
Vlaamse buitenlandse handel 09/2022 

uitvoer: +34,14% ; invoer +35,52% 

De Vlaamse uitvoer blijft voorlopig nog altijd stijgen. Tijdens de eerste 9 maanden van 2022 noteerden we een 
vooruitgang met 29,7% in vergelijking met dezelfde periode in 2021 (wat exportgewijs overigens een absoluut 
recordjaar was). Uiteraard spelen de uitvoer van vaccins en de ongeziene prijspieken bij aardgas en aardolie 
hier een cruciale rol, maar zelfs al bannen we die producten volledig uit de cijfers, dan nog stijgt de Vlaamse 
totaaluitvoer tussentijds na 3 kwartalen met 20% en leggen – net als in 2021 — alle ‘grote’ exportsectoren 
positieve resultaten voor.   

September 2022 bracht de 19de exportstijging op rij, waarbij de Vlaamse uitvoer alweer een tweecijferige 
toename liet optekenen van liefst 34,1%1 tot 45,2 miljard euro. 
Tegelijkertijd steeg ook de invoer in september 2022 (45,1 miljard euro) fors, met 35,5% stijging t.o.v. de 
gelijknamige maandinvoer in 2021 (33,3 miljard euro) én ook 81,4% hoger dan die in 2020 (24,8 miljard euro). 

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

1 Wanneer in september 2022 de Vlaamse uitvoer 34,1% 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 september 2022 een exportstijging van zelfs 36,1%). Bij de invoer NC noteren we in september een 
vooruitgang met 49,0%. 



 
Ook aan het begin van Q3-2022 stoomde de Vlaamse maanduitvoer voort met in juli een toename van een 
kleine 23% en ook de augustusexport (39,1 miljard euro) die alweer een forse 27,8% hoger ging dan in augustus 
2021 (30,6 miljard euro). De exportstijging in september 2022 (+34,1%) markeerde op die manier de 19e 
maandstijging op rij, niet alleen ruim 1/3 hoger (+34,1%) dan september 2021, maar ook al 70% boven de 
septemberuitvoer in 2020. 
 
Na de eerstekwartaalsstijging (Q1-2022) van de uitvoer met liefst 38,1% volgde de tweedekwartaalsgroei  
(Q2-2022) met opnieuw een vooruitgang met 23,6% tegenover Q2-2021 (een kwartaal dat toen ook al een 
stijging met 47,7% liet optekenen). Tijdens Q3-2022 zette de export zijn opwaartse traject door met een klim 
van 28,4% tegenover Q3-2021. 
 
Doorheen 2022 noteren we daarmee — op basis van negen maanden cijfers — al voor 356,1 miljard euro aan 
Vlaamse export, wat 81,5 miljard euro meer of 29,7% hoger is dan na drie kwartalen in 2021, toen de Vlaamse 
export al op recordhoogte stond.  
Inmiddels heeft onze export al 7 volle kwartalen met ononderbroken waardetoename op de teller (zie grafiek 
hierna). 
 

 
 
Aan de invoerzijde waren 9 maanden import in 2022 goed voor 384,3 miljard euro of 46% meer dan de            
263,2 miljard euro in de gelijknamige periode van 2021. 

Zetten we de Vlaamse 3Q-export in 2022 af tegen die tijdens de eerste 9 maanden van 2019 — pre-pandemie —, 
dan lag de tussentijdse uitvoer tot september 2022 ook al 45,4% hoger, net als de invoer, die zelfs al 62,7% 
boven het peil van 2019 na 9 maanden uitkwam. 
 



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 eerste prognose vrij voor oktober 2022 en die 
blijft voorlopig nog altijd positief, al groeien invoer en uitvoer wel iets trager in waarde als gevolg van lagere 
aardgasprijzen: 

“De groei van de in- en uitvoer van goederen kende een stevige vertraging in oktober (resp. 16,2% en 18,4% voor 
uitvoer en invoer, tegenover 36,7% en 39,3 % in september). De oorzaak: de zwakke groeicijfers van de handel in 
minerale producten, die in oktober in waarde bijna is stilgevallen.  
Dat komt door de recente prijsdalingen in deze sector, vooral voor aardgas. Zo is de Zeebrugge Index for 
Natural Gas in oktober 2022 met 42% gedaald in vergelijking met oktober 2021, een daling die ook de 
tussentijdse stijgingen weggeveegd heeft.  
Het effect van de prijsdalingen is groter voor de invoer dan voor de uitvoer, omdat vooral aan de invoerzijde 
de omvang in waarde van de energieproducten zeer groot is.” 

Hoe onze EU-concurrenten exportgewijs presteerden in 2022 (jan-sep) 

Ook elders in de EU blijft de 2022-export nog altijd behoorlijk vooruitgaan (+25,8% gemiddeld over 
alle EU-exporteurs heen). Met de 29,7% exporttoename tijdens 3Q-2022, doorstaat Vlaanderen met 
glans de vergelijking met zijn eerstelijnsconcurrenten. Qua exportverloop lag het tijdens betrokken 
periode vóór op tal van andere EU-exporteurs, en niet de minste: Duitsland (+14,9%), Italië (21,2%), 
Frankrijk (+20,1%), Spanje (+24,7%), Polen (+20,2%), Tsjechië (+20%), Oostenrijk (+18,4%) en Zweden 
(+19,8%).  

Enkel de Nederlandse (+31,7%) en de Ierse (+30,6%) uitvoer scoren voorlopig net iets hoger dan die van 
Vlaanderen. 

 
 

VLAAMSE UITVOER GEOGRAFISCH: intra-EU-handel stijgt voorlopig iets minder dan die met rest van de wereld 
 

- Het gros van de Vlaamse uitvoer (64,8%) ging tijdens de eerste negen maanden van 2022 nog steeds 
naar de EU, na een 28,7% toename van onze intracommunautaire export.  
Alleen al naar zijn top 5 van uitvoerlanden exporteerde Vlaanderen zowat 57% van zijn wereldwijde 
uitvoertotaal. Met Duitsland, Nederland en Frankrijk zijn daar al meteen 3 EU-exportpartners bij, samen 
goed voor 45,2% van Vlaamse wereldexport)  
 



De export naar Duitsland, exportbestemming nr. 1, steeg met 20,5%. De uitvoer van o.a. minerale 
brandstoffen/producten, organische chemie en ijzer/staal kende een aanzienlijke vooruitgang.  

- Naar Nederland, onze tweede klant, was er momenteel 62% exportwinst. Door de historisch hoge 
prijsstijgingen (sinds maart 2022) sprongen hier vooral aardgas, gasolie, aardoliederivaten in het oog.  
Ook de export naar Frankrijk steeg met 22,3%.  

 

- De export naar de Verenigde Staten scoorde – vooral door de extra afzet van geneesmiddelen en 
vaccins – bovengemiddeld: +42,9%. Bij Zweden (+16,8%), Italië (+16,5%) en Japan (+10,9%) was de situatie 
omgekeerd. Richting Japan blijft de levering van geneesmiddelen en covidvaccins uitzonderlijk hoog. 
Betrokken sector is ondertussen goed voor 75% van de totale Vlaamse uitvoer naar Japan.     

 

 
  



  



Brexit 

21 maanden post-Brexit lijkt de Vlaamse handel met het Verenigd Koninkrijk enigszins de juiste kant uit te 
blijven gaan. Onze export liet er — met 21,7% stijging in de periode tot en met september 2022 — groeicijfers 
noteren die vergelijkbaar zijn met de resultaten in pakweg Duitsland en Frankrijk.  

Tot september2022  ging de afzet van ongeveer alle sectoren hoger dan in 2021 na 9 maanden (+3,65 miljard 
euro). Ongeveer 1,5 miljard euro ervan komt op het conto van diesel en elektriciteit. Enkel de uitvoer van 
diamant/edelstenen (-5,9%) en textiel (-15,7%) viel terug.  
Het VK was sinds jaar en dag onbetwist de Vlaamse uitvoerbestemming nr. 1 voor transportmaterieel, maar in 
2021 is die uitvoer steil teruggevallen met bijna 5 miljard euro, waardoor het VK voor wagens pas de vijfde 
uitvoerbestemming werd. Ook in 2022 blijft dit voorlopig het geval. 

 
In 2022 tot september mag onze export naar het VK dan al 21,7% hoger liggen dan in 2021 na 9 maanden, 
vergeleken met diezelfde periode-export in 2019 — pre-pandemie én pre-brexit — lag die voor het eerst nog 
maar 3,4% hoger na de moeilijke jaren 2020 en 2021. 
 

China 

In de top-20 van Vlaamse exportbestemmingen liet enkel China negatieve cijfers noteren (-8,8%).  
De Chinese buitenlandse handel is blijkbaar meer dan verwacht afgenomen door een verzwakking van de 
wereldwijde vraag naar Chinese goederen (door de fors toegenomen levensduurte in hun markten) en 
hardnekkige productieverstoringen als gevolg van de strenge coronamaatregelen in het land. Ook hun globale 
import groeide nauwelijks, wat wijst op een zwakke binnenlandse vraag. 
 
Crisis Oekraïne: duidelijk effect op de uitvoer naar de oorlogvoerende landen. 

Nu ook de Vlaamse cijfers uit zijn voor september 2022, kunnen we niet anders dan vaststellen dat uiteraard 
ook de Vlaamse uitvoer naar beide landen zeer sterk teruggevallen is: richting Oekraïne viel de uitvoer na drie 
kwartalen ongeveer 35% terug tegenover de eerste negen maanden van 2021 met dalingen over heel de lijn, 
maar vooral bij (landbouw)machines en (landbouw)voertuigen. Tussentijds kwam Oekraïne daarmee terecht 
op de 69e plaats in de ranglijst van exportmarkten, met een aandeel van 0,082% in de Vlaamse jaaruitvoer tot 
en met september van 2022. 
 
In 2021 beliep de Vlaamse jaaruitvoer naar Oekraïne nog 643,75 miljoen euro. Dat was toen 29,74% hoger dan 
in 2020. In de ranglijst van exportmarkten voor Vlaanderen leverde dat uitvoerbedrag Oekraïne de 54e plaats 
op, met een aandeel van 0,17% in de totale Vlaamse jaaruitvoer. 
 
In Rusland zakte de afzet 20,4% in tijdens de eerste negen maanden van 2022. De terugloop was het grootst 

bij kunststoffen, organische chemie, machines/apparatuur en elektrische apparaten.  

Gezien het beperkte aandeel in de Vlaamse totaaluitvoer van zowel Rusland (momenteel 25e klant met 0,65% 

aandeel in de Vlaamse totaaluitvoer) als Oekraïne (69e klant met 0,08% aandeel in de Vlaamse totaaluitvoer), 

is er voorlopig geen directe ingrijpende impact op het globale exportverloop in 2022. 

Vaccins 
 
Doorheen 2021 speelde in de Vlaamse exportportfolio overduidelijk een coronavaccineffect.  
Goed voor een totale jaaruitvoer van 26,1 miljard euro waren coronavaccins dan ook onmiskenbaar een 
van de grote aanjagers van de exportgroei in 2021.  
Tijdens de eerste negen maanden van 2022 is de rol ervan als katalysator van de Vlaamse totaaluitvoer 
enige stoom aan het verliezen — en dat vooral sinds april 2022 (zie grafiek verderop). Dat hangt onder 
meer samen met het feit dat de brede vaccinatiecampagnes die – aan de gang sinds maar 2021 — nu in 
heel wat landen stilaan aan het uitdoven zijn of zelfs afgerond. 
 
Toch bleef Vlaanderen in die periode wereldwijd nog altijd voor 20,6 miljard euro aan coronavaccins 
verschepen, 18,6% meer dan tijdens 3Q-2021 (17,4 miljard euro).  



Tussentijds hielden coronavaccins in 2022 (tot september) stand als exportproduct nummer 1, goed voor 
5,79% van de Vlaamse totaaluitvoer over alle producten heen.  

  



 

SECTORALE VLAAMSE UITVOER 

Welke waren de exportbranches en -markten die de +29,7% tijdens de eerste negen maanden van 2022 op het 
bord hielpen te brengen? Ongeveer alle (sub)sectoren laten voorlopig een vooruitgang noteren. Samengevat 
kunnen we stellen dat vooral sectoren als minerale brandstoffen (+133%), farma (+24%), organische chemie 
(+31%) en ijzer & staal (+55%), duidelijk de hand hadden in de hoge vlucht van onze uitvoer. Daar zaten 
overigens ook enkele productgroepen bij met een hoog gehalte aan “grondstoffen”, waarvan de wereldprijs 
uitgerekend in de begin maanden van 2022 — maart vooral — koerspieken scoorde.  

In een eerdere prognose zei de NBB daar al over dat de sterke waardestijging van het goederenverkeer almaar 
meer te maken hebben met prijsontwikkelingen — gemeten naar gemiddelde eenheidswaarden. In het eerste 
kwartaal van 2022, was het prijsverloop al goed voor ¾ van de waardestijging, zowel aan de invoerzijde als 
aan de uitvoerzijde. Dat percentage zal voorlopig wellicht niet gedaald zijn, al is de wereldgasprijs sinds 
augustus 2022 gaandeweg wel gaan afkoelen. 

Kortom: afgezette volumes van heel wat producten mogen dan weliswaar blijven stijgen, ze doen dat tijdens de 
eerste negen maanden van 2022 doorgaans (veel) minder uitgesproken dan de (wereld)prijzen ervan. 



 

 

  



  



NBB over aardgas  

“Sinds maart 2021 zijn er sterke maandelijkse stijgingen van de waarde van de in- en uitvoer van aardgas. De 
invoer van dit product bedroeg tijdens de eerste 7 maanden van 2022 25,5 miljard euro, ten opzichte van 
slechts 4,0 miljard euro in de overeenstemmende periode van 2021; voor de uitvoer gaat het om een stijging 
van 2,6 miljard euro naar 24,1 miljard euro. De totaliteit van de uitvoercijfers gaat in feite over transit 
aangezien er geen gaswinning of -productie in België plaatsvindt. De cijfers over de handel in aardgas worden 
opgemaakt aan de hand van de meterstanden op de verschillende pijpleidingen aan de grensovergangen van 
België. Dat is ook de reden waarom de Belgische cijfers over de gashandel enkel de landen tonen waarmee 
België een rechtstreekse pijpleiding-verbinding heeft, met name Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 
Luxemburg, Nederland en Duitsland. De invoer uit bijvoorbeeld Rusland kan niet apart worden geïdentificeerd 
aangezien die samen met gas uit andere oorsprongen door dezelfde pijpleidingen binnenkomt in België. Mits in 
achtname hiervan, werd er 37% van het gasvormig aardgas tijdens de eerste 7 maanden van 2022 ingevoerd uit 
het VK (zie daarover een commentaar in het persbericht van juli), 33% uit Noorwegen, 16% uit Nederland, en 
13% uit Frankrijk.” 

BRON: https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/enm2206.pdf  

 
Sedert januari 2005 worden de gegevens over de in- en uitvoer van gas en elektriciteit overigens niet meer 
bekomen van de handelaars maar van de netwerkbeheerders (Fluxys, Fluxys LNG en Elia) die de meters aan de 
Belgische grens beheren. Sedert dan worden de stromen van gas en elektriciteit nog enkel opgemeten op de 
plaats waar deze energiebronnen het land binnenkomen of verlaten (effectieve buitengrens).  
 
Het is deze plaats die in de regionale statistieken van de buitenlandse handel in aanmerking wordt genomen bij 
de bepaling van het gewest van bestemming en oorsprong. Aangezien het Brusselse gewest niet aan een ander 
land grenst, worden de aardgas- en elektriciteitsstromen vanaf 2005 toegerekend aan de andere gewesten. 
Daardoor daalde het aandeel van Brussel in de totale in- en uitvoer ten voordele van de twee andere gewesten.  
 
Deze methodologische aanpassing van de NBB had vooral gevolgen voor de VLAAMSE INVOER enerzijds, en de 
WAALSE UITVOER anderzijds. Aangezien het leeuwendeel van het aardgas België binnenkomt via Vlaanderen, 
wordt dit opgenomen in de Vlaamse invoerstatistieken. Via pijpleidingen loopt dit gas voor een aanzienlijk stuk 
naar Wallonië, waar het de grens passeert, met voornamelijk Frankrijk (en in mindere mate Luxemburg als 
bestemming). Puur statistisch gezien, wordt die stroom beschouwd als Waalse uitvoer. 
 

  

https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/enm2206.pdf


 

 

VLAAMSE INVOER (jan-sept 2022): 

- Ook aan de importzijde scoorde de Vlaamse handel uitzonderlijk hoog: de Vlaamse invoer steeg tijdens de 
eerste negen maanden van 2022 tot 384,3 miljard euro, een bedrag aan buitenlandse inkopen dat 46% 
hoger lag dan in dezelfde periode van 2021. 

 

- Topverkoper Nederland (+43,4% - vooral extra minerale brandstoffen en aardolieproducten) consolideert in 
2022 uiteraard zijn koppositie als hoofdleverancier van Vlaanderen met 18,8% inbreng in de Vlaamse 
totaalinvoer wereldwijd. Op 2 hield het makkelijk leverancier Duitsland af (+27,7% en 12,4% aandeel), dat 
het Verenigd Koninkrijk plots op de derde plaats zag verschijnen (+190% en 7,0% aandeel). 

Volgens de NBB is die forse invoerstijging uit het VK te wijten aan… de Russische inval in Oekraïne. In haar 
prognose voor mei 2022 zei de NBB hierover het volgende:  

 
“Bij het aardgas observeren we, naast de explosieve toename van de invoer vanuit Noorwegen ten gevolge 
van de Russische inval in Oekraïne, ook een stijging in de invoer afkomstig uit het VK vanaf oktober 2021.  
De oorzaak van deze laatste is het prijsverschil voor aardgas tussen het Britse eiland en het Europese 
vasteland. Vanaf dat moment werd een grote hoeveelheid vloeibaar aardgas aan het Verenigd Koninkrijk 
geleverd, waardoor de opslagunits daar verzadigd raakten. Dit (over)aanbod deed de prijzen bijgevolg 
dalen, waardoor het winstgevender werd het gas naar het Europese vasteland te vervoeren via de 
pijpleiding naar Zeebrugge en het daar tegen hogere marktprijzen te verhandelen. De invoer van aardgas 
vanuit het VK is gestegen van een maandelijkse waarde van 100 à 200 miljoen euro begin 2021 tot meer 
dan 2 miljard euro in april en mei 2022, waardoor de totale invoer uit het VK wordt opgeblazen.”  
 

 

- Het effect van de stijgende energieprijzen zagen we vooral bij de import van douanecode 27 (minerale 
brandstoffen/energieproducten) uit: Nederland (+84%), het Verenigd Koninkrijk (+935%), Noorwegen 
(+267%),  Rusland (+236%) en Qatar (+985%) en de Verenigde Staten (+240%).



 





 


