
 

  

Vlaamse buitenlandse handel 03/2021 
  

uitvoer: +21,52%; invoer +22,04%  

 

Lieten de januari- en februaricijfers nog een exportdaling zien van resp. 8,65% en 4,74% tegenover     

januari en februari 2020, dan presteerde de maanduitvoer in maart – met 32,3 miljard euro — opnieuw 

op pre-covidniveau na een toename met 21,5% tegenover maart 2020 (26,6 miljard euro).  

Meer nog: maart 2021 noteerde daarmee zelfs de hoogste maandexport sinds 2002.  

Ook de maart-invoer (30,2 miljard euro) kleurde weer groen met 22% vooruitgang t.o.v. dezelfde 

maandinvoer vorig jaar (24,7 miljard euro). In februari 2021 had nog een min 2,7% op het bord gestaan.  

 
 

Cumuleren we voor 2021 de eerste drie maanden tot het eerstekwartaalresultaat voor 2021 (Q1-2021), 
dan beliep beliep de Vlaamse export 83,7 miljard euro, 2 miljard euro hoger of 2,45% meer dan tijdens 
Q1-2020. Ook hier werd een bijna-record neergezet, want Q1-2021 noteerde daarmee de op één na 
hoogste kwartaalexport sinds 2002 (enkel in Q1-2018 ging de export nog een tikje hoger).  



Aan de invoerzijde waren 3 maanden import goed voor 77,8 miljard euro of 1,10% méér dan de 76,9 
miljard euro in de gelijknamige periode van 2020.   
 
Dat de exportcijfers duidelijk in goede zin zijn gaan kantelen, mag ook blijken uit het feit dat — voor 
het eerst sinds Q2-2019 — de eerstekwartaalsexport in 2021 weer eens in het groen ging (+2,45% 
tegenover Q1-2020 met daarin maart, toch de eerste echte “Covidmaand”, toen de export al meteen 
7,1% verloor en het begin inluidde van een lange reeks maandelijkse uitvoerdalingen.  
 
Het ziet er ook nog altijd naar uit dat doorheen 2021 begrippen als “Covid” en “Brexit”  zelden van de 
lucht zullen zijn. Het eerste kwartaal was op dat stuk trouwens niet anders, want vaccins bleven ook 
toen zeer nadrukkelijk de uitvoertabellen domineren: amper 3 maanden ver in 2021 was de Vlaamse 
vaccinuitvoer al opgelopen tot 3,3 miljard euro, bijna 3,5 maal meer dan tijdens Q1-2020 (+245,6%).  
 
Van het subtype covidvaccins exporteerde Vlaanderen er in Q1-2021 al voor 2,21 miljard euro.  
Inmiddels waren die al goed voor 67,32% van totale Vlaamse vaccinuitvoer wereldwijd. 
Met 1,1 miljard euro eerstekwartaalsuitvoer, bleven ook niet-coronavaccins een exportpost van 
formaat, die nog altijd instond voor 1/3 derde van de vaccinuitvoer tijdens Q1-2021. 
 
Van de coronavariëteit exporteerde Vlaanderen inmiddels wel zowat de volledige Belgische 
maanduitvoer (98,75%). Waarheen vooral, merkt u in bijgaande tabel.  
 

 



Na een vol kwartaal post-Brexit laten de handelscijfers met het Verenigd Koninkrijk zich nog altijd 
somber aanzien, want ook in maart zat het VK nog altijd in de verliezershoek na een exportdaling van 
21,32%, nóg zwakker nog dan in januari (-19,68%) en februari (-19,84%).  
 

 

 
 
Drie maanden ver in 2021 is onze export naar het VK al meer dan 1,33 miljard euro kwijtgespeeld 
tegenover Q1-2020. Hoeft het te verwonderen dat Groot-Brittannië daarmee van al onze 
exportmarkten de sterkste Q1-uitvoerdaling liet optekenen (zie tabel verderop) ? 
Dat is een krimp van ruim 1/5 (-20,34%) en die deed zich vooral voor bij transportmaterieel  
(1,57 miljard euro minderuitvoer of -70,24%, vooral bij benzinewagens en middelgrote diesels, maar 
ook bij (sport)schoenen en -kledij, machines en apparatuur (mechanisch & elektronisch). 
 
De eerstekwartaalcijfers richting het VK bleven negatief (-20,34%) ondanks forse exportstijgingen bij 
aardgas en farmaceutica, waar het bijna uitsluitend ging om covidvaccins.  
Hoger in de tabel zag u al dat het VK in Q1-2021 onze tweede vaccinklant was (na Duitsland), goed 
voor 12,64% van onze internationale afzet ervan. 
 
Na de meer-dan-een-halvering in januari (-53,71%) en een wat lichtere teruggang in februari (-9,55%) 
knalde in maart onze import uit het VK 42,8% hoger, maar gecumuleerd, keek onze 
eerstekwartaalsimport uit Groot-Brittannië toch nog altijd aan tegen 9,49% jaar-op-jaarverlies.  

In maart 2021 was de Brexit al 3 maanden een feit, maar 5 jaar sinds het brexitreferendum (23/06/2016) merkt men duidelijk het effect op de wisselkoers 
EUR-GBP en op het maandverloop van onze export naar het VK, met de pieken voorafgaand aan de diverse deadlines doorheen die periode (29 maart/12 
april, 31 oktober 2019 en eind december 2020, het einde van de transitieperiode. 



 
In dat verband nog even dit: in haar meest recente prognose voor april 2021 zag de NBB het zo:  
“de Belgische uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk is nog altijd één van weinige negatieve punten, 
want, ondanks enig uitvoerherstel in april, blijft het kwartaalgemiddelde van onze export erheen 
negatief (-9,7%), ongetwijfeld een doorwerkend effect van de Brexit. Aan de invoerzijde viel in april uit 
het VK wel 12% groei te noteren.” 
 
Afgaand op pas vrijgegeven betalingsbalanscijfers van het Britse Office for National Statistics, zou in 
april 2021 de Britse import uit België uiteindelijk toch positief evolueren en zelfs een fikse 31% de 
hoogte ingaan t.o.v. april 2020 (voor de buitenlandse handel tot nog toe wel een van dé donkerste 
“coronamaanden”). Diezelfde maand zou er voor de Britse export naar ons land zelfs een meer-dan-
verdubbeling (+101,3%) inzitten tegenover april 2020. 
 

 

 

 

Net als de Vlaamse Q1-export (+2,45%) raakte ook die van de 27 EU-lidstaten grotendeels uit de rode 
cijfers tijdens Q1-2021. Toch lag het eerstekwartaalsverloop (+2,45%) van onze uitvoer een klein 
procentpunt lager dan het EU-gemiddelde (+3,37%) tijdens Q1-2021.  
Ook bleef de Vlaamse Q1-exportstijging achter bij tal van onze concurrenten: Duitsland (+2,76%), 
Nederland (+4,14%), Italië (+4,6%), Spanje (+4,15%), Polen (+10,12%) Zweden (+3,14%) en Oostenrijk 
(+3,82%).  



 
 

Wél lagen we vóór op de — nog rode — cijfers bij Frankrijk (-0,88%) en Ierland (-8,46%) en al helemaal 
op het VK (-26,91%), dat we — zelfs als ex-lidstaat — in de marge van de EU-cijfers toch nog even 
kunnen vermelden. 
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87036010 - hybride auto's

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)

27101290 - oliën en preparaten uit aardolie of uit bitumineuze
mineralen

87084050 - versnellingsbakken

30049000 - geneesmiddelen opgemaakt voor de verkoop in het
klein

30022090 - vaccins voor mensen, andere dan die tegen
coronavirussen

27112100 - aardgas in gasvormige toestand

Importproducten: sterkste stijgers 2021 (jan-mrt)
(code HS8: toename in € miljoen en % stijging jaar op jaar)
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29333999 - heterocyclische verbindingen

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

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

29335995 - heterocyclische verbindingen met een pyrimidinering of met
een piperazinering

29337900 - lactamen

30021300 - immunologische producten, voor de verkoop in het klein

71129200 - resten en afval van platina

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

27111100 - vloeibaar gemaakt aardgas

29224985 - aminozuren en esters daarvan; zouten van deze producten

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



 
 
 
 

Vooruitzichten NBB april 2021 

Volgens de eerste voorlopige ramingen van de NBB zet de jaar-op-jaarstijging die de Belgische 
uit- en invoer in maart 2021 optekende zich stevig door in april 2021. 

  
De NBB heeft zelfs over een ongeziene opleving. De Bank verwoordt het zo: “In april 2021 groeide 
de uitvoer en de invoer van goederen met respectievelijk 46,7 % en 37,8 % ten opzichte van april 
2020. Deze bijzonder hoge groeicijfers worden gehaald omdat vergeleken wordt met de maand 
april 2020, het dieptepunt van de COVID-crisis inzake buitenlandse handel. Het herstel van de 
buitenlandse handel manifesteert zich in de overgrote meerderheid van de producten en met 
nagenoeg alle partnerlanden. Aan de uitvoerzijde zijn het de transportmaterialen en de 
chemische en farmaceutische producten die het meest bijdragen aan de groei. Bij de 
farmaceutische producten zien we een stevige toename van de verkopen van COVID-vaccins. Aan 
de invoerzijde zijn de sterkste groeisectoren opnieuw het transportmateriaal maar ook de 
minerale producten.  

Deze spectaculaire ommekeer wordt ook weerspiegeld in de gemiddelde groei op kwartaalbasis 
ten opzichte van het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar. In april 2021 groeide 
de uitvoer en invoer met 17,1 % respectievelijk 14,6 %, waar er in maart 2021 een gemiddelde 
kwartaalgroei van slechts 1,3 % voor uitvoer, en zelfs een daling met 0,6 % van de invoer waren 
opgetekend.  

Het herstel op kwartaalbasis toont zich in nagenoeg alle sectoren, maar in het bijzonder voor de 
minerale producten, waar de groei steunt op zowel een prijs- als volume-effect.  

De uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk is één van weinige negatieve punten: niettegenstaande 
een herstel in april zien we een negatieve groei over de laatste drie maanden, ongetwijfeld een 
voortdurend effect van de Brexit. Ook de handel met de VS daalt: langs de invoerzijde is het 
vooral toe te schrijven aan een vermindering van de handel in elektrische voertuigen, en langs 
de uitvoerzijde daalt de handel in chemische en farmaceutische producten, die tijdens de eerste 
lockdown bijzonder goed stand had gehouden.” 
 
 
 
 
BRON:  Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB) 

Verwerking Cel Kennisbeheer Flanders Investment & Trade   
 

 


