma ook in 2020 de Vlaamse 
exporticonen bij uitstek, met 75,2 miljard euro buitenlandse afzet en 25,2% aandeel in de 
Vlaamse totaaluitvoer. Op een dieper detailniveau stellen we vast dat de vooruitgang volledig 
op het conto van farmaceutica (medicijnen en vaccins) te schrijven valt: een stijging met 23,6% 
of 6,4 miljard euro meer aan jaarexport. 
 
Op 2 stond transportmaterieel, goed voor 37,0 miljard euro — 12,4% van de hele Vlaamse 
jaarexport — na een stevige afname (-16,6%) in 2020.  
Ook onze derde uitvoersector, machines, mechanica en elektr(on)ische apparatuur, met 11,3% 
exportaandeel, moest in 2020 een verlies van 5,9% incasseren.  
 
De titel “daler van het jaar” ging in 2020 opnieuw naar minerale producten, waarvan de 
jaaruitvoer met liefst 9,6 miljard euro terugviel, meteen een jaardaling van 31%.   
Het leeuwendeel daarvan waren minerale brandstoffen (aardolie, aardgas, distillatieproducten), 
waarvan de exportdaling op zich al 9,5 miljard euro beliep (-32,5%).  
 
In de uitvoerresultaten voor brandstoffen spelen doorgaans ook factoren mee als het 
prijsverloop op de wereldmarkt én verschuivingen van het exportvolume van aardolie-
producten.  In 2020 was dat uiteraard niet anders en hebben vooral (continue) prijsdalingen 
van energieproducten gespeeld doorheen 2020. Gemiddeld bedroeg die daling 30% op jaarbasis 
tegenover de prijzen in 2019. (Bron: IMF Indices of Primary Commodity Prices, 2020-2021). 
 
Om een beeld te schetsen van hoe zwaar die prijsevoluties doorwegen in de totale Vlaamse 
uitvoer nog dit: mochten we bij de analyse van de Vlaamse export geen rekening houden met 
de minerale producten/brandstoffen/energieproducten dan zou de wereldwijde Vlaamse 
uitvoer niet met 8,1% zijn teruggevallen maar met ‘slechts’ 5,7%.  
 



Doordat Vlaamse jaarinvoer in 2020 iets feller terugliep (-10%) dan de uitvoer (-8%) helde de 
handelsbalans met 17,3 miljard euro een stuk meer in ons voordeel over, ruim 40% meer dan in 
2019.  
Net als de overige Belgische regio’s noteerde Vlaanderen in 2020 een negatief exportcijfer, 
waardoor het Vlaamse aandeel in de Belgische totaaluitvoer (81,2%) ongeveer op hetzelfde 
niveau bleef als in 2019. De inbreng van Wallonië (export -7,1%) in de nationale uitvoer beliep 
16,1%, terwijl Brussel (export -8,3%) instond voor de resterende 2,7%.  
  
Wanneer in 2020 de Vlaamse uitvoer 8,1% terugliep, dan ging het daarbij wel degelijk om 
uitvoer volgens de voortaan alom gangbare communautaire definitie (CC) van uitvoer, die ook 
de heruitvoer/quasi-doorvoer opneemt in de cijfers.   
Interpreteren we “export” volgens de nationale definitie (NC) — die de waarde  van de 
heruitvoer via Vlaanderen door niet-residente bedrijven wegfiltert uit de cijfers – dan 
betekende dat voor 2020 een kleiner exportverlies (-5,7% NC tegenover -8,07% bij CC). Bij de 
invoer kwam het jaarverloop in dat geval uit op -7,1% (i.p.v. 10,01% bij CC).  
  

 

 
Europees bekeken, ligt Vlaanderen — met 8,07% daling van de jaaruitvoer in 2020 — nogal in de 
buurt van het het EU-exportgemiddelde (-8,23%). Pas verschenen Eurostatcijfers voor 2020 
geven dan ook te zien dat de Vlaamse export het niet per se minder goed heeft gedaan dan die 
van de rechtstreekse concurrenten. In 2020 heeft - van de grote EU-exporteurs - Nederland zijn 
export minder (-6,71%) zien teruglopen dan de onze, terwijl van Duitsland (-9,25%), Italië  
(-9,74%), Spanje (-10,03%) en Frankrijk (-16,28%) de jaaruitvoer wél sterker achteruitging dan die 
vanuit Vlaanderen (-8,07%).  
Enkel voor Ierland is 2020 exportgewijs geen rampjaar gebleken, want het kon uiteindelijk 



uitpakken met een exportstijging van 3,66%. Het waren alweer farma en immunologische 
producten, organische chemie en ICT-componenten, die de uitzonderlijke Ierse exportgroei 
aanjoegen. Op de valreep kon ook Letland het jaar nog rond maken met een heel klein plusje 
(+0,72%, dank zij meer export van elektrische apparatuur en granen).

 
 

UITVOER GEOGRAFISCH: intra-EU-handel minder goed dan die met rest van de wereld in 2020 
 

• In 2020 – het eerste jaar met het VK als derde land buiten de EU – ging het gros van de 
Vlaamse uitvoer (62,9%) nog altijd richting EU , zelfs na de forse 9,34% terugloop van onze 
intracommunautaire export.  
Alleen al naar onze 4 EU-buurlanden (DE, FR, NL en LU) exporteerde Vlaanderen 43% van zijn 
uitvoertotaal.  
 

• De export naar Duitsland, exportbestemming nr. 1, daalde met niet minder dan 12% jaar-
op-jaar. Met 7 miljard euro minderuitvoer naar onze oosterbuur was dat in 2020 meteen de 
sterkste exportwaardedaling van al onze exportmarkten.  
Duitsland blijft wel noog veruit de belangrijkste afzetmarkt, goed voor 17,33% aandeel in het 
Vlaamse exporttotaal (al lag dat aandeel in 2019 nog 0,77 procentpunten hoger op 18,10%). 
Zo ging al meteen ruim 5 miljard euro aan export verloren bij de 3 grootste exportposten 
erheen: organische chemie (-32,5%), personenwagens (-18,8%; vooral benzinewagens – ook 



hybrides) en kunststoffen (-12,5%). Voorts was er ook (miljarden)verlies bij minerale 
brandstoffen (-34,1%) en sterke achteruitgang bij ijzer- en staalproducten (-24,9%). 
 

• Niettegenstaande een exportdaling met 8,7%, werd Frankrijk in 2020 de 2de 
exportbestemming. Hetverlies zat in bijna alle belangrijke sectoren, enkel de uitvoer van 
voeding & dranken hield stand. 
 

• Naar de andere grote EU-markten (binnen de top 10 van de uitvoerbestemmingen) 
tekende onze intra-communautaire export iets ‘betere’ cijfers op: in Italië  (-5,3%; forse 
terugval van uitgevoerde wagens/onderdelen erheen; maar wel een grote exporttoename 
van organische chemie en farma) en Spanje (-5,9%) hielden de Vlaamse bedrijven redelijk 
stand.  In Polen (-2,4%) was het verlies nog kleiner en in Zweden zagen we zelfs een 
vooruitgang met 2,8%. De uitvoer naar Kroatië steeg ruim 65% door aanzienlijke leveringen 
van immunologische producten.  
 

 
 
Buiten de EU vertoonde de Vlaamse export in 2020 een veel kleinere krimp (-5,8%) dan het 



groeipercentage naar de EU (-9,3%) én dan het gemiddelde Vlaamse exportverloop 
wereldwijd (-8,1%). 
• De Europese markten buiten de EU — met het Verenigd Koninkrijk erbij sinds februari 
2020 — tekenden in 2020 voor 13,21% van de Vlaamse totaalexport. Globaal gezien, haalde 
de landengroep 2,6 miljard euro minder Vlaamse uitvoer binnen (-6,3%).  
Naar het Verenigd Koninkrijk liep onze uitvoer in 2020 6,5% terug (zie alinea verderop).  
Exportverkopen aan Turkije gingen dan weer wel omhoog (+9%) met meerafzet van o.a. 
goud, farmaceutica, weefgetouwen en vrachtwagentrekkers). Door die stijging liet het 
Zwitserland (-20,5% of 1 miljard euro achteruit, goud vooral, maar ook brandstoffen en in 
mindere mate diamant, ondanks stijgingen bij immunologische preparaten en vaccins) 
achter zich en werd meteen de tweede afzetmarkt in Greater Europe.  
Naar Rusland liep onze export minder terug (-4,8% ) dan het gemiddelde voor de hele regio. 
De meeruitvoer van farmaceutica (vaccins en immunologische producten) chemie en van 
staalproducten maakten er een deel van het verlies goed opgelopen in de takken 
transportmaterieel, machines, diamant en kunststoffen). 
 

 



 
  

Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de Europese 
Unie, maar tot eind 2020 was er nog wel een transitieperiode van kracht, waarin er de 
facto weinig veranderde en onze handel met het VK – op papier - dus relatief ongestoord 
kon blijven doorgaan in heel 2020.  

 
Toch zat het VK doorheen 2020 ook in de hoek waar onze export rake tikken kreeg.  
In de loop van 2020 presteerde de Vlaamse maanduitvoer naar het VK liefst 8 maanden 
minder goed of slechter dan de Vlaamse uitvoer wereldwijd. Ondermaatse prestaties dus 
gedurende 2/3 van het jaar.  
Uiteindelijk klokte de jaaruitvoer er af op 24,21 miljard euro, meteen een achteruitgang met 
6,48% of 1,7 miljard euro waardeverlies tegenover 2019. Op plaats 4 op de lijst van Vlaamse 
uitvoer-bestemmingen bleef het uiteraard wel een sleutelmarkt voor onze exporteurs, goed 
voor 8,11% van de Vlaamse totaaluitvoer.  
De exportdaling richting Groot-Brittannië was uiteindelijk wel minder groot dan de 



gemiddelde daling van de jaarexport wereldwijd (-8,07%) en ook “beter” dan de afzetkrimp 
in de exportmarktentop 3: Duitsland (-11,95%), Nederland (-13,71%), Frankrijk (-8,67%). Dat 
neemt evenwel niet weg dat het VK in 2020 de rij met grote verliesmarkten vervoegde en 
het op vier na grootste exportwaardeverlies leed van heel onze top 50 met exportmarkten. 
  
We kunnen er niet naast kijken dat 74% van onze totaalexport naar het VK in 2020 
achteruitgang heeft geboekt (i.e. in 62 productcategorieën van de 96 die er zijn).  
De raakste klappen vielen al meteen bij 5 sleutelsectoren:  
 
- de automotive branche, goed voor bijna 30% van onze export over het Kanaal (-10,2% 

of - 819 miljard euro). Het gros ervan ging verloren bij benzinewagens (-26,61%); 
- farmaceutica (-25,9% ; 485 miljoen euro exportverlies) met een nog sterkere daling bij 

gedoseerde geneesmiddelen voor retailverkoop (-46,5%); 
- kunststoffen (-13,8% ; - 214 miljoen euro met dalingen over heel de branche heen); 
- aardolieproducten en minerale brandstoffen (-18,4% ; 240 miljoen euro minwaarde), 

maar nog meer voor middelzware oliën (-34%), het meest courante type ruwe olie; 
- machines en mechanica met een zogoed als veralgemeende daling over alle takken heen          

(-7,83%). 
 

Bij de — weinige — productgroepen met exportgroei in 2020 richting het VK, noteren we 
vooral enkele industriële edelmetalen (rhodium, palladium en platina, overwegend gebruikt 
in de automobielsector, meer bepaald in katalysatoren voor uitlaatsystemen) die samen 
165% of 546 miljoen euro meeruitvoer naar het VK genereerden). Ook de jaarexport van 
(sport)schoenen ging er ruim een kwart omhoog (+25,8% ; +220 miljoen euro). 

 

Veiligheidshalve anticiperend op een brexit zonder akkoord — mét importtarieven en 
andere douane-ellende die onze export toen nog boven het hoofd hing — sloeg men aan 
Britse zijde ter elfder ure aan het stockpilen, waardoor tijdens de 2 slotmaanden van 2020 
ook onze export naar het Verenigd Koninkrijk een groeispurt inzette van +30,2% in 
november en nog eens +42,6% in december.  
De overgrote meerderheid van de exportsectoren droegen bij tot die groeispurt, met name 
de hogervermelde branches met exportgroei in heel 2020 (industrIële edelmetalen en 
schoenen), maar ook personenwagens (vooral de full-electric en hybride modellen en lichte 
vracht- en bestelwagens), vaccins (+631% of 118 miljoen euro meer tegenover nov+dec 2019) 
en zowat alle kunststoffen (+34,64%). 

 
De gezamenlijke 1,34 miljard euro meeruitvoer tijdens die maanden hebben ervoor gezorgd 
dat het jaarverlies van onze export naar het VK enigszins werd getemperd tot maar -6,48%. 
 
Of die eindejaarspiek van de export naar het Verenigd Koninkrijk in 2020 een lang leven 
beschoren is, valt nog helemaal te bezien, want in een eerste prognose voor januari 2021 
gaat de NBB alvast uit van een forse terugval van de (Belgische) export erheen (-35%), 
terwijl de import zelfs 54,4% zou zijn ingezakt. Het Britse Office for National Statistics 
(ONS) ziet de Belgische januari-uitvoer naar het VK zelfs 43,8% teruglopen, terwijl de Britse 
uitvoer naar ons land een kleine 30% zou verliezen.   
 

  



In zijn oktoberrapport stelde de WTO al het volgende: anders dan in Europa en Noord-
Amerika die tijdens Q2-2020 de steilste terugval van hun wereldexport incasseerden (resp. 
24,5% en 21,8%), waren Aziatische markten tegen die tijd al enigszins aan het herstellen en 
noteerden b.v. een exportverlies van maar 6,1% met aan de importzijde Aziatische 
aankopen die ook maar 7,1% lager gingen dan een jaar eerder (tegenover –14,5% in Noord-
Amerika en 19,3% in Europa).  
Hierna leest u hoe het de Vlaamse export naar Azië is vergaan in 2020.  
 
• De Vlaamse export kon in 2020 ook iets mindere exportresultaten voorleggen op 

het Aziatische continent (-8,4%). Dat niettegenstaande een aanzienlijke toename van de 
uitvoer naar China (+22,7%; stijging was algemeen maar vaccins, geneesmiddelen en 
koper(producten) sprongen bijzonder in het oog), naar Zuid-Korea (+13,4%; extra uitvoer 
van geneesmiddelen en platina) en naar Taiwan (+10,1%; grote levering van ijzer- en 
staalproducten).  
Het exportverlies richting India (-34,2%; bijna alle uitvoersectoren hadden het moeilijk, 
maar hier speelde vooral het feit dat de diamanthandel tijdens de crisis helemaal 
stilviel), Hongkong (-31,7%; ook hier lag een halvering van de afzet van diamant aan de 
basis) en Japan (-14,3%; minder vervoermaterieel/onderdelen) woog echter sterker door.   
De uitvoer naar Singapore (-4,7%), Maleisië (-6,8%) en Vietnam (-7,5%) deed het 
uiteindelijk iets beter — of minder zwak — dan de gemiddelde Vlaamse uitvoer 
wereldwijd. 
 

• In het Midden-Oosten (-1,8%) ging de uitvoer er minder op achteruit dan gemiddeld: 
dalers in de regio waren vooral de Verenigde Arabische Emiraten (-5,5%), Israël (-1,3%), 
Libanon (-14,7%) en Iran (-16,1%).   
 

• In 2020 daalde onze export voor het tweede jaar op rij in Afrika (-16,5%). Vooral in Sub-
Saharaans Afrika was er minder afzet, met een dalingspercentage van 21,9%. Dit had 
echter hoofdzakelijk te maken met de mindere uitvoer van motorbenzine naar Nigeria, 
Angola en Togo. De totale uitvoer naar betrokken landen daalde daardoor 
respectievelijk met Nigeria (-43,0%), Angola (-55,8%) en Togo (-79,7%).  
De landen in Noord-Afrika (-3,1%) hielden beter stand. Egypte (+6,7%) en Tunesië (+18,4%; 
export van koperdraad) scoorden goed, Marokko (-11,9%) en Algerije (-12,5%) minder. 
 

• De exportafzet in Oceanië nam licht toe (+1,4%), met 3,7% meer verkoop in   
Australië (meer uitvoer van farma en koper(producten), veel minder uitvoer van 
vervoermaterieel/onderdelen) en 11,6% verlies in Nieuw-Zeeland (minder farma, 
vervoermaterieel en machines).  
  

• Net als in 2019 was Amerika in 2020 het buitenbeentje: goed voor een gemiddelde 
uitvoerstijging met 5,3%. Verder inzoomend, bleek dat in Noord- Amerika (+6,8%) de 
export het sterkst is gestegen. Naar de Verenigde Staten groeide onze jaaruitvoer 9,5% of 
welgeteld 1,6 miljard euro méér dan in 2019. Sedert begin 2020 is er een enorme 
exportstroom op gang gekomen van vaccins richting de VS, goed voor een extra bedrag 
van 1,9 miljard euro (aan vaccins alleen al). Minder goed verging het onze exporthandel 
met Canada, want die nam liefst 10,5% af. In 2018 en 2019 was er nog een zeer grote 
levering van hormoonderivaten, in 2020 lag die een pak lager.  



Ook de afzet in Zuid-Amerika (+2,8%) ging omhoog. Vooral Argentinië (+42,4%; extra 
uitvoer van geneesmiddelen en gasolie) en Venezuela (+2 264%; gevolg van enkele zeer 
grote leveringen in de sector van machines/elektrische toestellen) lagen aan de basis 
van deze toename. Ook de uitvoer naar de belangrijkste partner in de regio, Brazilië, 
ging achteruit (-5,5%; uitvoer farma steeg sterk, de uitvoer van machines en 
vervoermaterieel/onderdelen maakte de omgekeerde beweging). 
  
UITVOER SECTORAAL 
 

 
  

• De sectorale jaarexport van chemie & farma  steeg met 3,5%, een waardetoename met 
liefst 2,5 miljard euro en van alle sectoren meteen ook de grootste — en bijna enige — 
jaarwinst. Uiteraard bleven chemie en farma ook in 2020 de Vlaamse exporticonen bij 
uitstek, met 75,2 miljard euro afzet en een aandeel van 25,2% in de Vlaamse totaal-
uitvoer. Kijken we op een hoger detailniveau, dan zien we dat de vooruitgang wel 
degelijk volledig op het conto komt van farmaceutica (medicijnen en vaccins) na een 
jaarstijging met 23,6% (of + 6,4 miljard euro).  



De sector was in zijn eentje goed voor ruim driekwart (79,2%) van de globale 
exportstijging van de — weinige — industrietakken die in 2020 positieve uitvoercijfers 
noteerden (+6,4 miljard euro tegenover +8,35 miljard euro). 
Gelet op het feit dat er enkele belangrijke covidvaccins in Vlaanderen worden 
geproduceerd, zal de uitvoer ervan wellicht ook in 2021 een belangrijke rol gaan spelen. 
Alleen al in 2020 zien we een mééruitvoer van maar liefst 3,4 miljard euro. Vooral de 
uitvoer naar de VS spande de kroon (zie tabel hieronder met de top tien bestemmingen 
voor vaccins in 2020). 
 

  
  

 

• Op 2 stond transportmaterieel, goed voor 37,0 miljard euro — 12,4% van de totale 
Vlaamse jaarexport — na een stevige achteruitgang (-16,6%) in 2020.  
 

• Ook onze derde uitvoersector, machines, mechanica en elektr(on)ische apparatuur, met 
11,3% exportaandeel, moest in 2020 een verlies van 5,9% incasseren.  
 

• Kunststoffen, onze 4e exportsector met 8,1% van de totaaluitvoer, zaten in 2020 ook bij 
de stevige exportdalers met 1,9 miljard euro aan verloren uitvoer (-7,3%). 
 

• De weinig benijdenswaardige titel “daler van het jaar” ging in 2020 opnieuw naar 
minerale producten (aandeel: 7,14%), waarvan de jaaruitvoer met liefst 9,6 miljard euro 
terugviel, meteen een jaardaling van 31%. Het leeuwendeel ervan waren minerale 
brandstoffen (aardolie, aardgas en distillatieproducten), waarvan het exportverlies op 
zich al 9,5 miljard euro beliep (-32,5%). In de uitvoerresultaten voor brandstoffen spelen 



doorgaans ook factoren mee als het prijsverloop op de wereldmarkt én verschuivingen 
van het exportvolume van aardolieproducten.  
 
Hoger las u al dat dit doorheen 2020 niet anders was. Lockdowns en verstoringen in 
industriële toeleveringsketens haalden vraag naar energie onderuit, met prijsdalingen 
tot gevolg (-30% gemiddeld in 2020 vergeleken met de prijzen in 2019).  
  

• Ook de andere belangrijke grondstoffensector van de onedele metalen, onze 
6e exportsector met 6,7% van de totaaluitvoer, zat in 2020 bij de dalers met 2,7 miljard 
euro aan ingeleverde uitvoer (-11,9%).  

 
• De sector van de voeding en dranken was, naast chemie/farma, de enige sector die min 

of meer stand kon houden tijdens dit crisisjaar (+0,5% en aandeel van 6,5% in 
uitvoertotaal).  

 
• Dat laatste kon absoluut niet gezegd worden van de sector van edele metalen / 

edelstenen / diamant. Vooral de diamanthandel had het zeer moeilijk om stand te 
houden in deze uitzonderlijke omstandigheden. De uitvoer van diamant zakte maar 
liefst 31%. Het is overigens al voor het vierde jaar op rij dat de diamantexport een 
terugval laat optekenen. De laatste positieve cijfers dateren al van 2016.  

 



 
 

 

 
  



INVOER GEOGRAFISCH en SECTORAAL 
  

• Ook aan de importzijde daalde de Vlaamse handel redelijk fors: de Vlaamse invoer viel in 
2020 terug tot goed € 281 miljard, een bedrag aan buitenlandse inkopen dat 10,01% 
lager lag dan in 2019.  
  

• Topverkoper Nederland (-15% - vooral minder minerale brandstoffen en 
aardolieproducten) consolideerde in 2020 zijn koppositie als hoofdleverancier van 
Vlaanderen met 17,5% inbreng in de Vlaamse totaalinvoer wereldwijd.  
Op 2 hield het leverancier Duitsland af (-3,9% en 12,4% aandeel), dat Frankrijk op zijn 
aloude derde plaats hield (-6,1% en 8,5% aandeel). 
 

 

 
  

 
• Door een aanzienlijke terugloop (-33,6%) in 2020 zakte de sector minerale producten – 

met brandstoffen/aardolie/aardgas als sterproducten – als invoersector van de tweede 
naar de vierde plaats in de ranglijst van sectoren: nog ongeveer 11,2% van de totale 
Vlaamse sectorale invoeruitgaven gaat inmiddels op aan die branche (in 2019 was dit 
nog 15,2%, in 2018 zelfs nog 17%).  
 



• Chemie en farma blijven samen wel stevig op de eerste plaats met een importaandeel 
van 21,9% (13% voor chemie en 8,9% voor farma), de invoer van de duosector chemie en 
farma bleef dan ook op hetzelfde niveau als in 2019 (-0,2%).  
Let wel: bij deeltak farma ging de invoer in 2020 wél weer 4,2 miljard euro hoger dan in 
2019 (+19,9%). 
 

• De waarde van het ingevoerde transportmaterieel zakte 14,8%, waardoor het 13% 
importaandeel meepikte. Ook andere belangrijke importsectoren boekten minwaarden, 
zoals machines (+5,4%), onedele metalen (-10,6%) en kunststoffen (+9,4%).  
De invoer van voeding en dranken steeg dan weer heel licht (+1,4%). 

 
 

  

  



 

VLAAMSE TOTAALHANDEL (EXPORT + IMPORT) 
  

• In 2020 werd Duitsland nipt de belangrijkste Vlaamse handelspartner. Normaal gezien 
valt die eer te beurt aan Nederland, maar betrokken land viel terug naar de tweede plaats 
op de ranking. Dat had uiteraard grotendeels te maken met de forse terugval van de handel 
in minerale brandstoffen en raffinageproducten. 
  
• 7 van de top tien handelspartners zijn EU-landen, met enkel de Verenigde Staten, het 
Verenigd Koninkrijk en China als extra-communautaire handelsrelaties (niet-EU).   
 



 
 

  
VLAAMSE HANDELSBALANS: overschotten en tekorten  

  
In 2020 liet de Vlaamse handelsbalans een overschot optekenen van € 17,3 miljard, bijna 42% 
meer dan in 2019 (€ 12,2 miljard). Dat kwam doordat in 2020 de jaarimport bijna 2 
procentpunten sterker terugliep (-10,01% dan de uitvoer (-8,07%).  
Alweer kan de rol van energieproducten in hoe de handelsbalans er uiteindelijk uit ging zien in 
2020, moeilijk worden overschat.  
In Vlaanderen liep de importwaarde van minerale brandstoffen  terug in 2020 terug tot € 28,2 
miljard, een daling met maar liefst 35,8% (of - € 15,7 miljard).  
 
Het importvolume ervan ging dan weer maar 6,82% achteruit. Die fors gekrompen invoer van 
energieproducten in 2020 was dan ook het gevolg van én lagere importvolumes (-6,82%) 
wegens de tijdelijk teruggelopen energievraag vanuit industrie, transport... tijdens de 
lockdowns én de continue prijsdalingen van energieproducten doorheen het jaar (gemiddeld -
30% op jaarbasis tegenover 2019 (Bron: IMF Indices of Primary Commodity Prices, 2011-2021) .  
 
Vooral in de handelsbalans met 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 
2020 de handelsbalans met onze Noorderburen niet € 12,9 miljard in ons nadeel zijn 
doorgeslagen, maar slechts voor € 4,4 miljard in het rood hebben gestaan.  
 
Dat “energie-invoereffect” weegt trouwens niet alleen op onze handelsbalans met Nederland en 
met andere belangrijke energieleveranciers, zoals Rusland, Noorwegen, Saoedi-Arabië, Algerije 
en het VK, maar heeft zeker ook repercussies op onze globale handelsprestaties.  
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Als we de post minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten niet meenemen in de 
becijfering van import en export, dan zou Vlaanderen in 2020 nog altijd een handelsoverschot 
hebben geboekt van € 25,8 miljard i.p.v. de € 17,3 miljard overschot met de energieproducten 
erbij, zelfs rekening houdend met de felle waarde/volumedalingen die in 2020 de debetzijde 
wat hebben ontlast.  

 
Treffend is wel dat we bij de 10 grootste overschotten overwegend Europese handelspartners 
zien opduiken (9 van de 10), terwijl we bij de handelstekorten net het omgekeerde vaststellen 
(amper 3 Europese landen op 10). 
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BRON:  Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), gegevens verwerkt tot 3 maart 2021;  
verwerking cel kennisbeheer FIT   

 


