
 

  

Vlaamse buitenlandse handel 04/2021 
  

uitvoer: +54,03% ; invoer +45,67%  

Na exportdalingen in januari (-8,65%) en februari (-4,74%) volgde uiteindelijk een “verlossende” 

exportstijging (+22,74%) tijdens de recordmaand maart, die meteen ook het eerste exportkwartaal van 

2021 net in de groene cijfers wist te tillen (+2,85%). Maar ook april 2021 bracht zo haar records met 

een maandklim van liefst 54,03% tegenover april 2020 tot 30,9 miljard euro, meteen de hoogste 

apriluitvoer sinds 2002.  

Daarnaast kleurde in april ook de invoer (28 miljard euro) diepgroen met 45,7% stijging t.o.v. april 

2020 (19,2 miljard euro).  

 
 

 
  



Cumuleren we de eerste vier maanden van 2021, dan oogt de situatie vrij positief met 114,9 miljard 
euro aan Vlaamse export, 13,2 miljard euro meer of 12,94% hoger dan na 4 maanden in 2020, toen de 
eerste echte “covidmaanden” maart (-7,07%) en zeker ook april (-27,33%) de Vlaamse export onderuit 
haalden, het begin van een reeks gitzwarte maanden met dieprode exportcijfers. 
Aan de invoerzijde waren 4 maanden import in 2021 goed voor 106,1 miljard euro of 10,31% meer dan 
de 96,2 miljard euro in de gelijknamige periode van 2020. 
 
Het heeft er alle schijn naar dat zowel “covid” als “brexit”  doorheen 2021 hardnekkig actueel zullen 
blijven. Ook aan het begin van het tweede kwartaal was dat zo, alleen al doordat vaccins nog altijd de 
hoogste regionen van de uitvoertabellen bleven bezetten: amper 4 maanden ver in 2021 was de 
wereldwijde Vlaamse vaccinuitvoer al opgelopen tot 5,45 miljard euro, ruim 4 maal meer dan tijdens 
de eerste 4 maanden van 2020 (+315%).  
 
In amper 4 maanden tijd heeft Vlaanderen al voor ruim 4,02 miljard euro aan covidvaccins 
geëxporteerd. Dat subtype was inmiddels al goed voor 73,86% van de totale tussentijdse Vlaamse 
vaccinuitvoer wereldwijd. Inmiddels staat Vlaanderen in voor zowat de volledige Belgische uitvoer 
(99,3%) van de coronavariëteit. Waarheen vooral, merkt u in bijgaande tabel.  
 
Met 1,42 miljard euro aan export bleven ook niet-coronavaccins een exportpost van formaat, die nog 
altijd instond voor 26,14% van de vaccinuitvoer van januari tot april 2021. Daarvan neemt Vlaanderen 
48,3% van de Belgische totaaluitvoer voor zijn rekening, terwijl Wallonië tekent voor 51,5% ervan.  

 
 



Vier maanden post-Brexit laten de handelscijfers met het Verenigd Koninkrijk zich iets minder somber 
aanzien, want in april sloot het VK voor het eerst weer aan bij de markten waarheen de Vlaamse 
export steeg. De maanduitvoer klom een forse 46,07%, heel wat anders dan de zware opeenvolgende 
exportverliezen doorheen het eerste kwartaal van 2021.  
 

 
 
Ondanks die aprilboost lag onze export naar het VK in 2021 na 4 maanden toch nog altijd een krappe 
800 miljoen euro beneden het exportpeil na 4 maanden in 2020, een krimp met ruim 1/10 (-10,25%).  
Van al onze exportmarkten tekent Groot-Brittannië daarmee nog altijd één van de sterkste 
uitvoerdalingen op, met achteruitgang bij personenwagens (-65%), schoenen (-96%), textiel (-37,8%), 
machines (-17,2%), industriële edelmetalen (-16,8%), groenten (-27,2%)… 
De tot april sterk opgelopen export naar het VK van o.a. minerale brandstoffen (+200%, met name 
aardgas), van farma (+67,6%), voeding (+35,2%) en onedel metaal (+64,7%) volstonden niet om na 4 
maanden de rode cijfers al van het bord te halen. 
 
In haar meest recente prognose voor mei 2021 raamt de NBB het kwartaalgemiddelde van de Belgische 
export naar het VK 10,6% hoger dan in de overeenstemmende periode in 2020.  
Een welkome stijging, maar wel minder uitgesproken dan de uitvoer naar de overige buurlanden  
(DE: +37,3% ; FR: +43,3% ; NL: +39,8%). 
 
Afgaand op betalingsbalanscijfers van het Britse Office for National Statistics, zou de Britse import uit 
België ook in mei 2021 positief blijven evolueren en alweer een stevige 44% de hoogte ingaan t.o.v. mei 
2020, toch een van de meest penibele “coronamaanden” voor de buitenlandse handel.  
Diezelfde maand zou er voor de Britse export naar ons land zelfs een bijna-verdubbeling (+93%) 
inzitten tegenover mei 2020. 
 

 



 

Na 4 maanden in 2021 blijkt niet alleen de Vlaamse export zich te herpakken (+12,94%), ook in de 
meeste EU-lidstaten hijst de uitvoer zich uit de rode cijfers. 
  
Met +12,94% lag het verloop van ónze uitvoer iets achter bij het globale EU-gemiddelde (+13,43%).  
Ook de uitvoer van Italië presteerde beter (+19,83%), net als die van Spanje (+17,16%), Polen (+21,05%) 
én van het Verenigd Koninkrijk (+33,37%), die we in de marge van de EU-cijfers toch nog even willen 
aanhalen.  
 
Qua exportverloop lag Vlaanderen dan weer wél vóór op Duitsland (+11,30%), Nederland (+10,85%), 
Frankrijk (+10,72%), Zweden (+9,30%), Denemarken (+4,70%), Oostenrijk (+10,41%) én Ierland, dat danig 
uit de toon viel met een negatieve 5,16% exportevolutie tot april 2021.  
 
 
 



 







 



 



Vooruitzichten NBB mei 2021 

Volgens de eerste prognoses van de NBB groeiden in mei 2021 de uitvoer en de invoer van goederen 
met resp. 40,0 % en 38,2 % ten opzichte van mei 2020. Deze groeicijfers zijn bijzonder hoog 
hoofdzakelijk omdat vergeleken wordt met de maand mei 2020, die behoort tot de dieptepunten 
van de COVID-crisis inzake buitenlandse handel.  
De groeiexplosie van de buitenlandse handel in april zet zich voort in mei 2021 in een meer en meer 
van restricties bevrijde economie.  
Kijken we naar het gemiddelde van de laatste drie maanden, van maart tot en met mei, dan zien 
we een gelijkaardig beeld met groeicijfers t.o.v. dezelfde periode in 2020 van respectievelijk 34,6% 
en 29,7%voor uitvoer en invoer.  
De stijging is het krachtigst met landen van de Europese unie, in het bijzonder met de drie grootste 
handelspartners Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het herstel zet zich beter door bij de uitvoer 
dan de invoer. Een vergelijking met 2019 i.p.v. met “Covidjaar” 2020 bevestigt dat.  
T.o.v. dezelfde maanden in 2019 herstelde de uitvoer zich in de periode maart t.e.m. mei 2021, met 
een stevig groeicijfer van 7,9 %, daar waar de invoer maar met 2,3% stijgt. 
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