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uitvoer: +25,72% ; invoer +27,85%  

Na exportdalingen in januari (-9,97%) en februari (-5,30%) volgde in maart 2021 uiteindelijk een kentering 
met de eerste exportstijging in 2021 (+21,11%). Daardoor liet de Q1-export in 2021 nog net een groeicijfer 
noteren tegenover Q1-2020 (+1,69%). Maart luidde meteen ook het begin in van een reeks aanhoudende 
maandstijgingen voor onze export, die de tweedekwartaalsgroei (Q2-2021) zelfs op een fikse 46,8% 
brachten tegenover Q2-2020, weliswaar het zwaarst geteisterde coronakwartaal. 
 
Ook in Q3-2021 stoomde de Vlaamse maanduitvoer voort met alweer een toename van liefst 30% (in 
vergelijking met Q3-2020), nadat ook de septemberexport (33,4 miljard euro) nog maar eens een forse 
25,72% hoger ging dan in september 2020 (26,6 miljard euro). De exportstijging in september 2021 werd op 
die manier de 7e maandstijging op rij, niet alleen ruim 1/4 hoger (+25,72%) dan september 2020, maar ook 
al 22,5% hoger dan de septemberuitvoer in 2019, toch een onverdachte pre-covidmaand.  
 
Daarnaast kleurde ook de invoer in september 2021 (31,7 miljard euro) felgroen, met 27,85% stijging t.o.v. 
de gelijknamige maandinvoer in 2020 (24,8 miljard euro) én ook 25,1% hoger dan die in 2019 (25,4 miljard 
euro). 

Op basis van 9 maanden cijfers — en na 7 maandstijgingen op rij — blijkt het exportherstel  — aarzelend 
ingezet tijdens het eerste kwartaal en hoe dan ook nog altijd onzeker – zich toch enigszins te bestendigen.  
Drie kwartalen ver in 2021, blijven de cijfers steevast positief, met intussen al voor 273,12 miljard euro aan 
Vlaamse export, wat 53,6 miljard euro meer of 24,4% hoger is dan na 9 maanden in 2020, toen de 
covidpandemie onze export sinds maart 2020 al 7 maanden kopje onder duwde.  
 
Aan de invoerzijde waren 9 maanden import in 2021 goed voor 256,1 miljard euro of 23,72% meer dan de 
207 miljard euro in de gelijknamige periode van 2020. 

Zetten we de Vlaamse tussentijdse export in 2021 af tegen die tijdens de eerste 9 maanden van 2019, een 
pre-pandemieperiode, dan lag de tussentijdse uitvoer tot september 2021 ook al 11,47% hoger, net als de 
invoer, die ook al 8,39% uitkomt boven het peil van 2019 na 9 maanden. 
 
Of de aanhoudende stijgingen structureel zijn, dan wel een indicatie van cyclisch herstel na de pandemie, 
is moeilijk uit te maken, maar de NBB gaf voor België ook al een vooruitblikkende voorlopige raming vrij 
voor oktober en die blijft nog altijd zeer positief: 

 
“In oktober 2021 stegen de uitvoer (+26,6 %) en de invoer (+38,9 %) opnieuw krachtig in vergelijking met 
de overeen-stemmende periode in 2020. Tijdens de drie recentste maanden (augustus t.e.m. oktober) nam 
het driemaands voortschrijdend gemiddelde van de buitenlandse handel met 28,5 % toe voor de uitvoer 
en met 30,9 % voor de invoer. 
 

Zowel naar land als naar product zetten de evoluties vastgesteld in het vorige persbericht zich verder. 
Naar land bleven de grootste bijdragen aan de groei geleverd door de invoer uit Nederland (in het 
bijzonder minerale producten) en de uitvoer naar Duitsland, Frankrijk en Nederland (hoofdzakelijk in 
chemische en farmaceutische producten). De uitvoer naar Azië werd verder ondersteund door de 
verkoop van Covid-vaccins aan Japan en Zuid-Korea, terwijl de aankoop van edelstenen en metalen uit 
India en van machines en vervoermaterieel uit China de belangrijkste oorzaken waren van de sterke 



stijging van de invoer uit die regio. De uitvoer naar China gaat al gedurende een paar maanden in 
tegen de algemene trend, vaak zelfs met negatieve groeicijfers. Ten dele is dat het gevolg van de hoge 
uitvoer van farmacie naar China in de tweede helft van 2020. In die periode werd de uitvoer naar 
China vooral gestuwd door farmaceutische producten die toen werden opgenomen in de National 
Reimbursement Drug Listing, waardoor deze geneesmiddelen in China verkocht konden worden aan 
patiënten. Dat eenmalig effect raakt één jaar later uitgewerkt en draagt niet meer bij aan de groei. 
Andere productgroepen die minder worden uitgevoerd naar China tijdens de maanden augustus t.e.m. 
oktober 2021 zijn diamant en metalen.” 
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Ook na 9 maanden in 2021 waren begrippen als “covid” als “brexit”  niet van de lucht én vrij 
dominant in de exporttabellen, alleen al doordat de uitvoer van vaccins uitzonderlijk hoog blijft 
scoren, zeker nu almaar meer landen hun boostervaccinatiecampagne op gang beginnen te 
trekken: tot september 2021 was de totale wereldwijde Vlaamse vaccinuitvoer al opgelopen tot 
net geen 19 miljard euro, 5,72 maal meer dan tijdens de eerste 9 maanden van 2020 (+472%).  
 
In die periode exporteerde Vlaanderen al voor 16,1 miljard euro aan covidvaccins, een subtype 
dat de hoofdmoot (84,75%) blijft uitmaken van de totale Vlaamse vaccinuitvoer wereldwijd. 
Inmiddels staat Vlaanderen nog altijd in voor zowat de volledige Belgische uitvoer (97%) van die 
coronavariëteit.  
 
Waarheen coronavaccins vooral worden verscheept, leest u af uit de tabel hieronder.  



 

Maar intussen gaat ook de export van andere vaccins door: met 2,9 miljard euro aan export 
bleven ook niet-coronavaccins voor Vlaanderen een exportpost van belang, nog altijd goed voor 
een — weliswaar licht gedaald —  percentage (15,25%) van de totale vaccinuitvoer tot september 
2021. Van die non-covidvaccins neemt Vlaanderen 40,6% van de Belgische totaaluitvoer voor zijn 
rekening, minder dan Wallonië, dat tekent voor 59,1% ervan. 
 
Mede door die immense vaccinexport doorheen 2021 haalde de branche farmaceutica na drie 
kwartalen in 2021 een ongeziene uitvoerwaarde van 39,7 miljard euro en met 14,53% meteen ook 
het hoogste aandeel ooit in de Vlaamse totaaluitvoer. Farma kroonde zich daardoor meteen ook 
tot de belangrijkste Vlaamse exportbranche. een koppositie die ze al sinds januari 2021 
ononderbroken te pakken heeft.  

 



 

Doorheen 2021 en drie kwartalen ver in het eerste post-Brexitjaar kan men niet anders dan vaststellen dat 
de Vlaamse handel met het Verenigd Koninkrijk toch wel een vrij wispelturig verloop kent.  
 
De ferme tik die de Vlaamse uitvoer naar het VK tijdens het eerste kwartaal van 2021 te beurt viel (-21,19%) 
gaf nog een enigszins vertekend beeld na de kortstondige inkoopwoede van uit het VK naar het eind van 
2020 toe.  
Veel Britse bedrijven hadden in november en december 2020 – in de aanloop naar de zoveelste Brexit-
deadline – hun importvoorraden immers nog snel aangevuld, met als gevolg een forse uitvoerboost erheen 
tijdens het slotkwartaal van 2020 (+17,4%).  

Op dat felrode eerste kwartaal van 2021 (-21,19%) volgde een ongemeen sterk tweede kwartaal, waarin 
onze export naar het VK een forse 39,44% kwartaalwinst liet noteren. De relance leek ingezet en medio 
2021 (S1-2021) hees de Vlaamse export naar het VK zich voor het eerst uit de rode cijfers (+2,22%).  

In het derde kwartaal pakte onze export naar het VK echter heel wat minder kranig uit: de juli-export 
dikte nog wel 11,08% aan, maar in augustus was dat niet eens meer een procent (+0,97%),  
In september zakte onze maandexport zelfs diep in het rood (-18,9%), waardoor ook het hele derde 
kwartaal 3,97% onder het peil bleef van Q3-2020.  

Ook wanneer we de hele periode tot september 2021 bekijken, is na drie volle kwartalen onze export naar 
het VK zowat blijven hangen op het niveau van 2020 tijdens diezelfde periode (-0,06%), een nulgroei die 
meteen ook impliceert dat in de diverse sectoren stijgers en dalers elkaar uitvlakken.  
 
Aan de ene kant verdrievoudigde de afzet van farmaceutica (+204%) tegenover 3Q-2021 (+2 miljard euro !).  



Ruim de helft ervan (47,4%) ging op aan coronavaccins, waarvoor het VK tussentijds onze derde markt is, 
maar ook de exportwaarde van minerale brandstoffen blijft onstuitbaar oplopen (+121%, in het bijzonder 
van aardgas (uitvoerwaarde tot september 2021 x 110 ! t.o.v. 2020), een uitvloeisel van de exploderende 
wereldmarktprijzen voor aardgas in het bijzonder. Daarnaast ging ook de uitvoer van diamant en – vooral - 
industriële edelmetalen erop vooruit (+35,5% voor sector in zijn geheel).  
 

 

 



Maar ook bij de “minder grote” branches zit her en der wel nog enige exportgroei verscholen, 
zoals bij kunststoffen (+16,2%), koperproducten (+198%), precisieapparatuur (+14,5%; 
groentebereidingen (+4,3%), dranken (+38%); gebak (+71,4%), papier & karton (+128%), tapijt (+4%), 
zuivel (+27,7%)… 

Daartegenover liepen de exportverliezen richting het V.K van de meeste types personenwagen 
verder op (3,1 miljard euro minder of 64,1% lager dan tijdens 3Q-2020, een verontrustende 
ontwikkeling aangezien weinig wagentypes ontsnappen aan die daling, behalve de niet-plug-in-
hybride benzines (+139,8%), die op de Britse markt nog wel aftrek vonden, net als — in mindere 
mate evenwel — vrachtwagens en automotive componenten (aandrijfassen…).    
 
Tijdens de eerste 3 kwartalen van 2021 heeft de export naar het VK dus pas op de plaats 
gemaakt (+0,06% tegenover 3Q-2020). Vergeleken met 3Q-2019 (pre-pandemie én pre-brexit) ligt 
de Vlaamse uitvoer naar het VK nog altijd 14,2% lager dan het peil toen. 
 
Na 9 maanden in 2021 laat de Vlaamse export naar het Verenigd Koninkrijk — binnen de top 25 
van de Vlaamse exportmarkten —nog altijd een erg zwak verloop zien (-0,06%) - zie grafiek 
verderop. 
 
Afgaand op betalingsbalanscijfers van het Britse Office for National Statistics, liep in september 
2021 de Britse import uit België 6,39% terug tegenover september 2020, waarmee meteen ook 
een eind kwam aan een continue reeks maandstijgingen sinds april 2021, de maand waarin de 
Britse import uit ons land voor het eerst dit jaar hernam. Dat groeiritme van de invoertoename 
uit ons land was gaandeweg wel almaar in intensiteit afgenomen (ook voor oktober 2021 houdt 
het ONS rekening met 0,23% importdaling uit ons land). 
 
Bekeken over de eerste 9 maanden van 2021, leveren de Britse handelsrelaties met ons land 
tussentijds het volgende beeld op: Britse import uit België (+3,52%); Britse export naar België 
(+(+54,24%).  
België — cijfers voor Vlaanderen levert het Britse ONS uiteraard niet — stond daarmee in voor 
10,25% van wat het VK in de periode tot september 2021 uit de EU importeerde. Van de 
tussentijdse Britse invoer wereldwijd nam ons land 4,86% voor zijn rekening. 
In dat verband kunnen we ook nog meegeven dat het VK – 3 kwartalen ver in 2021 — “maar” 
47,4% van zijn importgoed bij EU-leveranciers aankocht; meer dan de helft ervan (52,6%) betrok 
het buiten de EU.   
Wat ook nog opvalt, is dat de UK invoer tot september jaar-op- jaar een fikse 27,15% meer 
importeerde uit de “rest van de wereld” (buiten de EU), terwijl in die periode vanuit de EU amper 
0,09% meer het Kanaal overstak. 
 



 
  



  



 
Na 9 maanden in 2021 is niet alleen de Vlaamse export knap vooruitgegaan (+24,4%), ook de 
meeste EU-exporteurs kwamen over die periode met frisgroen exportcijfermateriaal voor de dag.  
De Vlaamse export (+24,4%) presteerde tussentijds ook beter dan het globale EU-gemiddelde 
(+17,23%).  
Qua exportverloop lag Vlaanderen in 2021 na 9 maanden ook vóór op een hele rist landen, 
waaronder Duitsland (+14,85%), Nederland (+18,66%), Italië (20,14%), Frankrijk (+16,74%), Spanje 
(+21,11%), Polen (+21,19%), Tsjechië (+17,78%), Zweden (+17%) en Oostenrijk (+15,63%). Betere 3Q-
cijfers ook dan Denemarken (+8,44%), Ierland  
(-1,02%) én het Verenigd Koninkrijk (+2,98%, dat we ook nog even opnemen in de referentiegroep 
met landen.  
 

 









 



 


