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|| EXECUTIVE SUMMARY 

België is en blijft een zeer open economie. Het aandeel van de export van goederen en 
diensten in het bbp neemt nog steeds toe. Het was in 2014 goed voor liefst 83,2% van het 
bbp volgens het communautaire concept (inclusief “haven-effect”), en 61,3% volgens het na-
tionaal concept (excl. de pure doorvoer). 
 
Het landschap van de Belgische buitenlandse handel is echter aan het veranderen. Eerst en 
vooral komt de nadruk wat meer te liggen op de export van diensten, terwijl de export van 
goederen te lijden heeft onder het gebrek aan kostencompetitiviteit van de Belgische on-
dernemingen. Begin de jaren 2000 vertegenwoordigden goederen ruim 80% van de export. 
Vandaag zijn ze nog slechts goed voor 75% van de export en heeft ongeveer een kwart be-
trekking op diensten. 
 
Ondanks de absolute stijging van de uitvoer heeft ons land in de wereldwijde export markt-
aandeel verloren. In 2013 beliep ons marktaandeel 1,89%, tegen 2,45% in 2003. We verlo-
ren vooral terrein in Europa en in Azië, terwijl we er wonnen in Afrika en in Noord-Amerika. 
Ons marktaandeel is meer geslonken dan dat van Duitsland en Nederland en minder dan dat 
van Frankrijk. Wereldwijd hebben vooral de opkomende landen zoals de BRICS-landen het 
meeste marktaandeel gewonnen. 
 
Dit verlies aan marktaandelen wordt voornamelijk verklaard door twee belangrijke factoren. 
Eerst en vooral is de geografische spreiding van onze export niet zo gunstig. De Belgische 
export is namelijk in hoge mate gericht op trager groeiende economieën, zoals die bin-
nen Europa. Daarentegen hebben we maar een beperkt marktaandeel in sterk groeiende lan-
den met een hoge importvraag, zoals de Aziatische. Deze factor verklaart 40% van het verlies 
van ons wereldwijd marktaandeel. Voor bijna 60% van het verlies ligt de verklaring in de 
verslechtering van ons concurrentievermogen. Door de relatief sterke stijging van onze 
loonkosten hadden onze bedrijven het niet altijd gemakkelijk om concurrerend te blijven op de 
wereldmarkt, vooral op het vlak van de goederenexport. || 
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Inleiding 

Er wordt vaak gezegd dat België een kleine 

open economie is, die sterk afhankelijk is van 

het handelsverkeer. Achter die omschrijving 

schuilen verschillende concepten en recente 

ontwikkelingen waar we in deze nota dieper zul-

len op ingaan. 

Het doel van deze analyse is niet om de ontwik-

keling van de Belgische buitenlandse handel 

van a tot z uiteen te zetten. Er wordt eerder een 

foto gemaakt, waarbij we ingaan op de basis-

concepten van de buitenlandse handel, de 

jongste ontwikkelingen en de verklaring voor 

die veranderingen. 

In punt 1 van de analyse schetsen we het be-

lang van de buitenlandse handel van België en 

de voornaamste actoren die daarbij betrokken 

zijn. 

In punt 2 concentreren we ons op de positie 

van België in de wereld en maken we de verge-

lijking met andere landen. 

In punt 3 gaan we dieper in op het marktaan-

deel dat België verloren heeft, het type handel 

waarover het gaat en aan welke landen we 

marktaandelen zijn verloren. 

En in punt 4 ten slotte buigen we ons over ver-
schillende redenen die het verloop van het Bel-
gische marktaandeel verklaren, waarbij het om 
gevolgen kan gaan die verband houden met de 
geografische bestemming, het concurrentiever-
mogen of nog de economische structuur. 

1. Waarom is export belangrijk? 

In 2014 vertegenwoordigde de export van goe-

deren en diensten 83,2% van het Belgische 

bbp, goed voor 330,8 miljard euro (grafiek 1). 

Dit bijzonder hoge percentage toont aan hoe 

belangrijk de buitenlandse handel voor ons land 

is.  

In grafiek 1 wordt ook de verdeling van de ex-

port over goederen en diensten weergegeven. 

Die verdeling laat een verandering zien. België, 

dat traditioneel sterk geïndustrialiseerd was, 

richt zich stilaan meer op diensten, wat ook 

blijkt uit het handelsverkeer. In het begin van de 

jaren 2000 had 82% van de Belgische export 

betrekking op goederen en 18% op diensten. In 

2009, na de financiële crisis, nam de export van 

goederen sterk af terwijl de export van diensten 

stabiel bleef. De export van goederen herstelde 

zich geleidelijk na de financiële crisis, maar de 

export van diensten nam even snel toe, waar-

door diensten vandaag ca. 25% van de totale 

export vertegenwoordigen. 
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Grafiek 1 - Belgische export
(in % van het bbp, bronnen: Eurostat BoP, OESO)

Goederen en diensten Goederen Diensten



 

BUITENLANDSE HANDEL: OVERZICHT BELANGRIJKSTE TENDENSEN I   5 

 

Wie zijn de voornaamste actoren? 

Tabel 1 rangschikt onze voornaamste exportbestemmingen van groot naar klein. In 2014 waren 

Frankrijk, Duitsland en Nederland samen goed voor bijna 43,9% van de goederenexport en 38,8% 

van de dienstenexport vanuit België. De Verenigde Staten vormen onze op twee na grootste afzet-

markt voor diensten (10,7%). 

2014 - Land  
(bron: NBB, nationaal concept) 

Bestemming 
goederen 

Verdeling 
goederen 

Bestemming 
diensten 

Verdeling 
diensten 

Frankrijk 1 16.0% 1 15.0% 

Duitsland 2 16.0% 4 9.5% 

Nederland 3 11.9% 2 14.3% 

Verenigd Koninkrijk 4 7.1% 5 9.0% 

Verenigde Staten 5 5.0% 3 10.7% 

Italië 6 3.7% 8 2.5% 

India 7 3.3% 36 0.3% 

Spanje 8 2.5% 11 1.8% 

China 9 2.2% 20 0.8% 

Luxemburg 10 2.1% 7 4.9% 

Polen 11 1.9% 14 0.9% 

Zwitserland 12 1.6% 6 7.3% 

Zweden 14 1.4% 10 1.9% 

Turkije 15 1.3% 27 0.5% 

Verenigde Arabische Emiraten 16 1.2% 24 0.6% 

Rusland 17 1.1% 17 0.8% 

Oostenrijk 18 1.0% 16 0.9% 

Hongkong 19 0.9% 28 0.4% 

Brazilië 20 0.9% 30 0.3% 

Tsjechische Republiek  21 0.9% 22 0.6% 

Japan 22 0.8% 13 1.0% 

Israël 23 0.8% 35 0.3% 

Denemarken 24 0.7% 15 0.9% 

Canada 25 0.6% 25 0.5% 

Hongarije 26 0.6% 29 0.4% 

Ierland 27 0.5% 9 2.5% 

Finland 28 0.5% 26 0.5% 

Korea 29 0.5% 165 0.0% 

Noorwegen 30 0.5% 21 0.7% 

Portugal 31 0.5% 18 0.8% 

Australië 32 0.5% 12 1.2% 

Singapore 35 0.4% 19 0.8% 

Mexico 44 0.3% 23 0.6% 
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Een tiental jaar geleden ging iets meer dan drie 

kwart van onze uitvoer nog naar landen uit de 

Europese Unie (76% in 2004). Vandaag zijn de 

Europese lidstaten nog altijd onze bevoorrechte 

partners, maar België voert steeds meer goe-

deren en diensten uit naar landen buiten de EU. 

Zo ging in 2014 33% van onze export naar niet-

EU-landen, tegenover 24% in 2004. 

 

 

 

 

 

De verdeling van de export over goederen en 

diensten (resp. 75% en 25%) is vergelijkbaar 

voor de export naar Europa en naar de rest van 

de wereld.  

De Belgische export van goederen is relatief 

meer op Azië gericht dan de export van dien-

sten. De export van diensten is dan weer rela-

tief meer gericht op Noord-Amerika dan de ex-

port van goederen (zie grafieken 2.a en 2.b).  

Communautair concept, nationaal concept of betalingsbalans  

Wanneer we spreken van ‘internationale handel’ komen twee methodologische concepten voor 

de berekening van het handelsverkeer naar voren. Het is belangrijk om het onderscheid te ma-

ken omdat daarmee niet hetzelfde handelsverkeer aan hetzelfde land wordt toegekend. 

 

Het eerste concept is het nationale concept: het gaat hier om de ‘exportbeweging waarbij inwo-

ners betrokken zijn’. In het kader van dit concept worden m.a.w. alle bewegingen geregistreerd 

van goederen en diensten die bestemd zijn voor of afkomstig zijn van de lokale markt. Voor de 

gegevens uit de betalingsbalans (BoP) wordt dezelfde definitie gehanteerd. Bronnen: NBB, Eu-

rostat (betalingsbalans). 

In het communautaire concept (ook het Europese concept genoemd) daarentegen wordt reke-

ning gehouden met alle ‘goederen die over de nationale grens gaan’. Bronnen: OESO, Eurostat. 

Voorbeeld: een Duitse onderneming importeert goederen uit de Verenigde Staten en ontvangt ze 

via de haven van Antwerpen in België. Die goederen zullen dan worden aangegeven als import 

in België, hoewel daar geen enkele inwoner van ons land bij betrokken is. Wanneer dit concept 

wordt gehanteerd, wordt België beschouwd als exporteur van de goederen naar Duitsland. Het 

gevolg is dat het communautaire concept de neiging heeft om de export van België naar de lan-

den van de Europese Unie aan te dikken, en hetzelfde geldt voor de import van België uit landen 

buiten de EU. Dit wordt het ‘haveneffect’ genoemd. Toch blijft dit een interessant concept omdat 

de berekening per lidstaat wordt uitgevoerd en daardoor het handelsverkeer tussen die landen 

kan worden vergeleken. 

Met het nationale concept (zonder het haveneffect) was de export van België in 2014 goed voor 

61,3% van het bbp, terwijl hij 83,2% vertegenwoordigde als het communautaire concept (met in-

begrip van het haveneffect) wordt gevolgd. 
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2. Wat is onze positie in de wereld? 

a. Handelsbalans 

De handelsbalans is een belangrijke indicator 

voor de structurele gezondheid van onze con-

currentiepositie. Ze bestaat uit het verschil tus-

sen de export en de import in waarde.  

 

 

 

Grafiek 3 laat het verloop van de handelsbalans 

in België zien. Daaruit blijkt dat de balans tij-

dens de financiële crisis aanzienlijk is verslech-

terd als gevolg van de verzwakkende export. 

Terwijl de handelsbalans van goederen gedu-

rende een jaar of tien altijd positief was, ver-

toonde ze in 2008 een tekort en ging ze er in 

2011 en 2012 verder op achteruit.  
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Grafiek 2.a - Export van goederen 2014 
(bron: NBB, nationale concept)
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De handelsbalans met de landen buiten de 

Europese Unie is na 2008 snel opnieuw 

verbeterd omdat onze uitvoer kon genieten van 

de relatief snelle economische opleving en de 

toename van de binnenlandse vraag aldaar 

(vooral in Azië).  

De handelsbalans met de Europese Unie is in 

2010-2012 verder blijven verslechteren. De 

gevolgen van de crisis waren in de EU namelijk 

langer voelbaar en het economische herstel 

verliep moeizaam. Daardoor is de importvraag 

van de EU-landen in die periode zwak 

gebleven, wat samen met de verslechtering van 

onze kostencompetitiviteit (indexeringen en 

dure euro) heeft gewogen op onze export naar 

de EU.  

De voorbije twee jaar wordt echter een verbete-

ring van de handelsbalans van goederen naar 

de EU-landen vastgesteld, wat wijst op een 

lichte opleving in onze buurlanden, terwijl het 

overschot op de balans m.b.t. de landen buiten 

de EU positief blijft, maar enigszins afneemt. Al-

les samen genomen was onze goederen- en 

dienstenbalans in 2014 echter nog altijd nega-

tief. De handelsbalans van diensten van haar 

kant was de jongste twee jaar positief. Dat 

overschot is toe te schrijven aan de handel met 

de landen buiten de Europese Unie, want met 

de EU-lidstaten was de balans van diensten ne-

gatief.  

b. Exportmarktaandeel 

Het tweede element om de prestaties van Bel-

gië in het kader van de wereldhandel te beoor-

delen, is het exportmarktaandeel. Dit is het per-

centage van de Belgische uitvoer in de wereld-

wijde export.  

Dit algemene marktaandeel is in het voorbije 

decennium sterk teruggelopen, nl. van 2,45% in 

2003 tot 1,89% in 2013 (grafiek 4). Het grootste 

verlies aan marktaandeel werd opgetekend 

door de goederenuitvoer, terwijl het marktaan-

deel van de dienstenuitvoer momenteel verge-

lijkbaar is met dat van 2003. 

Exportmarktaandeel 

Exportmarktaandeel: 

Wereldwijd= 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝑙𝑎𝑛𝑑 𝐴) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡(𝑤𝑒𝑟𝑒𝑙𝑑)
 

Bilateraal met land B  

=
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡(𝑙𝑎𝑛𝑑 𝐴 →𝐵) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝑙𝑎𝑛𝑑 𝐵)

 

Bilateraal België met Duitsland 

=
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡(𝐵𝐸→𝐷𝐸) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐷𝐸)
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Dit bevestigt dat vooral de maakindustrie sterk 

heeft geleden onder de verslechtering van onze 

kostencompetitiviteit. Aangezien diensten zich 

vaak makkelijker kunnen differentiëren dan 

goederen, speelt de internationale prijzencon-

currentie er een iets minder grote rol. 

c. En de andere? 

In de periode 2003-2013 hebben de meeste ge-

avanceerde landen eveneens marktaandeel 

verloren terwijl de opkomende landen hun 

marktaandeel beduidend hebben zien toene-

men (grafiek 5). Het marktaandeel van België is 

gemiddeld 2,2% per jaar gekrompen. Zo is Bel-

gië meer marktaandeel kwijt dan Duitsland en 

Nederland (- 1,8% per jaar), maar minder dan 

Frankrijk (- 3,9% per jaar). 

 

 

 

 

  

 

 

3. In welke landen hebben we het 

meest marktaandeel verloren? 

Als we het verloop van het marktaandeel naar-

gelang van de regio’s van bestemming (grafiek 

6) bekijken, stellen we vast dat België veel 

marktaandeel heeft verloren in de landen van 

Europa, zowel bij EU-leden als niet-EU-leden. 

Het heeft er ook verloren in Azië. Daarentegen 

heeft België marktaandeel gewonnen in Noord-

Amerika, in Afrika en in mindere mate in Ocea-

nië en in Latijns-Amerika. 

We merken op dat België zijn marktaandeel bij 

de export van diensten naar de Europese Unie 

heeft kunnen vergroten (+2,6% per jaar). Dat 

was ook het geval voor het wereldwijde markt-

aandeel van de dienstenuitvoer (+0,3% per 

jaar). Aangezien België bijna drie keer meer 

goederen dan diensten exporteert, heeft de po-

sitieve ontwikkeling van het exportmarktaandeel 

voor diensten het verlies op het vlak van goede-

renexport niet kunnen uitvlakken. 
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diensten (bron: OESO, communautaire concept)
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Terwijl tabel 1 de verdeling van de Belgische 

export laat zien, geeft de volgende grafiek een 

idee van de landen waarvoor de Belgische 

export van goederen een groot deel van de 

goederenimport vertegenwoordigt.  

 

 

België is een belangrijke partner voor de landen 

van West-Europa en verschillende landen in 

Afrika. Zo komt 12% van de import van goe-

deren in Nederland uit België. 
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Grafiek 6 - Marktaandeel van de Belgische goederenexport 
(bron: OESO, communautaire concept )
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4. Vanwaar die veranderingen? 

a. Geografische bestemming 

We hebben dan wel marktaandeel gewonnen 

m.b.t. de export naar Afrika en Latijns-Amerika, 

maar die continenten vertegenwoordigen sa-

men maar 8,7% van de wereldwijde goederen-

import. 

België heeft daarentegen marktaandeel verlo-

ren in de bestemmingen waar de internationale 

handel zich sterk heeft ontwikkeld, zoals Azië, 

waar de groei en i.c. de binnenlandse vraag zijn 

geëxplodeerd. Sinds 2003 is de importvraag 

van Azië met 313% toegenomen (d.i. ruim drie 

keer groter geworden), terwijl de Belgische ex-

port naar Azië die ontwikkeling niet heeft kun-

nen volgen en met 257% is toegenomen (d.i.    

x 2,5).  

Het Federaal Planbureau heeft recent een ana-

lyse gemaakt van het marktaandeel dat België 

heeft verloren inzake goederenexport1. Het 

Planbureau heeft onderzocht in hoever het ver-

loop van het marktaandeel kan worden ver-

klaard door verschillende factoren, hetzij het 

concurrentievermogen, hetzij de exportstructuur 

(geografisch, product of een combinatie van 

beide).  

                                                           

1 Short Term Update 01-15 : special Topic in this issue - A 
decomposition analysis of Belgium’s world export market 
share loss between 1995 and 2012. 

Een van de factoren die verband houden met 

de structuur is het geografische effect, dat be-

paalt of ons land exporteert naar markten die 

groeien of net krimpen. Dit effect verklaart bijna 

45% van de afname van het marktaandeel in de 

periode 1995-2012, en in het bijzonder in de 

periode van 2007 tot 2012. Het FPB wijst erop 

dat een te groot deel van de Belgische export 

gaat naar landen die kampen met een zwakke 

groei, lidstaten van de EU, en te weinig naar de 

Aziatische landen, die een sterkere groei laten 

optekenen. 

b. Opkomende landen 

Doordat de opkomende landen zijn gaan mee-

dingen, zijn de spelregels van de internationale 

handel grondig gewijzigd en is de positie van 

heel wat geavanceerde landen verzwakt. Dit 

blijkt duidelijk uit het verloop van het marktaan-

deel: de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India 

en China) zijn de vier landen waarvan het 

marktaandeel sinds 2003 het sterkst is gegroeid 

(zie grafiek 5 aan het begin van deze analyse). 

Hoe meer stoelen aan tafel, hoe minder ruimte 

ieder heeft. 
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c.  Desindustrialisatie van de econo-
mie 

Aan het begin van deze analyse zagen we dat 

het Belgische marktaandeel inzake goederen-

export sterk is gekrompen. Dat blijkt ook uit de 

toegevoegde waarde per sector in België, die 

sinds 2008 met 6% is afgenomen in de indu-

strie terwijl die van diensten aan ondernemin-

gen met 5,2% is toegenomen. Onze economie 

wordt steeds meer dienstengericht, zodat het 

normaal is dat goederen een wat minder promi-

nente rol gaan spelen in de export. Door zijn 

hoge loonkosten heeft België aan marktaande-

len moeten inbinden op de goederenmarkt, ter-

wijl het marktaandeel m.b.t. de dienstenexport 

stabiel is gebleven. Toch worden, hoewel de 

dienstenhandel elke dag groeit, wereldwijd nog 

altijd voornamelijk goederen verhandeld. 

Anderzijds wijst het FPB in zijn analyse erop 
dat het ‘producteffect’, d.i. de specialisatie in 
bepaalde productcategorieën, heel lichtjes posi-
tief is. Dat wordt verklaard door een groter 
marktaandeel voor chemische en farmaceuti-
sche producten, die een steeds grotere rol spe-
len in de wereldwijde export, en het relatief be-
perkte marktaandeel m.b.t. de export van staal 
en motorvoertuigen, die een kleiner deel uitma-
ken van de wereldexport.  

Er is voorlopig nog geen studie over de effecten 
die de export van diensten beïnvloeden. 

d. Prijs en concurrentievermogen  

Het FPB heeft de naam ‘competitiviteitseffect’ 

gegeven aan de factor die het verloop van het 

marktaandeel beïnvloedt en geen verband 

houdt met de exportstructuur. Volgens het Plan-

bureau verklaart dit effect bijna 60% van de af-

name van het marktaandeel in de onderzochte 

periode. Dit komt overeen met veranderingen in 

het land, zoals de exportprijs, de wisselkoers of 

de loonkosten. Dit effect biedt nog steeds de 

voornaamste verklaring voor de afname van het 

marktaandeel. De loonkosten beïnvloeden de 

plaats waar de productie plaatsvindt en van 

waar wordt geëxporteerd. Gezien het grote 

aantal mededingers vandaag is het absoluut 

noodzakelijk om de loonkosten op een concur-

rerend niveau te houden, zowel voor goederen 

als voor diensten.  

Dankzij de technologie die vandaag voorhan-

den is, de digitalisering van de economie en de 

vooruitgang in communicatie, is het veel ge-

makkelijker om diensten te leveren aan de an-

dere kant van de wereld. Om deze mogelijkheid 

te omarmen i.p.v. ze als een dreiging te zien, 

moeten echter ook daar de randvoorwaarden 

aanwezig zijn om die diensten tegen een aan-

trekkelijke prijs te kunnen blijven verlenen. 

Conclusie 

• De uitvoer van goederen en diensten in België 

blijft zeer hoog. Zelfs volgens het nationaal 

concept (zonder ‘haveneffect’) vertegenwoor-

digt hij 61,3% van het bbp. De voorbije jaren 

is dit aandeel verder gestegen. 

• Het gebrek aan loonkostencompetitiviteit heeft 

vooral gevolgen voor de goederenuitvoer. Het 

aandeel van goederen in de totale export is 

teruggevallen van 82% naar 75% van de uit-

voer, terwijl diensten nu een kwart van de uit-

voer vertegenwoordigen. 

• De uitvoer naar Azië is meer op goederen ge-

richt, terwijl de uitvoer naar de VS meer op 

diensten gericht is. 

• Het marktaandeel van België in de wereld-

wijde export is geslonken van 2,45% in 2003 

tot 1,89% in 2013, terwijl de BRICS-landen 

marktaandeel hebben gewonnen. 

• België heeft meer marktaandeel verloren dan 

Duitsland en Nederland, maar minder dan 

Frankrijk. 

• We hebben vooral marktaandeel verloren in 

Azië en Europa. Anderzijds hebben we er ge-

wonnen in Afrika en in Noord-Amerika. 

• Het verlies van marktaandeel is voor 40% te 

wijten aan onze gerichtheid op trager groei-

ende markten, maar bijna 60% van het verlies 

te wijten is aan een verslechtering van ons 

concurrentievermogen. 


