
Communicatie
Nationale Bank van België n.v.

de Berlaimontlaan 14
BE-1000 BRUSSEL

tel. + 32 2 221 46 28
www.nbb.be

BTW BE 0203.201.340
RPR Brussel

Instituut voor de nationale rekeningen

2021-01-29

Links: NBB.Stat Algemene informatie

Na een historische daling in het tweede kwartaal van 2020 steeg de 
economische bedrijvigheid in het derde kwartaal met 11,6 %. De jaar-op-jaar 
groei blijft met -4,3 % echter fors negatief. De binnenlandse werkgelegenheid 
groeide met 0,2 %.

Economische groei

In het derde kwartaal van 2020 nam het voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde bruto binnenlands
product (bbp) naar volume toe met 11,6 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal, dat zwaar leed
onder de COVID-19-crisis. De jaar-op-jaar groei is echter nog steeds fors negatief (-4,3 %), waardoor de
economische bedrijvigheid nog niet het niveau van vóór de COVID-19-crisis bereikt.

De toegevoegde waarde nam in de industrie met 11,4 %, in de bouwnijverheid met 19,3 % en in de
diensten met 10,5 % toe.

De huishoudens verhoogden hun consumptieve bestedingen en investeringen met respectievelijk 15,8 %
en 18,2 %. De overheidsuitgaven vertoonden eveneens een sterke stijging. De consumptieve 
bestedingen van de overheid stegen met 4,8 %, terwijl haar investeringen met 17,1 % opliepen. De 
investeringen van de ondernemingen namen met 20,0 % toe.

Ook de Belgische in- en uitvoerstromen stegen sterk na de inzinking tijdens het voorgaande kwartaal. De
invoer van goederen en diensten ging met 10,8 % omhoog, terwijl de uitvoer een stijging met 9,8 % liet
optekenen. Hierdoor leverde de netto-uitvoer van goederen en diensten een negatieve bijdrage tot het
bbp-verloop (-0,9 procentpunt).

Werkgelegenheid

In het derde kwartaal van 2020 groeide de binnenlandse werkgelegenheid met 0,2 % (7 400 personen)
tegenover het voorgaande kwartaal, terwijl het arbeidsvolume van de loontrekkenden met 12,9 % toenam.
De ondersteunende maatregelen die de overheid momenteel neemt in het kader van de gezondheidscrisis
(onder meer de tijdelijke werkloosheid voor de loontrekkenden en het overbruggingsrecht voor de
zelfstandigen) hebben ervoor gezorgd dat de werkgelegenheid minder wordt gedrukt, terwijl het
arbeidsvolume van de loontrekkenden rechtstreeks werd beïnvloed door de ontwikkeling van de
economische bedrijvigheid.

De voornaamste administratieve gegevens waren zoals gebruikelijk beschikbaar voor deze publicatie.
Toch leidt de pandemie tot bepaalde onzekere elementen, meer bepaald met betrekking tot de
niet-marktoutput en componenten van de bestedingsoptiek.
Voor de seizoenszuivering van de reeksen werden de richtlijnen van Eurostat gevolgd, om de impact
van COVID-19 zo nauwkeurig mogelijk te ramen.

http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=QNA&lang=nl
https://www.nbb.be/nl/statistieken/nationaleregionale-rekeningen/publicaties-en-cijfers
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 1,4 0,4

II 1,7 0,5

III 2,1 0,3

IV 2,1 0,9

2019 I 1,8 0,2

II 1,7 0,3

III 1,8 0,5

IV 1,6 0,6

2020 I -2,0 -3,4

II -13,9 -11,8

III -4,3 11,6

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

2018 2019 2020

IV I II III IV I II III

1. Toegevoegde waarde

Industrie 1,0 0,9 0,1 1,2 0,2 -1,8 -12,7 11,4
Bouwnijverheid 1,3 0,8 -0,1 1,4 2,2 -5,1 -13,4 19,3
Diensten 0,9 0,0 0,3 0,3 0,5 -3,1 -11,3 10,5

P.m. bbp 0,9 0,2 0,3 0,5 0,6 -3,4 -11,8 11,6

2. Bestedingen

Consumptieve particuliere bestedingen (1) 0,4 0,0 0,6 0,8 0,6 -6,7 -11,6 15,8
Consumptieve bestedingen van de overheid 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 -1,8 -2,2 4,8
Bruto-investeringen in vaste activa 2,8 0,3 0,1 0,3 0,6 -4,4 -17,7 19,6

Ondernemingen 2,7 -0,2 0,4 0,6 1,6 -3,9 -20,1 20,0
Woongebouwen 3,1 1,7 0,9 -1,9 0,7 -5,4 -14,6 18,2
Overheid 3,2 1,2 -3,6 3,1 -6,1 -5,1 -5,8 17,1

Binnenlandse vraag (ongerekend voorraden) 1,0 0,2 0,5 0,6 0,6 -5,0 -10,8 13,7
Voorraadwijziging (2) -0,2 -0,5 0,2 -0,6 0,1 1,6 -0,8 -1,0
Uitvoer van goederen en diensten 1,0 0,2 -0,1 0,2 1,1 -1,2 -14,1 9,8
Invoer van goederen en diensten 0,8 -0,4 0,4 -0,3 1,3 -1,0 -13,5 10,8
Netto-uitvoer van goederen en diensten (2) 0,1 0,5 -0,4 0,4 -0,1 -0,1 -0,5 -0,9

3. Arbeidsmarkt

Totaal aantal personen 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 -0,3 -0,8 0,2
Arbeidsvolume van de loontrekkenden 0,3 0,6 0,2 0,1 0,4 -3,0 -11,7 12,9

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

BBP EN CONJUNCTUURVERLOOP
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