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Daling van de in- en uitvoer in waarde in het eerste kwartaal van 2023 
• De handelsbalans blijft licht positief, ondanks een sterkere vertraging van de

uitvoer t.o.v. de invoer

De groeicijfers van de waarde van de Belgische in- en uitvoer tijdens de laatste drie beschikbare maanden (januari 
t.e.m. maart 2023) kwamen uit op respectievelijk -2,8 en -3,1 % (zie grafiek 1). Dit is het eerste kwartaal met
negatieve groeicijfers sinds het 4de kwartaal van 2020 (tijdens de COVID-crisis). Dit gemiddelde maskeert echter
de neerwaartse trend op maandelijkse basis: de jaar-op-jaar evolutie was nog positief in januari maar evolueerde
naar 2-cijferige negatieve percentages in maart.

(groeipercentages) uitvoer invoer 
Januari 2023 4,4 3,6 
Februari 2023 -1,7 0,6 
Maart 2023p -10,4 -11,1
Q1 2023 -3,1 -2,8

Alhoewel de uitvoerwaarde iets sterker daalde dan de invoer, toont de handelsbalans tijdens het eerste kwartaal 
van 2023 toch een overschot van 2,3 miljard euro vergeleken met 2,8 miljard euro tijdens dezelfde periode een 
jaar voordien. 

Grafiek 1 
Verloop van de in- en uitvoer van goederen 
(Veranderingspercentages van het kwartaalgemiddelde t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar) 

Bron: INR 

https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/enm2301.pdf
http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=COMEXT&lang=nl
https://www.nbb.be/nl/statistieken/buitenlandse-handel
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Het verloop in waarde van de internationale handel van deze producten verdeelt zich verschillend tussen prijzen- 
en volume-effecten. De negatieve jaar-op-jaar evolutie van in- en uitgevoerde waarden van de minerale 
producten is volledig een prijseffect, aangezien de internationale prijzen naar hun niveau van vóór de oorlog in 
Oekraïne aan het terugkeren zijn. De stijging van de prijzen verklaren die van de waarden in de voedingssector, 
net als de toenemende in-en uitvoer van machines. De daling van in- en uitgevoerde waarden voor de chemie, 
de kunststoffen en de onedele metalen, en de toename van de in- en uitvoer van het transportmateriaal zijn 
daarentegen een combinatie van zowel prijs- als volume-effecten.  

Grafiek 2 
Recente impact van de prijzen op de evolutie van in-en uitvoerwaarden voor de voornaamste 
productcategorieën 
(Veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar) 

Bron: INR 
(*) Gemeten aan de hand van de gemiddelde eenheidswaarden van het buitenlandse handel 

De voornaamste sectoren die de groeicijfers in waarde naar beneden trekken zijn de chemische en minerale 
producten. Ook de diamant, de kunststoffen en de onedele metalen belanden in negatief terrein maar de bijdrage 
van deze sectoren aan de verzwakking van de totale handel is beperkter (zie tabel 1). Het vervoermateriaal, de 
machines en de voeding tonen dan weer sterk positieve groeicijfers. 
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Tabel 1 
In- en uitvoer van goederen (in waarde), januari 2023 – maart 2023: opdeling per productcategorie4 

Groei1 Gewicht² Bijdrage tot de groei³ 

Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer 

Totaal -2,8 -3,1 100,0 100,0 -2,8 -3,1

Chemische en farmaproducten -12,0 -12,9 24,4 26,7 -3,2 -3,8

Vervoermateriaal 28,3 26,8 11,7 11,3 2,5 2,3 

Machines en elektrisch materiaal 12,6 14,2 12,3 10,0 1,3 1,2 

Minerale producten -9,9 -12,3 18,8 13,6 -2,0 -1,8

Onedele metalen -15,5 -11,7 6,3 7,7 -1,1 -1,0

Kunststof en rubber -6,2 -11,4 4,9 7,2 -0,3 -0,9

Voedsel en dranken 14,3 19,5 3,7 5,8 0,4 0,9 

Edele metalen, incl. diamant -24,7 -20,8 2,7 3,4 -0,9 -0,8

Textiel -1,2 5,2 2,2 2,8 0,0 0,1 

Bron: INR. 

1 Veranderingspercentages van het kwartaalgemiddelde t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar.  
2 Aandeel in de totale in- en uitvoer.  
3 Bijdrage tot het veranderingspercentage van het kwartaalgemiddelde t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar.  
4 Productcategorieën waarvan het gemiddelde gewicht in de in- en uitvoer het grootst is. 

Tabel 2 
In- en uitvoer van goederen (in waarde), januari 2023 - maart 2023: geografische opdeling 

Groei1 Gewicht² Bijdrage tot de groei³ 

Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer 

Wereld -2,8 -3,1 100,0 100,0 -2,8 -3,1

Europa -7,5 -2,6 69,6 76,2 -5,5 -1,9

EU -5,6 -4,2 58,4 66,2 -3,4 -2,8

Duitsland -14,2 -6,0 11,6 18,9 -1,9 -1,2

Frankrijk -4,6 -8,0 9,1 13,3 -0,4 -1,1

Nederland -4,0 -4,0 17,8 12,7 -0,7 -0,5

Noorwegen -9,5 88,7 2,6 0,9 -0,3 0,4 

Oekraïne 34,0 28,8 0,1 0,1 0,0 0,0 

Rusland -55,8 -31,6 1,2 0,6 -1,5 -0,3

VK -14,2 17,0 4,0 5,6 -0,6 0,8 

Afrika 8,9 -17,9 2,5 3,6 0,2 -0,8

Amerika 9,1 4,7 10,2 9,5 0,8 0,4 

 VS 14,9 -2,6 7,3 5,9 0,9 -0,2

Azië 9,0 -9,9 17,0 9,3 1,4 -1,0

China 7,3 34,8 6,6 1,8 0,4 0,4 

Japan 10,9 -52,4 2,0 1,1 0,2 -1,2

Australië en Oceanië 120,5 12,2 0,6 0,5 0,3 0,1 

Bron: INR. 

1 Veranderingspercentages van het kwartaalgemiddelde t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar.  
2 Aandeel in de totale in- en uitvoer.  
3 Bijdrage tot het veranderingspercentage van het kwartaalgemiddelde t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar.  
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Methodologische disclaimer: 
 
Dit persbericht beschrijft het verloop van de goederenhandel (uitgedrukt naar waarde) naar en 
vanuit België. De statistieken slaan op de totale goederenhandel (communautair concept), waarin 
de goederenhandel van niet-ingezetenen via België niet in mindering wordt gebracht zoals in het 
nationale concept. De gegevens, inclusief de details naar productcategorie, zijn beschikbaar via 
NBB.Stat op www.NBB.be. 
 




