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De Belgische economie groeide in het tweede kwartaal van 2021 met 1,4 % 

Volgens de flashraming nam het voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde bruto binnenlands 
product (bbp) naar volume in het tweede kwartaal van 2021 met 1,4 % toe ten opzichte van het 
voorgaande kwartaal. In vergelijking met een jaar geleden, zijnde het tweede kwartaal van 2020, dat sterk 
getekend was door de COVID-19-crisis, bedraagt de groei 14,5 %. Het niveau van economische activiteit 
van vóór de COVID-19-crisis is evenwel nog niet bereikt, ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 
is de evolutie immers nog steeds negatief (-2,5 %). 

Volgens een eerste inschatting steeg de toegevoegde waarde in vergelijking met het voorgaande kwartaal 
met 1,1 % in de industrie, met 0,5 % in de bouwnijverheid en met 1,4 % in de diensten. 

BBP, KWARTAALONTWIKKELINGEN IN VOLUME 
(voor seizoeninvloeden en kalendereffecten gezuiverde gegevens)   

Veranderingspercentages t.o.v. 

het overeenstemmende 

kwartaal van het 

voorgaande jaar 

het voorgaande 

kwartaal 

2019 I 1,9 0,2 

II 1,7 0,3 

III 1,9 0,5 

IV 1,6 0,6 

2020 I -2,0 -3,3

II  -14,0 -11,9

III  -4,3 11,8

IV  -4,9 -0,1

2021 I -0,5 1,1

II 14,5 1,4 

Deze groeicijfers zijn omgeven met een grotere onzekerheid dan bij de flashraming gebruikelijk is. 
Door gebrek aan administratieve gegevens, voornamelijk voor de maand juni, is voor deze flashraming 
gebruikgemaakt van een aangepaste methode. Voor de seizoenszuivering van de reeksen werden de 
richtlijnen van Eurostat gevolgd, om de impact van COVID-19 zo nauwkeurig mogelijk te ramen.  
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BBP EN CONJUNCTUURVERLOOP

http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=QNA&lang=nl
https://www.nbb.be/nl/statistieken/nationaleregionale-rekeningen/algemeen
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/Time_series_treatment_guidance.pdf



