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Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten

Eind 2021, aan de vooravond van de oorlog in Oekraïne, heeft de internationale handel in de drie gewesten 
grosso modo het niveau van voor de Covid-crisis teruggevonden.

Brussel: uitvoer herstelt volledig in 2021, invoer gedeeltelijk

Na een forse afname door de gezondheidscrisis in 2020 (-10,9 %), heeft de totale uitvoer van Brussel zich hersteld 
in 2021 (+14,5 %). Zo klom de Brusselse uitvoer tot boven het niveau van voor de coronapandemie. De terugval 
van de totale invoer in 2020 (-13,9 %), werd grotendeels, maar niet volledig, goedgemaakt in 2021 (+15,0 %).

De goederentransacties van de Brusselse industrie herstelden zich krachtig in 2021, tot boven het niveau van 
2019. De handel daarentegen remde de groei tussen 2019 en 2021 af, zowel in het goederenverkeer als in het 
dienstenverkeer. Bij de diensten evolueerde vooral de financiële dienstverlening gunstig tussen 2019 en 2021.

De netto-uitvoer van goederen en diensten is in Brussel structureel negatief. Het negatieve saldo werd zelfs groter 
in 2021 (-7,8 mld. euro ten opzichte van -6,6 mld. euro in 2020), maar bleef wel boven het niveau van voor 
de coronapandemie.

TOTALE UITVOER, INVOER EN NETTO-UITVOER VAN BRUSSEL, 2017-2021
(in € miljard)

https://www.nbb.be/nl/statistieken/algemeen/infografieken?theme=6
http://www.nbb.be/doc/DQ/n/dq3/histo/nng1821.pdf
https://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=REGTRD&lang=nl
https://www.nbb.be/nl/statistieken/nationaleregionale-rekeningen
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Vlaanderen: zeer dynamisch herstel van zowel in- als uitvoer in 2021

In 2021 konden in Vlaanderen zowel de uitvoer als de invoer zich volledig herstellen (respectievelijk +22,4 % en
+22,9 %) na de inkrimping in het coronajaar 2020 (respectievelijk -7,5 % en -7,6 %). Beide stromen overstegen
zelfs ruimschoots het niveau van 2019.

Dat herstel deed zich voor zowel in de goederenhandel als in de dienstenhandel. Bij de goederen was de evolutie
van 2019 tot 2021 uitgesproken gunstig. Die werd vooral gedragen door de chemische, farmaceutische en
metaalverwerkende nijverheid en door de handel. Wat het dienstenverkeer betreft, was de groei in de eerste plaats
te wijten aan de Vlaamse industrie.

De totale netto-uitvoer nam in 2020 licht af ten opzichte van 2019 (tot 3,5 mld. euro). De daling zette zich verder
door in 2021 (tot 3,1 mld. euro).

TOTALE UITVOER, INVOER EN NETTO-UITVOER VAN VLAANDEREN, 2017-2021
(in € miljard)

Bron: INR

Wallonië: volledig herstel in- en uitvoer in 2021, na een eerder beperkte afname in 2020

De Waalse uitvoer is volledig hersteld in 2021 (+10,6 %), na een relatief beperkte afname door de
gezondheidscrisis in 2020 (-3,4 %). Ook de invoer kon zich volledig herstellen in 2021 (+14,9 %), ondanks de
sterkere daling in 2020 (-7,8 %). Voor beide stromen werd het niveau van 2019 overschreden.

Wat het goederenverkeer betreft, steunde de groei tussen 2019 en 2021 vooral op de handel. De Waalse industrie,
met de chemische en metaalverwerkende industrie op kop, zorgde mee voor het herstel van de goedereninvoer.
Langs uitvoerzijde daarentegen trok de farmaceutische industrie het herstel naar beneden.

De groei van de uitvoer van diensten tussen 2019 en 2021 in Wallonië werd vooral ondersteund door het transport
en de financiële dienstverlening. Het uitblijven van een volledig herstel van het toerisme naar het buitenland hield
de invoer van diensten in 2021 onder het niveau van 2019.

De totale netto-uitvoer nam in 2020 sterk toe, tot 10,9 mld. euro, het hoogste niveau sinds het begin van de reeks
in 1995. In 2021 nam het saldo terug af tot 10,0 mld. euro.
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TOTALE UITVOER, INVOER EN NETTO-UITVOER VAN WALLONIË, 2017-2021
(in € miljard)

Bron: INR
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Bron: INR

In absolute
cijfers (in
miljoen €)

Aandeel van
elk gewest in
België (in %)

Aandeel
goederen/

diensten (in %)

Gemiddelde
jaarlijkse
groei (%)

2021 2021 2021 2019 2020 2021 2012-2021

56.671,1 13,0 100,0 8,8 -10,9 14,5 2,8
314.704,1 72,1 100,0 1,6 -7,5 22,4 4,4
64.947,5 14,9 100,0 5,8 -3,4 10,6 2,8

436.322,7 100,0 100,0 3,2 -7,4 19,4 3,9

26.349,8 8,2 46,5 11,4 -19,3 25,6 1,1
248.899,5 77,8 79,1 0,5 -8,2 26,1 4,4
44.693,6 14,0 68,8 8,7 -4,2 8,8 1,5

319.942,9 100,0 73,3 2,6 -8,6 23,3 3,6

30.321,3 26,1 53,5 6,5 -3,4 6,4 5,0
65.804,6 56,5 20,9 5,7 -5,3 10,2 4,7
20.253,9 17,4 31,2 -0,6 -1,7 14,8 6,5

116.379,8 100,0 26,7 4,9 -4,2 10,0 5,0

64.462,1 15,0 100,0 5,1 -13,9 15,0 0,9
311.644,7 72,3 100,0 0,9 -7,6 22,9 4,8
54.934,3 12,7 100,0 4,0 -7,8 14,9 2,8

431.041,1 100,0 100,0 2,0 -8,7 20,6 3,8

38.773,0 12,3 60,1 6,1 -18,8 21,0 -0,6
241.135,1 76,3 77,4 -0,2 -8,1 26,3 4,5
36.017,1 11,4 65,6 -1,0 -7,7 18,9 1,2

315.925,2 100,0 73,3 0,6 -9,6 24,7 3,3

25.689,1 22,3 39,9 3,5 -6,3 7,0 4,2
70.509,6 61,3 22,6 4,6 -5,9 12,6 6,1
18.917,2 16,4 34,4 14,0 -8,0 8,1 7,7

115.115,9 100,0 26,7 5,8 -6,4 10,5 5,8

2019 2020 2021

-9.574,6 -6.577,7 -7.791,0
3.601,5 3.514,0 3.059,4
8.979,9 10.939,4 10.013,2
3.006,8 7.875,7 5.281,6

-13.436,4 -11.048,5 -12.423,2
7.140,6 6.429,0 7.764,4

10.047,1 10.798,7 8.676,5
3.751,3 6.179,2 4.017,7

3.861,8 4.470,8 4.632,2
-3.539,1 -2.915,0 -4.705,0
-1.067,2 140,7 1.336,7

-744,5 1.696,5 1.263,9
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SLEUTELVARIABELEN VAN DE REGIONALE VERDELING VAN DE BELGISCHE IN- EN UITVOER VAN GOEDEREN EN DIENSTEN
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Technische nota

De regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten wordt opgesteld in samenwerking
tussen de NBB en de regionale statistische autoriteiten. Dit perscommuniqué bevat de eerste regionale resultaten voor
2021, alsook de revisies voor 2018, 2019 en 2020. Ze zijn coherent met de nationale rekeningen van oktober 2022.

Enkel de in- en uitvoer vanuit en naar het buitenland zijn opgenomen in deze statistiek. De handel tussen de gewesten
onderling is dus niet in deze cijfers opgenomen.

Op de website van de Nationale Bank van België worden sinds het datajaar 2002 maandelijkse in- en uitvoercijfers voor
goederen per gewest volgens de buitenlandse handel gepubliceerd. Die resultaten – zowel het totaalcijfer op het niveau
van het Rijk als de aandelen per gewest – verschillen van de cijfers die in het kader van de nationale en regionale
rekeningen volgens ESR 2010 worden gepubliceerd. Op het niveau van het Rijk wijkt het cijfer af omwille van conceptuele
redenen (o.a. een andere behandeling van de transit van aardgas en elektriciteit en van de stromen m.b.t. maakloon,
herstellingen en driehoekshandel). De verschillen in de aandelen per gewest spruiten voort uit de verschillende
methodologische principes die worden gehanteerd bij de regionale verdeling zelf.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de toegepaste methode wordt verwezen naar de afzonderlijke publicatie
“Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, Methodologische nota”, die kan worden
geraadpleegd op de website van de Nationale Bank van België.

https://www.nbb.be/doc/dq/n_method/m_gd_meth20n.pdf
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