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De economische groei in België bedroeg 0,2 % in het derde kwartaal van
2022

Economische groei

Het voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde bruto binnenlands product (bbp) naar volume 
steeg in het derde kwartaal van 2022 met 0,2 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal. 
Op jaarbasis, zijnde het derde kwartaal van 2021, bedroeg de groei 1,9 %.

In vergelijking met het voorgaande kwartaal liep de toegevoegde waarde in de industrie 
met 0,9 % terug. In de diensten vertraagde de groei van de bedrijvigheid maar bleef die 
positief, met 0,4 %. Ten slotte nam de toegevoegde waarde in de bouwnijverheid toe met 0,3 %, 
evenveel als in het voorgaande kwartaal.

Binnenlandse vraag

De gezinnen verhoogden in het derde kwartaal hun consumptieve bestedingen met 0,7 % ten 
opzichte van het voorgaande kwartaal. Die stijging werd ondersteund door de aankopen van zowel 
niet-duurzame als duurzame goederen. De investeringen in woningen daalden in het derde 
kwartaal dan weer met 0,9 %. De bedrijfsinvesteringen liepen eveneens terug, met 0,3 %. De 
consumptieve bestedingen van de overheid bleven stabiel, terwijl de overheidsinvesteringen met 
1,5 % afnamen.

Handel met het buitenland

Aangezien de uitvoer van goederen en diensten, ten slotte, minder snel groeide (+1,9 %) dan de 
invoer van goederen en diensten (+2,2 %), oefende de netto-uitvoer een negatieve invloed uit op het 
bbp-verloop (-0,3 procentpunt).

Werkgelegenheid

In het derde kwartaal van 2022 nam de binnenlandse werkgelegenheid op kwartaalbasis toe met 
0,4 %, dat is een groei met 21 900 personen. In vergelijking met de overeenstemmende periode van 
2021 steeg het aantal werkenden met 1,9 % (of 95 700 personen).

http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=QNA&lang=nl
https://www.nbb.be/nl/statistieken/nationaleregionale-rekeningen
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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

2020 I -1,0 -2,9
II -12,8 -11,4
III -3,3 11,7
IV -4,4 -0,5

2021 I -0,2 1,4
II 14,6 1,7
III 5,0 2,3
IV 6,1 0,6

2022 I
         II

    III

5,3
4,1
1,9

0,6
0,5
0,2

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

2021 2022
I II III IV I II  III

1. Toegevoegde waarde

Industrie -0,1 -1,1 -2,2 1,7 0,6 -0,1 -0,9

Bouwnijverheid -0,7     -1,7 -1,9 0,0 0,7 0,3 0,3

Diensten 1,5 2,2 3,3 0,6 0,8 0,8 0,4

P.m. bbp 1,4 1,7 2,3 0,6 0,6 0,5 0,2

2. Bestedingen

Consumptieve particuliere bestedingen (1) 1,8 3,5 5,0 0,0 -0,6 1,2 0,7

Consumptieve bestedingen van de overheid 2,3 1,2 1,0 1,3 -2,2 0,0 0,0

Bruto-investeringen in vaste activa -1,4 1,5 -2,0 -1,8 2,1 -1,6 -0,5

Ondernemingen -2,8 1,5 -3,6 -2,3 2,9 -1,7 -0,3

Woongebouwen 0,8 1,7 1,8 -0,3 2,9 -1,5 -0,9

Overheid 3,2 0,7 0,5 -1,4 -3,8 -1,1 -1,5

Binnenlandse vraag (ongerekend voorraden) 1,1 2,4 2,3 -0,1 -0,3 0,2 0,3

Voorraadwijziging (2) -0,3 0,0 0,1 0,5 0,3 0,4 0,2

Uitvoer van goederen en diensten 1,8 4,8 1,3 2,5 0,3 -0,1 1,9

Invoer van goederen en diensten 1,1 5,7 1,3 2,3 -0,4 -0,1 2,2

Netto-uitvoer van goederen en diensten (2) 0,6 -0,6 0,1 0,2 0,6 -0,1 -0,3

3. Arbeidsmarkt

Totaal aantal personen 0,3 0,8 0,8 0,4 0,5 0,6 0,4

(1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.
(2) Bijdrage tot de verandering van het bbp.
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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)

VOORNAAMSTE AGGREGATEN
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Ten opzichte van de flash-raming van 28 oktober 2022 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. Deze groeiramingen blijven gepaard gaan met grote
onzekerheid, zoals het geval is sinds het begin van de COVID-19-crisis en de ontwrichtende gevolgen
daarvan voor de nauwkeurigheid van de ramingsmodellen. De correctie voor seizoensinvloeden volgt
de richtlijnen van Eurostat.




