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Het bbp krimpt met 3,6 % in eerste kwartaal van 2020 

Economische groei 

In het eerste kwartaal van 2020 nam het voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde bruto 
binnenlands product (bbp) naar volume af met 3,6 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In 
vergelijking met de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar liep het bbp terug met 2,5 %.  

Ten opzichte van het voorgaande kwartaal daalde de toegevoegde waarde in de industrie met 2,7 %, in 
de bouwnijverheid met 5,1 % en in de diensten met 3,2 %. Voornamelijk de bedrijfstak “Groot- en 
detailhandel; reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen; vervoer en opslag; verschaffen van 
accommodatie en maaltijden” binnen de dienstensector droeg bij tot de daling van de economische 
activiteit. Op kwartaalbasis gaat deze bedrijfstak met 7,2 % achteruit, wat leidt tot een negatieve bijdrage 
tot de economische groei van 1,2 procentpunt.  

De impact van COVID-19 was duidelijk zichtbaar op de binnenlandse vraag, die sterk afnam. De 
huishoudens verlaagden hun consumptieve bestedingen met 6,5 %. De toeristische uitgaven daalden 
fors, naast ook de uitgaven voor duurzame goederen, waar de aankoop van auto’s een grote terugval 
kende. De investeringen van de huishoudens in woongebouwen gingen eveneens fors achteruit (-5,4 %) 
als gevolg van de impact van COVID-19 en de bijhorende maatregelen op de activiteit van de bouwsector. 
De overheid verlaagde haar consumptieve bestedingen met 3,1 % en schroefde daarnaast ook haar 
investeringen terug (-0,7 %).  
De bruto-investeringen in vaste activa van de ondernemingen liepen terug met 3,6 %. De bijdrage van de 
voorraadwijzigingen van de ondernemingen daarentegen bedroeg +0,6 procentpunt.   

Ook de buitenlandse vraag viel sterk terug. De uitvoer daalde met 3,8 %. De daling van de invoer was 
evenwel nog sterker (-4,7 %), waardoor de netto-uitvoer van goederen en diensten positief bijdroeg 
(+0,8 procentpunt)  tot het verloop van het bbp.  

Werkgelegenheid 

In het eerste kwartaal van 2020 is de binnenlandse werkgelegenheid op kwartaalbasis met 0,2 % 
teruggelopen, dat is een daling met 7 700 personen. Vergeleken met de overeenkomstige periode van 
2019 is het aantal werkenden met 1,1 % gestegen (een toename met 52 300 personen).  

Aangezien de binnenlandse werkgelegenheid het aantal personen omvat die tijdens de referentieperiode 
ten minste één uur hebben gewerkt (definitie van het Internationaal Arbeidsbureau), maar ook de 
personen die om een aantal specifieke redenen niet hebben gewerkt (betaald verlof, ziekteverlof, tijdelijke 
werkloosheid, enz.), zorgt de huidige gezondheidscrisis voor slechts een lichte daling van die statistiek. 
Tijdens de laatste twee weken van maart zijn immers heel wat personen in tijdelijke werkloosheid 
geplaatst, maar ze bleven opgenomen in de statistieken van de binnenlandse werkgelegenheid. De daling 
van de binnenlandse werkgelegenheid in het eerste kwartaal is dus voornamelijk toe te schrijven aan het 
banenverlies als gevolg van het niet-verlengen van de tijdelijke contracten, bijvoorbeeld die van de 

http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=QNA&lang=nl
https://www.nbb.be/nl/statistieken/nationaleregionale-rekeningen
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uitzendkrachten, de gelegenheidswerknemers, de flexi-werknemers en de jobstudenten. De 
bedrijfstakken waar dat type contracten het vaakst voorkomt, worden dus het zwaarst getroffen, namelijk 
de horeca, de diensten aan ondernemingen (die de uitzendbureaus omvatten) en de andere 
dienstenactiviteiten.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ten opzichte van de flash-raming van 29 april 2020 zijn de gepubliceerde groeicijfers heel wat 
nauwkeuriger. De voornaamste administratieve gegevens (met name btw-gegevens, gegevens over 
de industriële productie, …) waren in eenzelfde mate beschikbaar, zoals gebruikelijk is met de 60-
dagen-raming van een bepaald kwartaal van het bbp. De grootste onzekerheden in deze raming als 
gevolg van de pandemie situeren zich momenteel langs de kant van de niet-marktproductie en de 
componenten van de bestedingsoptiek, waar de beschikbare informatie nog vrij beperkt was en waar 
de traditionele ramingsmethoden niet altijd toepasbaar waren. Hier zijn grotere herzieningen mogelijk 
in de toekomst en bijgevolg ook in het bbp.  
Voor de seizoenzuivering van de reeksen werden de recente richtlijnen van Eurostat gevolgd om de 
impact van COVID-19 zo nauwkeurig mogelijk te ramen.  
 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/Time_series_treatment_guidance.pdf
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BBP, KWARTAALONTWIKKELINGEN IN VOLUME 
(voor seizoeninvloeden en kalendereffecten gezuiverde 
gegevens) 

 

   

  Veranderingspercentages t.o.v.  

  het overeenstemmende 

kwartaal van het 

voorgaande jaar 

het voorgaande 

kwartaal 

 

 2018 I 1,5 0,2  

  II 1,5 0,3  

  III 1,5 0,2  

  IV 1,5 0,8  

 2019 I 1,4 0,1  

  II 1,4 0,3  

  III 1,6 0,4  

  IV 1,3 0,5  

 2020 I -2,5 -3,6  

   

 

 

 

 

 

 
VOORNAAMSTE AGGREGATEN 
(veranderingspercentage in volume t.o.v. de voorgaande periode, voor seizoeninvloeden en kalendereffecten gezuiverde gegevens) 
 

  2018  2019  2020  
  II III IV  I II III IV  I  

 1. Toegevoegde waarde            

 Industrie -1,1 -0,2 0,7  0,4 -0,4 0,6 0,7  -2,7  

 Bouwnijverheid 0,7 1,2 1,6  0,8 0,1 0,9 1,6  -5,1  

 Diensten 0,6 0,3 0,9  0,1 0,5 0,3 0,3  -3,2  

 P.m. bbp 0,3 0,2 0,8  0,1 0,3 0,4 0,5  -3,6  

 2, Bestedingen            

 Consumptieve particuliere bestedingen (1) 0,4 0,0 0,2  0,0 0,5 0,8 0,5  -6,5  

 Consumptieve bestedingen van de overheid 0,9 -0,3 0,5  0,3 1,0 0,4 0,5  -3,1  
 Bruto-investeringen in vaste activa 0,8 0,1 3,5  -0,2 0,3 0,3 0,5  -3,7  
  Ondernemingen 0,8 0,2 3,8  

-0,9 0,5 0,7 1,1 
 -3,6  

  Woongebouwen 0,3 0,3 2,8  2,1 1,4 -2,0 1,5  -5,4  

  Overheid 1,9 -0,3 2,7  -0,3 -2,9 1,9 -4,9  -0,7  

 Binnenlandse vraag (ongerekend voorraden) 0,6 -0,1 1,0  0,0 0,5 0,6 0,5  -5,0  

 Voorraadwijziging (2) 0,3 0,4 -0,3  -0,2 0,0 -0,5 0,1  0,6  
 Uitvoer van goederen en diensten -1,3 0,8 1,6  -0,4 0,2 -0,2 0,9  -3,8  
 Invoer van goederen en diensten -0,6 1,0 1,6  -0,8 0,5 -0,6 1,1  -4,7  
 Netto-uitvoer van goederen en diensten (2) -0,6 -0,2 0,0  0,3 -0,2 0,3 -0,1  0,8  

 3, Arbeidsmarkt            

 Totaal aantal personen 0,4 0,4 0,4  0,4 0,3 0,5 0,4  -0,2  
             
 (1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. 

(2) Bijdrage tot de verandering van het bbp. 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

−6

−5

−4

−3

−2

−1

0

1

2

3

4

5

−40

−35

−30

−25

−20

−15

−10

−5

0

5

10

BBP EN CONJUNCTUURVERLOOP

Bbp-groei in volume (veranderingspercentage
t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van
het voorgaande jaar)

Conjunctuurenquête
(afgevlakte reeks, rechterschaal)

Conjunctuurenquête
(bruto reeks, rechterschaal)


