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De economische groei in België bedroeg 0,1 % in het vierde kwartaal van 
2022. Over het hele jaar nam de economie 3,1 % toe.  

 
 
Economische groei  

Het bruto binnenlands product (bbp) naar volume, gezuiverd voor seizoen- en kalenderinvloeden 
steeg in het vierde kwartaal van 2022 met 0,1 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In 
vergelijking met een jaar geleden, zijnde het vierde kwartaal van 2021, bedraagt de groei 1,4 %.  
  
In vergelijking met het voorgaande kwartaal liep de toegevoegde waarde in de industrie met 1,0 % 
terug. In de diensten bleef de bedrijvigheid een positieve groei optekenen van 0,2 %. In de 
bouwnijverheid versnelde de groei van de toegevoegde waarde dan weer tijdens het vierde 
kwartaal en bedraagt thans 1,0 %.  
  
De gezinnen verhoogden in het vierde kwartaal hun consumptieve bestedingen met 1,1 % ten 
opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze stijging wordt voornamelijk ondersteund door de 
aankopen van niet-duurzame goederen.  De investeringen in woningen daalden dan weer met 
2,4 %. De consumptieve bestedingen van de overheid namen op hun beurt toe met 0,9 %, terwijl 
de overheidsinvesteringen daalden met 5,4 %.  Na een teruggang in de afgelopen twee kwartalen, 
lieten de bedrijfsinvesteringen daarentegen opnieuw een positieve groei optekenen van 0,5 %.  
  
De in- en uitvoer van goederen en diensten krompen met 0,7 % tijdens het vierde kwartaal.  
 
 
 
Economische groei over heel 2022 bedraagt 3,1 % 

Het bbp naar volume, dat in 2021 met 6,1 % was toegenomen dankzij de versoepeling van de 
gezondheidsmaatregelen na de pandemie, bleef met 3,1 % groeien in 2022.  
  
In de diensten steeg de toegevoegde waarde met 4,2 % in 2022. Deze stijging werd voornamelijk 
ondersteund door de bedrijfstakken ‘vrije beroepen en wetenschappelijke en technische 
activiteiten; administratieve en ondersteunende diensten’ (+7,4 %) en ‘handel, vervoer, verschaffen 
van accommodatie en maaltijden’ (+5,9 %). Over het hele jaar 2022 daalde de industrie met 0,3 %, 
na een positieve groei met 1,2 % in 2021. De bouwnijverheid bleef dan weer stabiel, terwijl ze in 
2021 toenam met 1,6 %.    
  
De consumptieve bestedingen van de gezinnen stegen op hun beurt met 4,3 % in 2022 en de 
woninginvesteringen met 1,6 %. De overheidsconsumptie groeide in 2022 (+1,4 %), terwijl de 
openbare investeringen krompen met 6,9 %. De bedrijfsinvesteringen daalden dan weer met 
1,7 %.   
  
Over het hele jaar 2022 steeg het uitvoervolume (+4,6 %) sneller dan het invoervolume (+4,2 %). 
Bijgevolg leverde de netto-uitvoer van goederen en diensten een positieve bijdrage 
van 0,4 procentpunt tot de groei.  
 
 
 

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

Tijdens het vierde kwartaal van 2022 nam de binnenlandse werkgelegenheid op kwartaalbasis 
amper toe, met 2 200 personen. In vergelijking met de overeenstemmende periode van 2021 steeg 
het aantal werkenden met 1,4 % (of 72 800 personen).  
  
Over het hele jaar 2022 nam de binnenlandse werkgelegenheid toe met 
gemiddeld 99 500 personen (+2 %), wat vergelijkbaar is met de groei in 2021 (+1,9 %). Dit beloop 
is zowel toe te schrijven aan de stijging van het aantal werknemers (+84 600) als van het aantal 
zelfstandigen (+14 800).  
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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 5,3  0,6  
  II  4,1  0,5  
  III  1,9  0,1  
  IV  1,4  0,1  

         BBP, JAARONTWIKKELINGEN IN VOLUME 
        (veranderingspercentages, voor kalendereffecten gezuiverde gegevens) 

2021 6,1 
2022 3,1 

 

 
VOORNAAMSTE AGGREGATEN 

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

  2021  2022  
  I II III IV jaar I II III IV jaar 

 1. Toegevoegde waarde           

 Industrie -0,1 -1,1 -2,2 1,7 1,2 0,6 -0,1 -0,8 -1,0 -0,3 
 Bouwnijverheid -0,7 -1,7 -1,9 0,0 1,6 0,7 0,3 0,5 1,0 0,0 
 Diensten 1,5 2,2 3,3 0,6 7,1 0,8 0,8 0,3 0,2 4,2 

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

 2. Bestedingen           

 Consumptieve particuliere bestedingen (1) 1,8 3,5 5,0 0,0 5,5 -0,6 1,2 0,8 1,1 4,3 

 Consumptieve bestedingen van de overheid 2,3 1,2 1,0 1,3 4,8 -0,8 0,2 0,2 0,9 1,4 
 Bruto-investeringen in vaste activa -1,4 1,5 -2,0 -1,8 4,9 2,1 -1,6 -0,5 -0,8 -1,6 
  Ondernemingen -2,8 1,5 -3,6 -2,3 3,9 2,9 -1,7 -0,3 0,5 -1,7 

  Woongebouwen -0,8 1,7 1,8 -0,3 7,9 2,9 -1,5 -1,1 -2,4 1,6 
  Overheid 3,2 0,7 0,5 -1,4 5,2 -6,6 5,0 -3,9 -5,4 -6,9 
 Binnenlandse vraag (ongerekend voorraden) 1,1 2,4 2,3 -0,1 -5,2 -0,1 0,4 0,2 0,6 2,1 

 Voorraadwijziging (2) -0,3 0,0 0,1 0,5 0,4 0,2 0,3 0,0 -0,5 0,7 
 Uitvoer van goederen en diensten 1,8 4,8 1,3 2,5 11,3 0,3 0,0 1,4 -0,7 4,6 
 Invoer van goederen en diensten 1,1 5,7 1,3 2,3 10,7 -0,1 0,0 1,6 -0,7 4,2 
 Netto-uitvoer van goederen en diensten (2) 0,6 -0,6 0,1 0,2 0,7 0,4 0,0 -0,1 0,1 0,4 

 3. Arbeidsmarkt           

 Totaal aantal personen 0,3 0,8 0,9 0,3 1,9 0,5 0,6 0,3 0,0 2,0 

  
 

 

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

 
 
 

BBP EN CONJUNCTUURVERLOOP
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Ten opzichte van de flash-raming van 30 januari 2023 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. 
 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/Time_series_treatment_guidance.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/Time_series_treatment_guidance.pdf

