
  

Vlaamse buitenlandse handel 02/2021 
  

uitvoer: -4,40%; invoer -3,28%  

 

Lieten de januaricijfers nog een exportdaling zien van 8,61% tegenover januari 2020, dan ging in 

februari de maanduitvoer – 25,84 miljard euro — toch al wat minder diep (-4,4% jaar-op-jaar tegenover 

27 miljard euro in februari 2020).  

Ook de februari-invoer (24,5 miljard euro) kleurde een lichtere tint rood met 3,28% achteruitgang t.o.v. 

dezelfde maandinvoer vorig jaar (25,3 miljard euro). In januari 2021 had nog een min 2,4% op het bord 

gestaan.  

 
Op eerstekwartaalcijfers voor 2021 is het voorlopig nog even wachten tot medio juni 2021, maar als 
we voor 2021 januari en februari cumuleren, dan levert dat het volgende resultaat op: na 2 maanden 
in 2021 beliep de Vlaamse export 51,5 miljard euro, wat 3,6 miljard euro of 6,54% minder was dan in 
diezelfde periode in 2020. Bij de invoer stellen we vast dat 2 maanden import goed waren voor 48 
miljard euro of 7,98% minder dan de 52,2 miljard euro in de gelijknamige periode vorig jaar.   
 
Dat de exportcijfers enigszins de goeie kant op blijken te gaan, mag ook blijken uit het volgende: 
wanneer we het procentuele verloop bekijken tussen het “kwartaal”gemiddelde van dec. 2020, jan. 
2021 en feb. 2021 (25,9 miljard euro), t.o.v. 26,6 miljard euro, het overeenstemmende 
“kwartaal”gemiddelde van het jaar ervoor (dec. 2019 + jan. 2020 + feb. 2020, allemaal pre-
Covidmaanden) dan beloopt de daling van de Vlaamse export nog maar 2,66%.  
 
In de januaricijfers van 2021 was al opgevallen dat er een tijdlang een zeker “covid -& brexiteffect” zou 
gaan spelen. Ook in februari was dat logischerwijs niet anders en vaccins bleven nadrukkelijk 
aanwezig in de uitvoertabellen: liet de export ervan in januari al meer dan een verdubbeling 
optekenen (+107,5%), dan nam die in februari een nóg hogere vlucht en verviervoudigde bijna (+299%) 
vergeleken met februari 2020  
Van de subcategorie “covidvaccins” exporteerde Vlaanderen er in 02/2021 voor 567 miljoen euro, 
zowat de volledige Belgische maanduitvoer (99,14%) van dat specifieke vaccintype.  
In twee maanden tijd (jan-feb 2021) exporteerde vlaanderen al voor 1,65 miljard euro aan covidvaccins.  
Iets meer dan de helft (51%) van de totale Vlaamse vaccinuitvoer gingen concreet over covidvaccins, al 
bleven de 809 miljoen euro aan andere vaccinsoorten – goed voor 49% van de uitvoer ervan — 
uiteraard ook nog altijd een exportpost van formaat. 
 

Ook voor de tweede maand post-Brexit moeten we met het Verenigd koninkrijk alweer sombere 
handelscijfers presenteren: ook in februari zat het VK in de hoek met de felst verliezende 
partnermarkten na alweer een exportdaling van 19,8%, eenzelfde verliespercentage als dat in januari 
trouwens.  
Twee maanden ver in 2021 is onze export naar het VK jaar op jaar al ruim 815 miljoen euro 
kwijtgespeeld (-19,8%), een krimp die zich vooral laat voelen bij benzinewagens en middelgrote diesels, 
maar ook bij schoenen, biodiesel, machines en apparatuur (mechanisch & elektronisch). 
 



De cijfers richting UK bleven tot nog toe negatief ondanks forse exportstijgingen bij aardgas en 
farmaceutica (het gros ervan covidvaccins, waarvoor het VK in de beginmaanden van 2021 topklant is 
gebleken, goed voor 17,7% van onze internationale afzet ervan). 
 
Na de meer-dan-een-halvering in januari (-53,7%) liep ook onze import uit het VK in februari verder 
terug (-9,5%). Ook gecumuleerd – in de periode januari-februari — blijft het van alle importleveranciers 
die met de grootste absolute waardedaling (-32,2% tegenover dezelfde periode in 2020). 
Ook voor maart 2021 voorspelt een NBB-prognose trouwens weinig hoopvols met nog steeds 
hardnekkige dalingen van resp. 14,3% en 23,8% voor het driemaandelijkse export- en 
importgemiddelde naar en uit het VK.  
  

 

 

 



 

 



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

Al bij al toch nog altijd iets beneden het exportniveau van de “concurrentie”, zoals Eurostatcijfers 

voor januari-februari 2021 hebben laten zien.  

Na twee maanden presteerde de Vlaamse export (-6,54%%) in 2021 globaal gezien toch zwakker dan 

het EU-gemiddelde (-4,2%) en ook minder goed dan het verloop tijdens diezelfde 2 maanden van de 

Duitse (-4,35%) de Nederlandse (-3,2%), de Italiaanse (-6,34%), de Zweedse (-4,01%), de Oostenrijkse    

(-2,71%) en de Ierse uitvoer (-2,82%, enigszins verrassende daling na continue exportgroei doorheen 

zowat heel 2020). 

Iets beter deden we het dan weer dan Frankrijk (-8,35%) en Spanje (-6,95%) en fors beter dan het 

Verenigd Koninkrijk, dat na 2 maanden post-brexit nog altijd tegen een exportdaling aankijkt van 

liefst 23%.  
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27101921 - halfzware reactiemotorbrandstof

29359090 - sulfonamidoverbindingen

27101225 - speciale lichte oliën uit aardolie of uit bitumineuze
mineralen

30022010 - vaccins voor mensen, tegen aan SARS gerelateerde
coronavirussen

29371100 - somatotropine "groeihormoon"

84713000 - draagbare digitale automatische gegevensverwerkende
machines (laptop)

30049000 - geneesmiddelen opgemaakt voor de verkoop in het klein

87084050 - versnellingsbakken

30022090 - vaccins voor mensen, andere dan die tegen coronavirussen

27112100 - aardgas in gasvormige toestand

Importproducten: sterkste stijgers 2021 (jan-feb)
(code HS8: toename in € miljoen en % stijging jaar op jaar)
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27090090 - ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen

87032210 - automobielen, benzine, met een cilinderinhoud van > 1.000
cm³, doch <= 1.500 cm³

29337900 - lactamen

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

29333999 - heterocyclische verbindingen

71023900 - diamant, bewerkt, noch gezet noch gevat

71023100 - diamanten, onbewerkt of enkel gezaagd

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

87032110 - automobielen, benzine, met een cilinderinhoud van <= 1.000
cm³

27101943 - gasolie uit aardolie  met een zwavelgehalte van <= 0,001
gewichtspercent

Importproducten: sterkste dalers 2021 (jan-feb)
(code HS8: afname in € miljoen en % daling jaar op jaar)



 
 
 

Vooruitzichten NBB maart 2021 

Volgens de eerste voorlopige ramingen van de NBB zet de jaar-op-jaardaling die de Belgische uit- 
en invoer in januari en februari 2021 optekende zich niet door in maart 2021. 

  
De NBB ziet steeds meer tekenen dat de buitenlandse handel langzaam aan het herstellen is.  
De Bank verwoordt het zo: “In maart 2021 trokken de uitvoer en de invoer van goederen beide 
aan, met resp. 17,6% en 15,5% ten opzichte van maart 2020, een maand die weliswaar was 
beïnvloed door het begin van de eerste lockdown. Het was vooral de invoer van minerale 
producten, machines, elektrische apparaten en auto’s die fors toenam, terwijl voor de uitvoer de 
grootste stijgingen werden opgetekend bij minerale producten, auto’s, farmaceutische producten 
en kunststoffen.  

Hierdoor werd het verloop van de uitvoer, uitgedrukt als gemiddelde op kwartaalbasis ten 
opzichte van het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar, voor het eerst weer 
positief. Het steeg van -3,6% tot +1,1%, terwijl de daling van de invoer momenteel beperkt blijft 
tot -0,8% (tegen -5,2% een maand eerder).” 

 
 
 
BRON:  Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB) 

Verwerking Cel Kennisbeheer Flanders Investment & Trade   
 


