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uitvoer: +37,81% ; invoer +36,45%  

Na exportdalingen in januari (-8,83%) en februari (-4,26%) volgde in maart uiteindelijk een “verlossende” 

exportstijging (+22,14%). Het werd een recordmaand maart, die het eerste exportkwartaal van 2021 net in de 

groene cijfers wist te tillen (+2,78%).  

April 2021 bracht een maandklim van liefst 53,54% tegenover april 2020 tot 30,9 miljard euro en mei 2021 

bevestigde met een vooruitgang van maar liefst 51,50%. Ook in juni1 bleef de Vlaamse uitvoer, met een bedrag 

van 33,9 miljard euro, hoge toppen scheren met een stijging van 37,8% ten opzichte van juni 2020. (TER INFO: 

ook vergeleken met juni 2019 steeg de Vlaamse uitvoer met 28%.)  

Daarnaast kleurde in juni ook de invoer (31,2 miljard euro) felgroen met 36,5% stijging t.o.v. juni 2020 (22,9 

miljard euro).  

 

BRON:  Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB) Verwerking Cel Kennisbeheer Flanders Investment & Trade 

 
1 Wanneer in juni 2021 de Vlaamse uitvoer 37,8% steeg, dan ging het daarbij wel degelijk om uitvoer volgens de alom gangbare communautaire definitie 

(CC) van uitvoer. Daarin zit ook de heruitvoer/quasi-doorvoer vervat. Enkel deze gegevens zijn internationaal vergelijkbaar met Eurostat en Unctad. 
Interpreteren we “export” volgens de nationale definitie (NC) — die uit de cijfers de waarde wegfiltert van de heruitvoer via Vlaanderen door niet-
residente bedrijven – dan betekende die voor juni 2021 een exportstijging van zelfs 43,8%). Bij de invoer NC noteren we in juni een vooruitgang met 
37,95%. 

 



 

Cumuleren we de eerste zes maanden van 2021, dan oogt de situatie almaar positiever met 179,8 miljard euro 
aan Vlaamse export, 32,8 miljard euro meer of 22,30% hoger dan na 6 maanden in 2020, toen de echte 
“covidmaanden” maart, april en zeker ook mei de Vlaamse export onderuit haalden, het begin van een reeks 
gitzwarte maanden met dieprode exportcijfers. 
Aan de invoerzijde waren 6 maanden import in 2021 goed voor 168,4 miljard euro of 20,99% meer dan de 139,1 
miljard euro in de gelijknamige periode van 2020. 
 
Op basis van zes maanden cijfers kunnen we al gewag maken van een positieve trend voor 2021. De verwachte 
heropleving na de “coronaklappen” sinds maart-april 2020 blijkt dus effectief een feit.  
 
Voor België gaf de NBB in een persbericht ook al algemene voorlopige raming voor juli 2021 vrij en die is in elk 
geval alweer bijzonder positief: 

“In juli 2021 groeiden de uitvoer (+19,9 %) en de invoer (+14,6 %) nog zeer sterk in vergelijking met de 
overeenstemmende periode van 2020, zij het iets minder sterk dan in de vorige maanden. De vertraging is nu 
ook zichtbaar op het gemiddelde voor de laatste 3 beschikbare maanden – mei, juni en juli 2021 – maar de 
handel blijft in die periode krachtig toenemen met 29,9 % voor de uitvoer en met 28,3 % voor de invoer (zie 
onderstaande grafiek). Over de eerste zeven maanden van het jaar nam het gecumuleerde bedrag van de 
uitvoer toe met 18,4 % (tot € 251 miljard) en dat van de invoer met 16,5 % (tot € 233,7 miljard). Vergelijken we 
met de eerste zeven maanden van 2019 om de impact van de ineenstorting van de handel in 2020 als gevolg 
van de COVID-19-pandemie buiten beschouwing te laten, dan is de groei 6 % voor de uitvoer en 2,2 % voor de 
invoer. Dit bevestigt voor de tweede opeenvolgende maand dat de totale waarde van de handel in 2021 volledig 
is hersteld van de crisis in 2020. 

Naar land bleef de handel met de Europese landen, en in het bijzonder met Duitsland en Nederland, de 
belangrijkste motor van de groei in de maanden mei tot juli 2021. Ook de uitvoer naar Azië, en voornamelijk 
naar Japan en India deed het goed. De groei van de uitvoer naar Japan is bijna volledig te danken aan de 
COVID-vaccins terwijl voor India deze werd aangedreven door diamant. De terugval in de uitvoer naar China is 
te wijten aan een afname van de uitvoer van metalen. Qua product droegen de uitvoer van chemische en 
farmaceutische producten en de invoer van minerale producten het sterkst bij tot de groei.” 

Laten we ook voor de Vlaamse export even vergelijken met de eerste 6 maanden van 2019, een onverdachte pre-
pandemieperiode, dan lag de tussentijdse uitvoer tot juni 2021 toch ook 8,5% hoger en steeg ook de invoer 4% 
boven het peil van S1-2019. 
 
Uiteraard blijven doorheen 2021 zowel “covid” als “brexit”  allicht nog een tijdlang doorzinderen.  
Ook tijdens de eerste zes maanden was dat zo, alleen al doordat vaccins nog altijd de hoogste regionen van de 
uitvoertabellen innemen: tot juni 2021 was de totale wereldwijde Vlaamse vaccinuitvoer al opgelopen tot 10,67 
miljard euro, ruim 4,5 maal meer dan tijdens de eerste 6 maanden van 2020 (+377%).  
 

In amper 6 maanden tijd heeft Vlaanderen al voor ruim 8,73 miljard euro aan covidvaccins geëxporteerd. Dat 
subtype was inmiddels al goed voor 81,8% van de totale tussentijdse Vlaamse vaccinuitvoer wereldwijd. 
Inmiddels staat Vlaanderen in voor zowat de volledige Belgische uitvoer (99%) van de coronavariëteit. 
Waarheen vooral, merkt u in bijgaande tabel.  
 
Met 1,94 miljard euro aan export bleven ook niet-coronavaccins een exportpost van formaat, die nog altijd 
instond voor 18,2% van de vaccinuitvoer van januari tot juni 2021. Daarvan neemt Vlaanderen 49,9% van de 
Belgische totaaluitvoer voor zijn rekening, precies evenveel zoals Wallonië (tekent ook voor 49,9% ervan). 



 
 

Zes maanden post-Brexit laten de handelscijfers met het Verenigd Koninkrijk zich een stuk minder somber 
aanzien, want een eerste fikse exporttoename in april (+46,15%) kreeg in mei een vervolg, met een nóg steilere 
exportklim van 61%. Ook in juni noteerde onze export erheen een nog altijd substantiële stijging met 23,23%. 

De Vlaamse uitvoer erheen had tijdens het eerste kwartaal van 2021 nog forse klappen gekregen (-20,81%). Veel 
bedrijven hadden in november en december 2020 – door het uitblijven van een akkoord – enorme voorraden 
ingeslagen, met een enorme uitvoerboost tot gevolg. Dank zij de exportpiek in het tweede kwartaal (+40,32%) 
kwam onze export naar het VK na 6 maanden in 2021 hoger uit dan het peil in 2020 na 6 maanden, met name 
2,79% meer dan toen. Aan de andere kant ligt onze halfjaarexport in 2021 wel nog altijd 15,23% achter op die 
van het eerste halfjaar van 2019. 
 

Medio 2021 raakte de Vlaamse export naar het VK dus uit de rode cijfers (+2,79%). Daar zorgde met name de tot 
juni sterk opgelopen export voor van farma (+121,7%), het gros ervan – een kleine 42% — coronavaccins (zie ook 
tabel “Vlaamse export coronavaccins hoger), maar ook die van minerale brandstoffen (+163,7%, in het bijzonder 
van aardgas (uitvoerwaarde medio 2021 x75 ! t.o.v. medio 2020). Het exportverlies bij personenwagens hield wel 
hardnekkig aan (ruim 1,7 miljard euro minder of 58,2% lager dan medio 2020), maar duwde het totale verloop 
van de halfjaarexport uiteindelijk niet langer onder nul (+2,79%). 
 
In haar meest recente prognose voor juli 2021 raamt de NBB het kwartaalgemiddelde van de Belgische export 
(in mei, juni en juli 2021) naar het VK intussen al 18,6% hoger dan in de overeenstemmende periode in 2020. 
Zonder meer een fraaie toename, al blijft die nog altijd wat achter op de exportgroeipercentages richting 
Duitsland (+37,3%), Frankrijk (22,4%) en Nederland (34,1%). 



 

 

 
 

  



Afgaand op betalingsbalanscijfers van het Britse Office for National Statistics, zou de Britse import uit 

België ook in juli 2021 alweer 22,51% hoger gaan dan in juli 2020, meteen ook de vierde maandstijging 

sinds april 2021, toen de Britse import uit ons land voor het eerst dit jaar hernam. 

Bij de Britse maanduitvoer naar ons land kwam er zelfs zowat de helft bij (+47,65%) tegenover de juli-

uitvoer van 2020. 

Een raming van de Britse handelsrelaties met ons land, gecumuleerd voor de eerste zeven maanden 

van 2021 zou het volgende tussentijdse beeld opleveren: Britse import uit België (+6,44%); Britse export 

naar België (+60,48%).  

Na 6 maanden in 2021 gaat niet alleen de Vlaamse export behoorlijk hard (+22,30%), ook de meeste 
EU-lidstaten etaleren egaal groene exportcijfers. Onze eerstehalfjaarexport in 2021 doet zelfs iets beter 
dan het globale EU-gemiddelde (+18,4%).  

Qua exportverloop lag Vlaanderen medio 2021 ook vóór op Duitsland (+17%), Nederland (+16,1%), 
Frankrijk (+18,3%), Zweden (+15,8%) en Oostenrijk (+15,9%), maar ook op Denemarken (+9,3%), Ierland (-
1,6%) én het Verenigd Koninkrijk (+0,8%, dat we terloops toch ook nog willen blijven opnemen in de 
cijfermatige vergelijking. 
De uitvoer van Italië (+24,2%), Spanje (+23%), Polen (+24,86%) en Tsjechië (+23,9%) evolueerde tijdens 
het eerste halfjaar van 2021 dan weer iets beter dan de onze (+22,3%).  
 

 



Blikken we ook hier terug op het eerste semester van 2019 (S1-2019), dan haalt in 22 EU-lidstaten de 
export tijdens S1-2021 alweer het pre-pandemiepeil (S1-2019) of gaat er zelfs boven.  
Ook in deze liga presteert het Belgische / Vlaamse exportverloop (resp. +6,27% en +8,5% tegenover S1-
2019) trouwens meer dan behoorlijk, beter zelfs dan Duitsland (-1,24%), Nederland (+6,36%) Italië 
(+4,07%), Spanje (+3,49%), maar ook Frankrijk (-6,97%), dat nog altijd minder exporteert dan tijdens S1-
2019, net als Finland (-5,62%), Luxemburg (-16,78%), Malta (-7,3%) en Cyprus (-24,35%). 
 

 





 





 


