
  

Vlaamse buitenlandse handel november 2021 
  

november 2021 :    uitvoer :  +34,17%   invoer : +39,23%  

januari - november 2021 :  uitvoer :  +25,80%   invoer : +26,7% 

 

Om zicht te krijgen op hoe de Vlaamse export zich doorheen 2021 heeft herpakt, keren we nog even terug op 
de beginmaanden van datzelfde jaar: na exportdalingen in januari (-9,97%) en februari (-5,30%) kwam in maart 
2021 dan toch de omslag met een — voor 2021 — eerste exportstijging (+21,11%). Daardoor liet de Q1-export in 
2021 nog net een groeicijfer optekenen tegenover Q1-2020 (+1,69%). Maart 2021 luidde meteen ook het begin in 
van een continue reeks maandstijgingen voor onze export, die de tweedekwartaalsgroei (Q2-2021) zelfs op een 
fikse 46,8% brachten tegenover Q2-2020, tot nog toe het kwartaal waarin de pandemie ons het meest aan 
Vlaamse uitvoer heeft gekost (-21,47%). 
Ook in Q3-2021 ging de Vlaamse kwartaaluitvoer erg hard met alweer een toename van liefst 30,08% (in 
vergelijking met Q3-2020, ook al een kwartaal waarin de exportcijfers toen erg zwak hadden uitgepakt (-8,27%).  
 
Op nog maar één maand van het jaareind, blijkt de export ook tijdens Q4-2021 door te gaan op het elan van 
oktober (+29%) met ook in november alweer een gespierde waardetoename tot 34,3 miljard euro, ineens 34,17% 
hoger dan de gelijknamige maanduitvoer in 2020 (25,55 miljard euro).  
De exporttoename in november werd daarmee de 9e maandstijging op rij (sinds maart 2021), fors hoger 
(+34,17%) uiteraard dan november 2020, maar ook al ver (+30,34%) boven de novemberexport uit 2019, toch een 
onverdachte pre-pandemiemaand. 
 
11 maanden ver in 2021 (jan - nov) blijkt het exportherstel in 2021, dat pas tijdens het eerste kwartaal aarzelend 
inzette (+1,69%), blijkbaar door te zetten. De uitvoercijfers blijven immers felgroen kleuren, met al voor 342,44 
miljard euro aan Vlaamse export, 70,23 miljard euro meer of 25,8% hoger dan in 2020 na 11 maanden, toen de 
covidpandemie onze exportcijfers al 9 maanden lang in de min hield.  

Ook afgezet tegen de eerste 11 maanden van 2019 (pre-pandemie dus), lag de waarde intussen al 14,04% hoger,  

Op amper één maand van het jaareinde van 2021 heeft de Vlaamse export ook al een krappe 15% meer aan 
uitvoerwaarde laten optekenen dan in heel 2020 (298,23 miljard euro), al moet gezegd dat 2020 zonder meer 
een barslecht exportjaar was, met een totaaluitvoer die amper hoger lag dan in 2015 (298 miljard euro rond).  
 
Maar er is meer: zelfs zonder de – nog ontbrekende — decembercijfers voor 2021, ging de Vlaamse export tot 
november (342,44 miljard euro) ook al meteen 4,1% hoger dan het jaaruitvoerrecord uit 2018 (329 miljard euro).  
 
Aan de invoerzijde waren diezelfde 11 maanden import in 2021 goed voor 324,4 miljard euro of 26,7% meer dan 
de 256,1 miljard euro in de gelijknamige periode van 2020. Die invoer lag trouwens ook al 12,6% hoger dan die 
in 2019 na dezelfde 11 maanden én zelfs al licht hoger (+1,32%) dan de jaarrecordinvoer uit heel 2018 (320,2 
miljard euro). 

Op basis van provisoire decembercijfers gaf de NBB voor heel 2021 al een eerste vooruitblik vrij op het positieve 
trendverloop van de internationale handel van België. De teneur ervan blijft positief: 

“In december 2021 heeft het herstel van de Belgische export en import nog niet aan kracht verloren, wel 
integendeel: de groeicijfers voor uitvoer en invoer waren het hoogst sinds mei 2021, met resp. +33,8% en 41,4% 
in vergelijking met de overeenstemmende periode in 2020. Daarmee wordt 2021 ongetwijfeld hét jaar van het 
herstel, na het historische dieptepunt voor de Belgische buitenlandse handel in 2020 omwille van de COVID-19 
pandemie. Terwijl in 2020 de uitvoer nog daalde met 7,4% t.o.v. het jaar voordien en de invoer zelfs met 9,2% - 
de laagste cijfers sinds de recessie van 2009 – waren de groeicijfers in 2021 eveneens historisch: de uitvoer 



steeg met 24,5%, en de invoer met 23,7%. Deze cijfers — letterlijk ongezien in de geschiedenis van de Belgische 
buitenlandse handel — zijn te verklaren door de combinatie van 3 factoren: de economische herleving na de 
felle recessie; prijsstijgingen bij een reeks belangrijke producten zoals minerale brandstoffen, en de handel in 
chemische producten (met name farmaceutica en in het bijzonder COVID-vaccins).” 

 

 
 

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



Behalve de 3 hogergenoemde factoren die volgens de NBB het positieve jaarverloop van de Belgische 
buitenlandse handel hebben bepaald, zijn actuele thema’s covid en brexit ook na 11 maanden hun stempel 
blijven drukken op de Vlaamse exportperformantie.  
 
Ook tegen het jaareinde van 2021 bleef de export van vaccins uitzonderlijk hoog: tot en met november was de 
totale wereldwijde Vlaamse vaccinuitvoer al opgelopen tot 25,33 miljard euro, zowat 6 maal meer (+497,3%) dan 
tijdens de eerste 11 maanden van 2020.  
Het mag niet verwonderen dat het gros ervan covidvaccins waren, waarvan Vlaanderen er in die periode al 
voor bijna 22 miljard euro (21,75 miljard euro) heeft verscheept. Covidvaccins maakten 85,9% uit van de totale 
Vlaamse vaccinuitvoer wereldwijd. Vlaanderen staat overigens nog altijd in voor zowat de volledige Belgische 
uitvoer (94,7%) van die covid-subtype.  
 
Waarheen coronavaccins doorheen 2021 vooral werden verscheept, leest u af uit de tabel hieronder. 

 

Maar met 3,58 miljard euro aan uitvoer, bleven ook niet-coronavaccins voor Vlaanderen een niet onbelangrijke 
exportpost, nog altijd goed voor een — weliswaar verdund—  percentage (14,13%) van de totale vaccinuitvoer tot 
november 2021. Van die non-covidvaccins neemt Vlaanderen 41% van de Belgische totaaluitvoer voor zijn 
rekening, minder dan Wallonië, dat tekent voor 58,8% ervan. 



De gigantische uitvoer vanuit Vlaanderen van een product als een coronavaccin, waarvoor de mondiale vraag 
nauwelijks lijkt af te nemen, laat zich overduidelijk aflezen uit het globale exportportfolio van Vlaanderen.  
Uiteraard zal die de cijfers enigszins kleuren, maar anderzijds ook weer niet totaal scheeftrekken.  
Stel dat we de exportwaarde van vaccins gewoon helemaal wegvlakken uit de Vlaamse uitvoer – enkel 
covidvaccins wegfilteren lukt niet, doordat die pas vanaf begin 2021 een eigen douanetariefcode meekregen 
(HS30022010) en derhalve niet kunnen worden afgezet tegen 2020, toen het covidtype nog thuishoorde in de 
brede categorie “vaccins” tout court — dan zou de Vlaamse uitvoer tot november 2021 — zonder vaccins dus — 
jaar op jaar toch nog altijd 18,34% zijn toegenomen tegenover 2020 i.p.v de +25,8% stijging met de vaccins mee 
opgenomen in de data.  
 
Mede door die immense vaccinexport doorheen 2021 haalde de branche farmaceutica na 11 maanden in 2021 
een ongeziene uitvoerwaarde van 51,17 miljard euro, na een tussentijdse stijging van liefst 72,7%.  
Goed voor 14,94% van de Vlaamse totaaluitvoer is farma al sinds januari 2021 de onbetwiste exportbranche 
nummer één.  
Maar ook de meeste overige exportsectoren van enige substantie kwamen met behoorlijke groeicijfers voor de 
dag: de sterkste waardestijgingen kwamen er bij minerale brandstoffen (+80%), kunststoffen (+32,7%), diamant 
en (industriële) edelmetalen. (+39,6%), ijzer, staal, koper… (+42,2%), machines en mechanica (+11,4%) en zelfs 
automobiel (+2,3%, al was die toename louter de verdienste van volledig elektrische personenwagens, hybrides, 
vrachtwagentrekkers en bepaalde componenten. Van benzine- en dieselwagens samen schoof de uitvoer verder 
af (-3,2 miljard euro !)). 
Binnen de exportbranches die ertoe doen, ging tot november 2021 vooral export verloren in enkele deeltakken 
van organische chemie ondanks een +0,85% voor de branche in haar geheel, terwijl in de periode ook de 
uitvoer van (sport)schoenen licht afnam (-2,12%).  

 

 



 

Brexit: “one year on” ... of toch bijna 

Doorheen 2021 — en tot november — heeft Vlaamse post-Brexithandel met het VK een erg hobbelig traject 
afgelegd. We zoeken even de hoogtes en laagtes op in die exportroute sinds januari 2021, de eerste maand met 
het VK buiten de EU. 
 
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.  
In de aanloop naar alweer een Brexit-deadline hadden Britse bedrijven in november en december 2020 hun 
importvoorraden aangevuld, wat tijdens het slotkwartaal van 2020 (+17,4%) resulteerde in een forse 
uitvoerboost erheen. 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) worstelde de Vlaamse export naar het VK zich voor het eerst uit 
de rode cijfers (+2,22%).  
De juli-export dikte nog wel 11,08% aan, maar in augustus was dat nog maar 0,97% en in september zakte de 
maandexport zelfs diep in het rood (-18,86%), waardoor ook het hele derde kwartaal 3,97% onder het peil bleef 
van Q3-2020.  



 

 

 



Ook het vierde kwartaal van 2021 zette zwak in met in oktober alweer teruggelopen export (-6,21%) en in 
november zelfs een -8,48% (vergeleken met november 2020, de eerste stockpilingmaand in de aanloop naar de 
nakende Brexituitstap, toen onze uitvoer ineens 29,85% de hoogte inging). 
Kortom: in de periode tot november en met dus nog één maand te gaan om 2021 vol te maken is de Vlaamse 
uitvoer naar het VK 1,7 % achteruitgegaan tegenover de eerste 11 maanden van 2020, zowat 400 miljoen euro 
minder (het verschil tussen de 6,8 miljard euro aan stijgers en de 6,4 miljard euro aan dalers).  
 
De meest in het oog springende winnaars en verliezers onder de sectoren: doorheen 2021 bleef de afzet van 
farmaceutica in het VK bijzonder hoog noteren (+237%) tegenover 2020 tot november (+2,8 miljard euro !).  
Ruim de helft ervan (51,5%) ging op aan coronavaccins, waarvoor het VK al een tijdlang onze derde markt is, 
goed voor 9,38% van de Vlaamse totaaluitvoer ervan.  
Ook de exportwaarde van minerale brandstoffen is al die tijd torenhoog blijven oplopen (+133%, in het bijzonder 
die van aardgas, waarvan de uitvoerwaarde tot november 2021 bijna 20 maal hoger lag dan in 2020), een gevolg 
van de prijzen voor energie die wereldwijd door het dak gaan (en niet het minst die voor aardgas). 
 

 

Ook in een minder tastbare exportbranche als elektriciteit ging de uitvoerwaarde steil omhoog (+279%): 
afhankelijk van hoe de groothandelsprijzen voor energie zich verhouden in Europa, kan het Verenigd Koninkrijk 
stroom invoeren uit of uitvoeren naar het Europese vasteland: ook het Belgische elektriciteitsnet is verbonden 
met het Britse — via de Nemo-link, een onderdeel van het Europese hoogspanningsnetwerk Interconnector —en 
kan in beide richtingen — via export of import — stroom worden verhandeld (wat in 2021 tot november 
klaarblijkelijk is gebeurd).  

 



Voorts ging ook de tussentijdse export van (niet-industriële) diamant en – vooral - industriële edelmetalen 
(rodium, palladium…) erop vooruit (+19,45% voor de brede sector in zijn geheel).  

Maar ook in enkele meer dagdagelijkse uitvoerbranches viel enige exportgroei te noteren, zoals bij de meeste 
kunststoffen (+14%), koperproducten (+169%), precisieapparatuur (+9,9%, overwegend medtech); 
groentebereidingen (+4,5%), bereide vlees- en viswaren (+389%) ijzer en staal (+73%), de meeste dranken (+44,8% - 
behalve mineraalwater (-87,5%); gebak (+69%), papier & karton (+116%), zuivel (+31%)… 

In de periode tot november 2021 waren er ook tal van verliesposten die de totaalexport naar het VK in het rood 
lieten eindigen: zo bleef de automotive sector  die met de sterkste teruggang met alweer pijnlijke dalingen bij 
de meeste personenwagens (4,1 miljard euro of 65,4% minder uitvoer dan in 2020 tot november).  
Enkel een wagentype als niet-plug-in-hybride benzines (+63,7%), vond wel nog de weg naar de Britse markt, net 
als een handvol automobielcomponenten (aandrijfassen…) en in mindere mate ook vrachtwagens, trekkers en 
vrachtwagenonderdelen…    
 
In haar novemberprognose schreef de NBB deze achteruitgang in de automobieltak alvast voor een deel toe aan 
de “mondiale krapte aan automotive componenten en ook enigszins aan Brexit, waarvan de overgangsperiode 
in januari 2021 afliep en waardoor EU-exporteurs nieuwe administratieve verplichtingen opgelegd krijgen.  
Bovendien hebben sommige Europese autoproducenten, die voorheen auto's aangaven voor uitvoer die via 
België werden doorgevoerd naar de Britse markt, er nu voor gekozen de douanedocumenten voor de uitvoer op 
te stellen in het land van productie; deze administratieve wijziging draagt eveneens bij tot de daling van de 
Belgische uitvoer naar het VK .” 
 

Importcijfers van het Britse HM Revenue & Customs voor de periode tot november 2021 schetsen een 
vergelijkbaar beeld dat de stelling van de NBB blijkt te bevestigen: in periode tot november 2021 importeerde 
het VK uit de hele EU voor 32,2 miljard GBP aan “automotive” (HS87), wat 5,02 % minder was dan in jan-nov 
2020 (33,9 miljard GBP). Dat importverlies uit de EU27 kwam zowat integraal op het conto van België (-37,45% 
of ruim 2 miljard GBP minder dan in 2020). Uit Nederland klom de automotive-invoer in die periode dan weer 
een kwart hoger (+25,31%; +577 miljoen GBP). 
Tegelijkertijd ging de Britse “automobielinvoer” vanuit niet-EU-landen een volle 56% hoger dan in 2020 tot 
november (10,55 miljard GBP tot nov 2021 tegenover 6,76 miljard GBP tot nov 2020).  
Deden bepaald hun voordeel bij deze extracommunautaire importtoename aan wagens: China (+1,6 miljard GBP 
meer of +171,74%) en Zuid-Korea (+39,6% of +401 miljoen GBP). Japan zag de Britse import dan weer 19% zakken 
(-328 miljoen GBP). 
 
Behalve automotive liepen ook de volgende sectoren richting Groot-Brittannië heel wat uitvoer mis:  
schoenen (-97,6%), kleding (-80,4% en -72,2% naar gelang van het weefseltype), elektr(on)ische apparatuur & 
machines (-38%), machines & mechanica (-14%), groenten (-22,7%), fruit (-41%), sierteelt (-42,3%), chocolade  
(-13,7%)… 
 

Op officiële Vlaamse jaarcijfers voor de in- en uitvoer in heel 2021 is het nog even wachten tot medio maart 

2022, maar aan de Britse kant (UK Trade Info) zijn er op dit moment al voorlopige handelscijfers met België 

voor heel 2021: uit die data komt naar voor dat het VK in 2021 voor 22,35 miljard pond aan goederen heeft 

geïmporteerd uit België — Vlaanderen is douanetechnisch geen nationale handelspartner voor het VK —, wat 

0,22 procent meer was dan in 2020 (22,3 miljard pond). België werd op die manier wereldwijd de 6e leverancier 

van het Verenigd Koninkrijk met 4,47% aandeel in de Britse totaalinvoer in 2021 (na Noorwegen en voor 

Frankrijk).  

 

Als leverancier van het VK deed ons land het in 2021 overigens helemaal nog niet zo slecht: in die periode mag 

de Britse invoer uit België dan maar amper zijn toegenomen (+0,22%), toch was zelfs die geringe groei beter 

dan het verloop van de Britse invoer uit heel de EU gemiddeld, want die ging 4% achteruit in 2021. 

Als leverancier van het VK legde België in 2021 trouwens iets betere cijfers voor dan enkele andere grote EU-

exporteurs uit de top 25 van Britse importpartners: Duitsland (leverancier nr. 2 ; -6,4%), Nederland (leverancier 

nr. 4 ; -13,4%), Frankrijk (leverancier nr. 7 ; -5,3%), Italië (leverancier nr. 9 ; -2%) en een ietsje beter dan Spanje 

(leverancier nr. 10 ; +0,04%).  

De Britse invoer uit België haalde daarmee net het niveau van 2020 — of 0,22% hoger om precies te zijn — 

terwijl Duitsland (-6,4%), Nederland (-13,4%) en Frankrijk (-5,3%) nog beneden dat peil bleven (zie duografiek 



verderop). 

 

 

 
 

Extra-EU, liep de Britse import uit de VS in die periode nog terug (-3,1% ; derde leverancier), net als uit Rusland 

(-5,05%), Canada (-10,8%), Hongkong (-54,2%) en Japan (-10,4%). 

 
Globaal gezien, nam de Britse invoer uit niet-EU-landen in 2021 6,8% toe, vooral dan zij “invoerhausses” uit 
China (+17,5%), Noorwegen (+144,1%), Zwitserland (+11,5%), Turkije (+23,6%), India (+40,2%), Zuid-Afrika (+30,7%), 
Zuid-Korea (+21,8%)...  
 

In dat verband kunnen we ook nog meegeven dat het VK in 2021 — “maar” 44,1% van zijn importgoed bij EU-
leveranciers heeft aangekocht; meer dan de helft ervan (55,9%) betrok het bij niet-EU-exporteurs.  
Van de totale Britse uitvoer in 2021 had 45,6% de EU als bestemming en 54,4% markten buiten de EU. 
 
Vergeleken met 2019, liggen de Britse importcijfers uit ons land voor heel 2021 nog altijd 11;8% lager dan toen, al 
was dat ook het geval voor heel de EU gemiddeld (17,6% lager dan in 2019) en met name ook voor Duitsland 
(20,1% lager), Frankrijk (28,5% lager) en Nederland (27% lager).(zie duografiek verderop). 
 

UK Imports December  2021

Top 25 Trading Partners
Source: HM Revenue and Customs, Overseas Trade Statistics

£million

Rank Country of Dispatch Country Code

December  

2021

Year to date 

2021

Year to date 

2020

% Change  

2021/ 2020

% Share  2021 

YtD

1 CHINA CN 5 226 62 761 53 430 +17,46% 12,55

2 GERMANY DE 4 172 53 486 57 163 -6,43% 10,69

3 UNITED STATES US 4 549 43 814 45 204 -3,07% 8,76

4 NETHERLANDS NL 3 022 31 060 35 857 -13,38% 6,21

5 NORWAY NO 4 729 26 817 10 988 +144,06% 5,36

6 BELGIUM BE 2 021 22 349 22 300 +0,22% 4,47

7 FRANCE FR 1 702 21 366 22 571 -5,34% 4,27

8 RUSSIA RU 2 164 18 081 19 042 -5,05% 3,61

9 ITALY IT 1 487 17 497 17 844 -1,95% 3,50

10 SPAIN ES 1 118 14 351 14 345 +0,04% 2,87

11 REPUBLIC OF IRELAND IE 1 246 13 824 13 450 +2,78% 2,76

12 SWITZERLAND CH 811 12 109 10 861 +11,48% 2,42

13 TURKEY TR 880 11 220 9 081 +23,55% 2,24

14 CANADA CA 989 10 941 12 264 -10,79% 2,19

15 POLAND PL 827 9 951 10 776 -7,65% 1,99

16 INDIA IN 771 8 272 5 899 +40,23% 1,65

17 SOUTH AFRICA ZA 418 7 671 5 869 +30,71% 1,53

18 HONG KONG HK 658 7 521 16 418 -54,19% 1,50

19 JAPAN JP 559 7 330 8 184 -10,44% 1,47

20 SWEDEN SE 541 6 317 5 857 +7,85% 1,26

21 LOW VALUE NON EU ZY 530 4 959 5 311 -6,63% 0,99

22 DENMARK DK 336 4 695 4 806 -2,33% 0,94

23 SOUTH KOREA KR 329 4 631 3 801 +21,84% 0,93

24 VIETNAM VN 353 4 386 3 852 +13,85% 0,88

25 CZECH REPUBLIC CZ 311 4 338 4 553 -4,72% 0,87



 
 

Tussentijdse exportresultaten overige EU-landen 

Na 11 maanden in 2021 is niet alleen de Vlaamse export stevig vooruitgegaan (+25,8%), ook zowat alle 
exportlanden binnen de EU tekenden frisgroen exportcijfermateriaal op over die periode (zie grafiek hieronder). 
De Vlaamse export (+25,8%) presteerde in 2021 na 11 maanden wel iets beter dan het globale EU-gemiddelde 
(+19,97%). Qua exportverloop lag Vlaanderen ook vóór op een hele rist anderen EU-exporteurs — en niet de 
minste — zoals Duitsland (+17,01%), Nederland (dat nek aan nek +25,4% scoorde), Italië (20,02%), Frankrijk 
(+17,5%), Spanje (+22,91%), Polen (+21,10%), Tsjechië (+15,76%), Zweden (+21,36%) en Oostenrijk (+15,71%).  
Tussentijds haalden we ook nog betere cijfers dan Denemarken (+11,74%), Ierland (-3,71%) én het Verenigd 
Koninkrijk (+8,3%), dat we als "derde land" toch nog even opnemen in de vergelijking.  
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