
  

Vlaamse buitenlandse handel januari 2021 
  

uitvoer: -8,65%; invoer -14,55%  

 

De allereerste cijfers voor 2021 - die voor januari - geven te zien dat de Vlaamse export tijdens die 

maand 25,7 miljard euro heeft gehaald, een bedrag dat 8,65% lager lag dan de januari-uitvoer in 2020 

(28,1 miljard euro). Wel moet daarbij gezegd dat januari 2020 voor de Vlaamse uitvoer echt wel een 

recordmaand was, de op één na sterkste beginmaand trouwens sinds 2002.  

De maandinvoer in januari 2021 kwam uit op 23,0 miljard euro, wat 14,55% minder was dan in januari 

2020 (26,9 miljard euro). 

 

Maandcijfers over de buitenlandse handel zijn niet altijd even veelzeggend en op de 
eerstekwartaalcijfers voor 2021 is het nog wachten tot medio juni 2021.  
Wel al voelbaar in de exportcijfers voor januari is wat men een zeker “covid -& brexiteffect” zou 
kunnen noemen. Dat vaccins nóg meer dan voorheen onze uitvoertabellen zullen gaan domineren, 
werd in januari 2021 al meteen duidelijk : vaccins (+108,6%) en de aan vaccins gerelateerde 
productgroep immunologische producten (+42,9%) lieten die maand al uitgesproken exportstijgingen 
noteren. Binnen de vaccinfamilie kreeg de subgroep “covidvaccins” zelfs een eigen douanecode 
toegewezen (HS30022010). Dáárvan exporteerde Vlaanderen er in 01/2021 al voor 279 miljoen euro, 
zowat de volledige Belgische maanduitvoer (97,9%) van dat specifieke type vaccin.  
Om en bij de helft (46,5%) van de totale Vlaamse vaccinuitvoer in januari 2021 ging op aan 
covidvaccins, al blijven ook de overige vaccintypes uiteraard een substantiële exportpost.  
 

Daarnaast was januari 2021 meteen ook de eerste maand waarin het Verenigd Koninkrijk aan de zijlijn 
van de EU postvatte en er werd dan ook uitgekeken naar de impact daarvan op onze handel met die 
buurmarkt.  
Zowel aan de export- als aan de importzijde ogen de januaricijfers alvast somber, want het VK was in 
januari meteen al een van de sterk verliezende partnermarkten na een exportdaling van 19,7%. De 
krimp voltrok zich in het bijzonder bij personenwagens en farmaceutica. 
Maar vooral de import uit het VK kreeg een klap van liefst 53,7%. De januari-invoer alleen al viel 
derhalve terug tot minder dan de helft van die in januari 2020, meteen de meest felle absolute 
waardedaling van alle importleveranciers. De NBB omschreef het zo: “Met name de scherpe daling van 
de invoer van chemische en farmaceutische producten, alsook van machines en elektrische 
apparatuur, volgde op een omgekeerde beweging eind 2020, toen de handel tussen België en het 
Verenigd Koninkrijk een tijdelijke opleving kende, waarschijnlijk om voorraden aan te leggen met het 
oog op toekomstige handelsbelemmeringen van de toen nakende Brexit.” 
  

 



  
 

 

Hoe presteerde de Vlaamse januari-export vergeleken bij die van onze buurlanden ? 

Al bij al iets minder goed dan de “concurrentie”, zo blijkt uit Eurostatcijfers voor januari 2021.  

Het exportverloop voor januari 2021 (-8,65%) bleek zwakker dan het EU-gemiddelde (-7,5%) en ook 

minder goed dan de evolutie van de Nederlandse (-6,84%), Duitse (-7,87%), Franse (-8,16%) en Italiaanse 

(-8,52%) uitvoer tijdens diezelfde maand. Tijdens zijn eerste maand buiten de EU kreeg de Britse 

uitvoer een dreun van niet minder dan 31,7%. Het gros ervan ging verloren bij de buitenlandse afzet 

van machines en transportmaterieel (-29,5%) en bij chemicaliën (-29,1%).  

Ook Spanje deed het minder goed (-9,2%), net als Zweden (-9,59%) en ook de Ierse maandexport kreeg 

een tik van 11,52%, enigszins verrassend na volgehouden exportgroei doorheen zowat heel 2020.  

Ondanks 40% maandtoename van de geneesmiddelenexport, zakte die van organische chemie (-26,6%), 

aeronautica (-95%) en ICT-hardware (-44%) dermate dat voor januari 2021 uiteindelijk een -11,52% op 

het bord kwam. 
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10,99%

vervoermaterieel
10,67%

minerale producten
9,11%

kunststoffen
8,81%

onedele metalen
7,63%

voeding en dranken
6,06%

edelstenen, diamant 
3,82%

textiel 
3,36%

optica en 
precisieapparatuur 

2,77%

plantaardige producten 
2,23%

overige
9,39%

Vlaamse sectorale uitvoer januari 2021
(% aandeel in uitvoertotaal)

chemie & farma 
19,41%

minerale producten
14,87%

machines en apparatuur
14,59%

vervoermaterieel
12,08%

onedele metalen
7,05%

kunststoffen
6,04%

voeding en dranken
4,46%

edelstenen, diamant 
3,98%

plantaardige producten
3,33%

textiel
2,70%

optica en precisieapparatuur
2,58%

overige
8,91%

Vlaamse sectorale invoer januari 2021
(% aandeel in uitvoertotaal)



 

 

 

 

 BRON:  Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB); verwerking cel Kennisopbouw FIT  
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74031100 - koper, geraffineerd, in de vorm van kathoden

29372900 - hormonen uit de bijnierschors en derivaten daarvan

87038010 - elektrische voertuigen

87036010 - hybride benzinewagens

27101290 - lichte oliën en preparaten uit aardolie of uit bitumineuze
mineralen

30049000 - geneesmiddelen voor de verkoop in het klein

27112100 - aardgas in gasvormige toestand

30021500 - immunologische medische producten

30022010 - vaccins voor mensen, tegen aan SARS gerelateerde
coronavirussen

30022090 - vaccins voor mensen, andere dan die tegen aan SARS
gerelateerde coronavirussen

TOP 10 STIJGERS VLAAMSE UITVOERPRODUCTEN
(stijging in miljoen EUR, verschil jan. 2020 en jan. 2021)
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29335995 - heterocyclische verbindingen met een pyrimidinering,
ook indien gehydrogeneerd, of met een piperazinering

29333999 - heterocyclische verbindingen met een niet
geanelleerde "niet gecondenseerde" pyridinering

87033219 - automobielen, diesel, cilinderinhoud van > 1.500 cm³,
doch <= 2.500 cm³, nieuw

27101241 - motorbenzine < 95

29337900 - lactamen

87032319 - automobielen, benzine, cilinderinhoud van > 1.500
cm³, doch <= 3.000 cm³, nieuw

27079999 - olie en andere producten, verkregen bij het distilleren
van hoge-temperatuur-steenkoolteer

29224985 - aminozuren en esters daarvan; zouten van deze
producten

71102100 - palladium, onbewerkt of in poedervorm

27101962 - stookolie uit aardolie of uit bitumineuze mineralen
met een zwavelgehalte van <= 0,1 gewichtspercent

TOP 10 DALERS VLAAMSE UITVOERPRODUCTEN
(daling in miljoen EUR, verschil jan. 2020 en jan. 2021)
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85076000 - niet gebruikte lithiumionaccumulatoren

29359090 - sulfonamidoverbindingen

72104900 - warm of koud gewalste platte producten, van ijzer of van niet-
gelegeerd staal, met een breedte van >= 600 mm, verzinkt

30022010 - Vaccins voor mensen, tegen aan SARS gerelateerde
coronavirussen

84713000 - draagbare digitale  machines, wegende <= 10 kg, bestaande uit
een centrale verwerkingseenheid, een toetsenbord en een beeldscherm

88024000 - vliegtuigen en andere luchtvaartuigen met een leeggewicht
van > 15.000 kg

87084050 - versnellingsbakken voor tractors, voor bussen, voor
automobielen

30022090 - Vaccins voor mensen, andere dan die tegen aan SARS
gerelateerde coronavirussen

27112100 - aardgas in gasvormige toestand

TOP 10 STIJGERS VLAAMSE INVOERPRODUCTEN
(stijging in miljoen EUR, verschil jan. 2020 en jan. 2021)
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27090090 - ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen

29333999 - heterocyclische verbindingen  met een niet geanelleerde…

71023100 - diamanten, onbewerkt

29337900 - lactamen

87032210 - automobielen, benzine, met een cilinderinhoud van > 1.000…

27101943 - gasolie uit aardolie of bitumineuze mineralen met een…

29224985 - aminozuren en esters daarvan; zouten van deze producten

71023900 - diamant, bewerkt, noch gezet noch gevat

87033219 - automobielen, diesel, met een cilinderinhoud van > 1.500…

87032319 - automobielen, benzine, met een cilinderinhoud van > 1.500…

TOP 10 DALERS VLAAMSE INVOERPRODUCTEN
(daling in miljoen EUR, verschil jan. 2020 en jan. 2021)


