
  

Jaaranalyse Vlaamse buitenlandse goederenhandel 2021 
  

uitvoer :  +27,6%   invoer : +34,7%  
 

Vooraf moet ook duidelijk gesteld dat het hiernavolgende rapport het verloop van de Vlaamse buitenlandse 
handel onder de loep neemt in 2021, dus vóór de crisis in Oekraïne uitbrak.  
 
Nog afgezien van het onnoemelijke menselijke leed dat de oorlog in Oekraïne berokkent — al meteen vanaf dag 
één en vanelfsprekend ook op langere termijn — en dat zo al amper te schatten valt, zullen de vroegste 
economische effecten ervan op de internationale handel pas af te lezen zijn uit de Belgische uit- en invoerdata 
voor februari en maart 2022, die de NBB pas in april / mei publiceert. Hoe groot die globale impact precies zal 
zijn, valt op dit moment moeilijk te becijferen.  
Zowel Oekraïne als Rusland mogen op zich dan al minder grote handelspartners zijn, maar als toeleveranciers 
van specifieke producttypes in sommige niches spelen ze vaak wél een sleutelrol in bepaalde internationale 
waardeketens. Het wordt dan ook uitkijken wat de mondiale economische weerslag zal zijn van de oorlog, de 
sanctie- en tegensanctiepakketten op de evolutie van de prijzen voor energie en andere “commodities” in ons 
land, net als op het kostprijsverloop in diverse industrietakken én het galopperende inflatieverloop dat eruit 
resulteert. Volgens de NBB blijft het lastig om om daar nu al prognoses rond te maken, maar verwacht wordt 
dat de effecten ook doorheen diverse geledingen van de Vlaamse economie zullen doorzinderen. 

Maar in wat hierna volgt, nemen we voor Vlaanderen het buitenlandse-handelsjaar 2021 onder de loep, 
waarover de Nationale Bank van België zich in februari al — op basis van de toen nog provisoire 
decembercijfers — erg positief had uitgelaten over het gunstige trendverloop van de Belgische internationale 
handel doorheen 2021. Het klonk toen zo: “Daarmee wordt 2021 ongetwijfeld hét jaar van het herstel, na het 
historische dieptepunt voor de Belgische buitenlandse handel in 2020 wegens 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 — kunnen verklaard 
door een combinatie van 3 factoren: de economische herleving na de felle recessie, prijsstijgingen bij een reeks 
belangrijke producten zoals minerale brandstoffen en de handel in farmaceutische en chemische producten 
(met name Covidvaccins).” 

Nu ook voor Vlaanderen de jaarcijfers voor 2021 uit zijn, krijgen we zicht op hoe de Vlaamse export en 
import zich doorheen dat jaar hebben herpakt. We nemen u eerst even mee doorheen de respectieve 
kwartalen van 2021.   

Doorheen 2021 zag het er al naar uit dat de Vlaamse jaaruitvoer de vorige recordwaarde van 2018 flink scherper 
zou stellen. Het was immers sinds de crisis van 2009 geleden, dat de Vlaamse uit- en invoer ononderbroken — 
een volle tien maanden lang — zo stevig en volgehouden vooruit bleef gaan. 

Na exportdalingen in januari (-10,06%) en februari (-5,43%) kwam in maart 2021 dan toch de omslag met een 
voor 2021 eerste exportstijging en wel een van meteen 21,4%. Daardoor liet de Q1-export in 2021 ook net een 
groeicijfer optekenen tegenover Q1-2020 (+1,69%). Maart 2021 zette meteen de toon en luidde voor de Vlaamse 
export het begin in van een continue reeks maandstijgingen, die de tweedekwartaalsgroei (Q2-2021) zelfs op 
een fikse 46,8% brachten tegenover Q2-2020, het kwartaal waarin de pandemie ons het meest aan Vlaamse 
uitvoer had gekost (-21,47%). Ook in Q3-2021 ging het nog altijd erg hard met de Vlaamse kwartaaluitvoer, met 
alweer een toename van liefst 30,08% tegenover Q3-2020, ook al een kwartaal waarin de exportcijfers nog 
altijd behoorlijk zwak uit hadden gepakt (-8,27%).  
Ook tijdens Q4-2021 ging de uitvoer maand na maand door op zijn elan met alweer pittige toenames in oktober 
(+29,36%), november (+35,98%) én december (+37,6%), ineens de 10e maandstijging op rij (sinds maart 2021).  



Maar 2021 bracht meer dan enkel herstel na een barslecht pandemiejaar als 2020, waarin de totaaluitvoer 
(298,23 miljard euro) nog geen tiende van een procent hoger lag dan die in 2015 (298 miljard euro rond); ook 
afgezet tegen het prepandemiejaar 2019 (324,9 miljard euro), lag de exportwaarde in 2021 ook al 17,11% hoger. 

Ook aan de importzijde bracht 2021 een nieuw recordbedrag: de jaarinvoer in 2021 was goed voor 378,8 miljard 
euro of 34,7% meer dan de 281,1 miljard euro in 2020. Daarnaast lag de jaarinvoer ook al 21,1% hoger dan die in 
2019 én 18,3% boven de (vorige) jaarrecordinvoer uit 2018 (320,2 miljard euro).  
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Behalve de 3 hogergenoemde factoren die volgens de NBB het positieve jaarverloop van de Belgische 
buitenlandse handel hebben bepaald, zijn doorheen 2021 uiteraard nijpende thema’s als covid en brexit hun 
stempel blijven drukken op de Vlaamse exportperformantie.  
 
Exportgewijs kan 2021 voor Vlaanderen zonder meer het label “vaccinjaar” opgeplakt krijgen: eind 2021 was de 
totale wereldwijde jaaruitvoer aan vaccins trouwens opgelopen tot 30,21 miljard euro, ruim 6 maal meer 
(+517,24%) dan in 2020. Het mag niet echt verwonderen dat het gros daarvan — 87,28% — covidvaccins waren, 
waarvan Vlaanderen er in heel 2021 voor liefst 26,4 miljard euro heeft verscheept. Vlaanderen stond overigens in 
voor zowat de volledige Belgische uitvoer (92,5%) van dat covid-subtype.  
 
 
  



Uit de tabel hieronder leest u af waarheen in 2021 coronavaccins vooral werden verscheept vanuit Vlaanderen. 

 

Maar met 3,84 miljard euro aan uitvoer, bleven ook niet-coronavaccins voor Vlaanderen een niet onbelangrijke 
exportpost, toch ook nog altijd goed voor 12,7% van de totale jaaruitvoer aan vaccins in 2021.  
Van die non-covidvaccins nam Vlaanderen 42,4% van de Belgische totaaluitvoer voor zijn rekening, minder dan 
Wallonië, dat voor 57% ervan tekende. 

Vlaamse export in 2021 sectoraal bekeken 
 

De globale jaarexport van de sector chemie & farma steeg 42,4%, meteen een waardetoename met € 31,3 
miljard. Daarmee bleef de duobranche ook in 2021 het Vlaamse exporticoon bij uitstek, met € 105,4 miljard afzet 
en een aandeel van 27,7% in de Vlaamse totaaluitvoer.  
 
De uitvoer van farma klom overigens een volle 83,5%. De toename zat voor het leeuwendeel bij de 
uitzonderlijke uitvoer van vaccins, die alleen al goed waren voor een exportstijging van € 25,3 miljard.  
De gigantische uitvoer vanuit Vlaanderen van een mondiaal felgegeerd product als een coronavaccin laat zich 
dan ook overduidelijk aflezen uit het globale exportportfolio van Vlaanderen.  
 



Mede door die enorme vaccinexport doorheen 2021 haalde de farmabranche in 2021 een ongeziene 
uitvoerwaarde van 58,8 miljard euro, na een jaarstijging van liefst 83,5%. Goed voor 15,45% van de Vlaamse 
totaaluitvoer is farma al sinds januari 2021 de onbetwiste exportbranche nummer één. 
 
De immense vaccinuitvoer heeft het globale exportcijfer uiteraard gekleurd, maar dan ook weer niet totaal 
scheefgetrokken. Stel dat we de exportwaarde van alle vaccins (*) gewoon helemaal wegvlakken uit de Vlaamse 
uitvoer, ook dan zou de Vlaamse uitvoer in 2021 — zonder vaccins dus — tegenover 2020 toch nog altijd 19,4% 
zijn toegenomen i.p.v. de 27,6% stijging met de vaccins mee opgenomen in de data.  
 

(*) enkel covidvaccins wegfilteren lukt niet, doordat die pas vanaf begin 2021 een eigen douanecode meekregen (HS30022010) en dus ook 
niet kunnen worden afgezet tegen 2020, toen het covidtype nog opgenomen werd in de brede generische categorie “vaccins” tout court. 

 
Maar ook de meeste overige exportsectoren van enige substantie kwamen in 2021 met behoorlijke groeicijfers 
voor de dag. De sterkste waardestijgingen kwamen er bij minerale producten, de tak die in 2021 de titel 
“exportstijger van het jaar” wegkaapt. De jaaruitvoer ervan ging liefst 16,4 miljard euro omhoog, meteen een 
jaarstijging van 76%.  
In de uitvoerresultaten voor minerale brandstoffen spelen doorgaans ook factoren als prijsverloop op de 
wereldmarkt én verschuivingen in het exportvolume van aardolieproducten. In 2021 was dat zeker niet anders 
en domineerden vooral de forse prijsstijgingen: volgens de IMF Primary Commodity Index noteerde de Fuel 
(Energy) Index, een overkoepelende maatstaf voor de wereldprijzen van ruwe olie, aardgas, steenkool, in 2021 
101,8% hoger dan in 2020 (184,41 voor 2021 tegenover 91,39 voor 2020).  

Net daarachter verschijnt de uitvoersector, machines, mechanica en elektr(on)ische apparatuur, met 9,8% 
exportaandeel. Betrokken sector wist in 2021 zijn Vlaamse jaarexport nog 11,5% hoger te tillen. 
 
Op ongeveer dezelfde hoogte stond de sector van het transportmaterieel, goed voor € 36,6 miljard — 9,8% van 
de hele Vlaamse jaarexport — na een toch wel schrale groei (+1,9%) in 2021, die dan nog louter de verdienste 
was van een handvol subcategorieën als volledig elektrische personenwagens, hybrides, vrachtwagentrekkers en 
bepaalde componenten. Van benzine- en dieselwagens samen bleef de uitvoer verder afkalven.  
 
Kunststoffen, de 5e exportsector met 8,4% van de Vlaamse totaaluitvoer, zaten in 2021 duidelijk in het kamp van 
de winnaars met € 7,8 miljard aan uitvoermeerwaarde (+32,4%). 
 

 



 

 



Uitvoer geografisch: intra-EU-handel stijgt iets sterker dan extra-communautaire  
 
Het gros van de Vlaamse uitvoer (64,5%) ging in 2021 nog steeds naar de EU, na een 29,4% toename van onze 
intracommunautaire export. Alleen al naar de top 5 uitvoerlanden exporteerde Vlaanderen 55% van zijn 
uitvoertotaal. 
 
De export naar Duitsland, exportbestemming nr. 1, steeg uiteindelijk met 35%. In 2021 was er een uitzonderlijke 
grote stijging van de uitvoer van covidvaccins richting Duitsland, maar ook de uitvoer van o.a. kunststoffen, 
elektrische auto’s, ijzer/staal en edelstenen/diamant kende een aanzienlijke vooruitgang.  
 
Naar Nederland, onze tweede klant, was er 33,9% exportwinst. Net als richting Duitsland was de stijging 
veralgemeend. Vooral aardgas, gasolie, aardoliederivaten sprongen hier in het oog. Ook de export naar Frankrijk 
– uitvoerbestemming nummer 3 – presteerde sterk met 26,1% meer Vlaamse uitvoer erheen.  
 
De Verenigde Staten en Italië scoorden iets onder het gemiddelde, bij Spanje en Polen was de situatie 
omgekeerd. Japan werd plots de tiende exportbestemming door enorme leveringen (€ 4,2 miljard) van 
covidvaccins. 
 
Er vallen uiteraard amper dalers te bespeuren binnen de top 100 van de uitvoermarkten: enkel de uitvoer naar 
het Verenigd Koninkrijk en naar China kende een negatieve jaarevolutie.  Bij China (-5%) merken we de 
weerbots van de atypisch hoge stijging in coronajaar 2020.  Volgens de NBB was dit deels het gevolg van de 
hoge uitvoer van farma naar China in de tweede helft van 2020. In die periode werd de uitvoer naar China 
vooral gestuwd door farmaceutica, die toen werden opgenomen in de National Reimbursement Drug Listing, 
waardoor deze geneesmiddelen in China aan patiënten konden worden verkocht.  Dat eenmalige effect raakte 
één jaar later uitgewerkt en droeg derhalve niet meer bij aan de groei.  

 
Brexit: een jaar later… 

Doorheen 2021 – het eerste volledige jaar waarin het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakte van de EU 
—  heeft de Vlaamse post-Brexithandel een erg hobbelig parcours afgewerkt. 
We zetten nog even kort op een rij hoe het exportverloop richting het VK sinds januari 2021 heeft uitgepakt. 
De ferme tik die de Vlaamse uitvoer naar het VK tijdens het eerste kwartaal van 2021 kreeg uitgedeeld  (-21,76%) 
kwam er wel na de felle, maar kortstondige inkoopwoede vanuit het VK aan het eind van 2020.  
Na dat felrode eerste kwartaal van 2021 schoot de export naar het VK tijdens het tweede kwartaal dan weer 
verticaal de hoogte in (+37,7%) en even leek het alsof de de relance was ingezet. 

Niet dus, want tijdens de tweede jaarhelft boette dat prille exportherstel aan vaart in en bleef de uitvoer onder 
nul evolueren, zowel in het derde (-4,5%) als het vierde kwartaal (-6,4% tegenover Q4-2020, met uiteraard de 2 
atypische stockpilingmaanden in november en december 2020).  

Slotsom: één jaar na Brexit is de Vlaamse uitvoer naar het VK 2,59% teruggelopen tegenover 2020.  
Daarmee werd het Groot-Brittannië in 2021 een van de – zeer weinige - dalers onder onze 
eerstelijnsexportmarkten.  

Doorheen 2021 bleef de afzet van farmaceutica in het VK bijzonder hoog noteren (+236,5%) tegenover 2020 
(+3,3 miljard euro !). Het leeuwendeel (81%) van die klim kwam op het conto van coronavaccins, waarvoor het 
VK overigens onze derde afzetmarkt is, goed voor dik 10% van de Vlaamse totale uitvoer aan covidvaccins (zie 
tabel hoger).   
Nog een sector die al die tijd torenhoog is blijven oplopen is die van de minerale brandstoffen (+131,6%, in het 
bijzonder die van aardgas, waarvan de uitvoerwaarde eind 2021 bijna 8 maal hoger lag dan in 2020), een gevolg 
van de wereldmarktprijzen voor energie waar geen maat op bleek te staan (en niet het minst die voor aardgas 
(+110,8% tegenover 2020 volgens de IMF Primary Commodity Index).  



 
 
Ook van een minder tastbaar energieproduct als elektriciteit ging de uitvoerwaarde in 2021 steil omhoog 
(+297%): die uitvoer vertrok vanuit Zeebrugge via de onderzeese Nemo-link van het Europese 
hoogspanningsnetwerk Interconnector die ons elektriciteitsnet met het Britse verbindt.  
 

 

 
  

 



 
 
 

 
 



Voorts ging ook de export van (niet-industriële) diamant erop vooruit (+20,6%), maar toch vooral die van 
industriële edelmetalen (rodium, palladium…). In zijn geheel genomen, nam de totaalexport van de sector 
edelgesteente en -metaal 18,4% toe. 
  

Maar ook onder de meer vertrouwde uitvoerbranches waren er die in 2021 — een beetje tot bijzonder veel — 
exportgroei boekten, zoals de meeste kunststoffen (+12,6%), koperproducten (+166%), precisieapparatuur (+7,8%, 
overwegend orthopedisch en meet- en-regelapparatuur, want van pure medtech liep de afzet terug); 
groentebereidingen (+4,2%), vlees- en visbereidingen (+363%) ijzer en staal (+60,1%), de meeste dranken (+49,3%, 
gebak (+68,3%), papier & karton (+116,5%), zuivel (+30,3%)…  

 
Maar ondanks die stijgers blijft het feit overeind dat onze export richting het Verenigd Koninkrijk een negatief 
jaarverloop kende (-2,59% of 631 miljoen euro minder). Wat aangeeft dat de 55 groeibranches (samen 7,24 
miljard euro meeruivoer) in 2021 overvleugeld werden door de 42 verliesposten (samen 7,87 miljard euro 
minderuitvoer).   
In dat verliezende kamp bleef de automotive sector ook in 2021 voortkwakkelen met alweer pijnlijke 
exportdalingen naar het VK van de de meeste types personenwagens (4,8 miljard euro of 66,8% minder uitvoer 
dan in 2020). Enkel een wagentype als niet-plug-in-hybride benzines (+39%), vond wel nog de weg naar de 
Britse markt, net als een handvol automobielcomponenten (aandrijfassen vooral…) en bepaalde vrachtwagens, 
trekkers voor opleggers en vrachtwagenonderdelen…     

 

Een deel van de verklaring voor die achteruitgang in de automobieltak ligt zeker in de mondiale krapte aan 
automotive componenten als halfgeleiders en sensoren, maar is ook enigszins gelinkt aan Brexit; niet alleen 
spelen de geheel nieuwe douaneverplichtingen, bovendien opteren sommige Europese autoconstructeurs ervoor 
om hun wagens de “dedouaneren” in het land van productie (buiten de EU), terwijl diezelfde wagens voorheen 
hun uitvoeraangifte kregen in België, van waaruit ze werden heruitgevoerd naar de Britse markt (meer dan 
eens via autohub Zeebrugge).  
Deze puur administratieve wijziging kan zeker de hand hebben in de daling van de Belgische auto-uitvoer naar 
het VK” Importcijfers van het Britse HM Revenue & Customs bevestigen die stelling trouwens grotendeels. In 
2021 importeerde het VK uit de hele EU voor 35,3 miljard GBP aan “automotive” (HS87), wat 6,76 % minder was 
dan in 2020 (37,85 miljard GBP). Dat importverlies uit de EU27 kwam zowat integraal op het conto van België (-
40,84% of ruim 2,5 miljard GBP minder dan in 2020). Uit Nederland klom de automotive-invoer dan weer ruim 
een kwart hoger (+27,27%; +694 miljoen GBP). Tegelijkertijd ging de Britse “automobielinvoer” vanuit niet-EU-
landen een volle 53% hoger in 2021  (11,5 miljard GBP tegenover 7,5 miljard GBP in 2020).  
Buiten de EU deden de volgende leverancierslanden bepaald hun voordeel bij deze Britse importtoename aan 
wagens: China (1,8 miljard GBP meer of +175,50%) en Turkije (+ 1,5 miljard GBP of +97,6%) Zuid-Korea (+38,6% of 
429 miljoen GBP meerimport). Japan zag de Britse import dan weer 19% zakken (-347 miljoen GBP). 
 

Maar behalve de exportmalaise in de automobielbranche richting Groot-Brittannië, liepen in 2021 ook nog deze 
productcategorieën heel wat uitvoer mis: schoenen (bijna een halvering met -97,3%), kleding (-80,8% en -71,5% 
naar gelang van het weefseltype), elektr(on)ische apparatuur & componenten (-39,4%), machines & mechanica  
(-15,9%), groenten (-22,5%), fruit (-41%), sierteelt (-44,1%), chocolade (-15,5%), tapijt (-4,81%), diverse chemicaliën  
(-49,3%)… 

 

Tot slot nog dit: voor onze goederenhandel met het VK wordt 2022 alvast een sleuteljaar. Doorheen 2022 

worden aan Britse zijde een hele rist — tot nog toe verdaagde — douaneformaliteiten en reglementaire hordes 

opgeworpen, die zakendoen met de Britten voor onze exporteurs niet bepaald zullen vergemakkelijken 

(gewijzigde invoermodellen, voorafgaande kennisgeving van dierlijke en  plantaardige producten, geen 

uitgestelde douaneaangiftes meer, EU-erkenning voor mineraal water niet langer geldig in VK, almaar meer 

stringente exportcertificatieplicht en fysieke controlemechanismen op een breed gamma voedingsproducten, 

net als strengere 'safety and security declarations' voor elk product dat het VK binnenkomt, aangepaste 

etikettering voor Britse markt etc.). 

De impact op de Vlaamse uitvoer van elk van die nieuwe reglementaire vereisten in 2022 kan uiteraard nu nog 

niet worden geraamd aangezien de allereerste cijfers voor 2022 – die van januari - er pas medio april 2022 

aankomen.  

 
Met een daling (-2,58%) van de jaarexport erheen in 2021 mag het Verenigd Koninkrijk voor Vlaanderen dan al 
“het kneusje onder de exportmarkten” heten, afgaand op de Britse cijfers (Trade UK; HM Revenu & Customs) 



deed België het als leverancier van het VK in 2021 niet eens zo slecht. In 2021 nam de Britse wereldwijde 
goederenimport (505,5 miljard pond) 1,9% toe tegenover 2020 (496,1 miljard pond).  
 
De Britse jaarinvoer uit België – bilaterale cijfers met Vlaanderen zijn er aan Britse kant uiteraard niet — mag in 
dat jaar dan maar amper een halve procent zijn toegenomen (+0,48%), toch was zelfs die schamele toename 
beter dan het Britse invoerverloop uit heel de EU gemiddeld, want die in 2021 ging 3,65% achteruit. 
Als leverancier van het VK legde België (+0,48%) in 2021 trouwens ook al betere cijfers voor dan enkele andere 
grote EU-landen uit de top 25 van Britse importleveranciers: Duitsland (leverancier nr. 2 ; -6,02%), Nederland 
(leverancier nr. 4 ; -12,7%), Frankrijk (leverancier nr. 7 ; -5,67%), Italië (leverancier nr. 9 ; -1,37%) en iets beter dan 
Spanje (leverancier nr. 10 ; +0,35%). (zie grafiek hoger). 
 
Extra-EU, liep in 2021 de Britse import ook nog terug uit de VS (-3,1% ; derde leverancier), net als uit Rusland  

(-5,05%; 8e leverancier), Canada (-10,8%; 14e leverancier), Hongkong (-54,2%; 18e leverancier) en Japan (-10,4%; 19e 

leverancier). 

Globaal gezien, nam de Britse invoer uit niet-EU-landen in 2021 6,76% toe, vooral dank zij “invoerhausses” uit 
China (+17,5%), Noorwegen (+144,1%), Zwitserland (+11,5%), Turkije (+23,6%), India (+40,2%), Zuid-Afrika (+30,7%), 
Zuid-Korea (+21,9%)...  
 

In dat verband kunnen we ook nog meegeven dat het VK in 2021 — “maar” 44,2% van zijn importgoed bij EU-
leveranciers heeft aangekocht; meer dan de helft ervan (55,8%) betrok het bij niet-EU-exporteurs.  
Aan de Britse uitvoerzijde loopt de tweedeling EU/non-EU treffend gelijk met die bij de invoer: 44,1% van de 
Britse jaaruitvoer had de EU als bestemming, 55,9% markten buiten de EU. 
 
Vergeleken met 2019, liggen de Britse importcijfers uit ons land voor heel 2021 nog altijd 11,55% lager dan toen, 
al was dat ook het geval voor heel de EU gemiddeld (17,35% lager dan in 2019) en met name ook voor Duitsland 
(19,71% lager), Frankrijk (28,72% lager), Nederland (26,42% lager), Italië (14,22% lager) en Spanje (14,07% lager dan 
in 2019). 

 
Hoe de overige EU-landen in 2021 hun export zagen evolueren  



 

In 2021 is niet alleen de Vlaamse export krachtig vooruitgegaan (+27,58%), ook die van alle EU exporteurs lichtte 
over heel de lijn felgroen op . 

Met de 27,58% exporttoename die bij een regio als Vlaanderen op het bord kwam, hoeft het helemaal niet 
onder te doen voor zijn eerstelijnsconcurrenten, wel integendeel; het presteerde zelfs beter dan het gemiddelde 
van de globale EU-uitvoer (+18,93%). Vlaanderen lag qua exportverloop ook vóór op een hele rist de meeste 
andere EU-exporteurs — onder hen niet de minste — zoals Duitsland (+14,12%), Nederland, dat net geen 20% 
exportgroei haalde (+19,95%), Italië (18,21%), Frankrijk (+15,84%), Spanje (+20,68%), Polen (+19,49%), Tsjechië 
(+14,30%), Oostenrijk (+15,63%) en Zweden (+17,91%). Betere cijfers boekten we ook dan Denemarken (+11,21%), 
Ierland (+1,71%) én het Verenigd Koninkrijk (+9,46%), dat we als "derde land" toch nog even opnemen in de 
vergelijking.  



 

 
Positieve resultaten in alle (sub)continenten: 

 

De Vlaamse export boekte in Europese markten buiten de EU-27 in 2021 een kleinere toename (+6,9%) dan 
het stijgingspercentage naar de EU (+29,4%) én dan het gemiddelde exportverloop (+27,6%) wereldwijd. Dit 
had vooral te maken met de mindere resultaten in het VK. 
 
Ook op het Amerikaanse continent boekte Vlaanderen exportresultaten die iets onder de gemiddelde groei 
lagen (+19,7%).  
 
In Noord-Amerika (+16,7%) joeg Canada de handelscijfers aan (+49%; vooral vaccins en geneesmiddelen). 
Richting de Verenigde Staten liep het – in vergelijking met het gemiddelde – iets minder goed dan het 
gemiddelde (+12%) van onze uitvoer (van extra uitvoer van farma, brandstoffen en diamant). 
 
Op de Centraal-Amerikaanse markt (+30,9%) verliep de exportverkoop vlot al kwam deze stijging bijna 
volledig op het conto van Mexico (+36,5%; algemene stijging).  
 
Ook in Zuid-Amerika (+30,7%) verliep de exportverkoop vlot: getuige daarvan de prestaties in Brazilië 
(momenteel onze 23e afzetmarkt na een exporttoename met 39%) én Chili (-32%).  
 
In 2021 kon de Vlaamse export zeer mooie exportresultaten voorleggen op het Aziatische continent 
(+40,5%). De goede resultaten in India (+39,5%; ruim 54% meer diamant) wogen er heel sterk door. Onze 
uitvoer naar China, onze 9e exportmarkt, ging 5% achteruit (zie uitleg eerste pagina). Japan daarentegen 
was met 163% extra uitvoer (covidvaccins) in 2021 de sterkste stijger binnen de top 50 van onze 
exportmarkten.  
 

In de grotere ASEAN-landen scoorde onze export door de bank genomen goed, met name in Maleisië (+52%) 
en andere groeimarkten als Indonesië (+36%) en vooral de Filipijnen (+155%).  



Wereldhub Singapore (+14%), Hongkong (+2,4%) en Taiwan (-0,6%) scoorden dan weer onder het 
gemiddelde. 
 
De export naar het Nabije- en Midden-Oosten presteerde in 2021 (+37%) iets minder hoog dan de globale 
stijging in Azië (+40,5%). Vooral de uitvoer naar de V.A.E. kende een en forse vooruitgang (+45%; extra 
diamantuitvoer) en naar Israël (+39%; vaccins en diamant) sprongen in het oog.  
 
Ook naar Afrika werd in 2021 een pak meer geëxporteerd (+51%). De stijging richting Sub-Sahara Afrika lag 
het hoogst (+54%). Quasi alle landen kenden een ongeziene stijging, maar vooral Nigeria – onze 
belangrijkste Afrikaanse afzetmarkt – won terrein in 2011 (+105%; bijna uitsluitend aardoliepreparaten).  
Zuid-Afrika (+35%; extra farma/vaccins) haalde de tweede plaats in Afrika. 
Als continent krijgt Afrika momenteel maar 3,96% uit de Vlaamse totaaluitvoer toebedeeld. Dat blijft nog 
altijd maar evenveel als de gecombineerde Vlaamse export naar pakweg Turkije, Zwitserland, Rusland en de 
Filipijnen samen. 
 
In Noord-Afrika was er eveneens sprake van exportgroei; de uitvoer erheen steeg met 44%.  
 
De exportafzet in Oceanië steeg spectaculair (+49,4%). Enerzijds was er 46% meer verkoop in Australië, 
anderzijds kwam er 77% stijging richting Nieuw-Zeeland.  
 

 



VLAAMSE INVOER 

- Ook aan de importzijde scoorde de Vlaamse handel uitzonderlijk goed: de Vlaamse invoer steeg in 2021 
tot € 378,8 miljard, een bedrag aan buitenlandse inkopen dat 34,7% lager lag dan in 2020. 
 

- Topverkoper Nederland (+50% - vooral extra minerale brandstoffen en aardolieproducten) consolideerde 
in 2021 zijn koppositie als hoofdleverancier van Vlaanderen met 19,6% inbreng in de Vlaamse 
totaalinvoer wereldwijd. Op 2 hield het makkelijk leverancier Duitsland af (+51% en 14% aandeel), dat 
Frankrijk op de aloude derde plaats zag verschijnen (+24,3% en 7,7% aandeel). 
 

- Het effect van de schommelende energieprijzen zagen we vooral bij de import uit: Nederland (+104%, 
Noorwegen (+260%), het Verenigd Koninkrijk (+168%) en Qatar (+456%). 
 

 
 
 

- Ondanks een bijna-verdubbeling (+93%) in 2021 profileerde de sector minerale producten zich – met 
brandstoffen als sterproducten – als invoersector nummer 2: ongeveer 16,3% van de totale Vlaamse 
sectorale invoeruitgaven gaat inmiddels op aan die branche. Chemie en farma blijven samen wel stevig 
op de eerste plaats met een importaandeel van 24,4% (ook hier een invoerstijging met 54%.  
 

- De waarde van het ingevoerde machines/elektrische apparaten steeg 15,5%, waardoor het 12% 
importaandeel meepikte. Er werd ook wat meer transportmaterieel ingevoerd (+6,8%). Ook alle andere 
belangrijke importsectoren lieten een waardetoename noteren, zoals onedele metalen (+45%), 
kunststoffen (+33%) en diamant/edelmetalen (+36%). 
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VLAAMSE TOTAALHANDEL 
 

- In 2021 was Nederland nipt de belangrijkste Vlaamse handelspartner, wat uiteraard grotendeels te 
maken heeft met de handel in minerale brandstoffen en raffinageproducten. Ongeveer de helft van wat 
Vlaanderen wereldwijd aan energieproducten invoert, komt dan ook uit Nederland. 

 

- 7 van de toptien handelspartners zijn EU-landen, met enkel de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk 
en China als “verre” handelsrelaties buiten de EU.  
 

 
 

VLAAMSE HANDELSBALANS: tekorten en overschotten 
 

In Vlaanderen liep de waarde van de import van minerale brandstoffen in 2021 op tot € 57 miljard, een stijging 
met 99%. Vooral in de handelsbalans met onze topleverancier Nederland komen geïmporteerde energieproducten 
zeer nadrukkelijk voor in het verhaal.  
 
Een idee van de impact van die “invoerenergie” op de balans met Nederland: mochten we in onze handelsrelatie 
met Nederland de energiehandel buiten beschouwing laten, dan zou in 2021 de handelsbalans met onze 
noorderburen niet € 25 miljard in ons nadeel zijn doorgeslagen, maar ‘slechts’ voor € 6,9 miljard in het rood 
hebben gestaan. Dat “energie-invoereffect” weegt trouwens niet alleen op onze handelsbalans met Nederland en 
met andere belangrijke energieleveranciers, maar heeft zeker ook repercussies op onze globale handelsprestaties.  
 
Als we de post ‘minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten’ niet meenemen in de becijfering van 
import en export, dan zou Vlaanderen in 2021 een veel groter handelsoverschot hebben geboekt van € 22,7 
miljard i.p.v. de € 1,7 miljard overschot met de energieproducten erbij.  
 
Opvallend: bij de overschotten zien we vooral Europese landen opduiken in de top 10 (8 van de 10), bij de 
tekorten is de situatie anders (5 Europese landen op 10).  



 

 

 
 

BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel kennisbeheer FIT 


