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gevolgen voor bedrijven

Camille Smeyers

Inleiding
Na een lidmaatschap van 47 jaar, verliet
het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese
Unie (EU) op 31 januari 2020: de welbekende Brexit (“British exit”). Het is de eerste keer dat een EU-lidstaat terugtrad uit
de Unie. De aanleiding hiervoor was een
referendum onder de Britse bevolking op
23 juni 2016, waarbij een kleine meerderheid (51,9%) van de Britse stemmers
koos voor een vertrek uit de EU. Op 29
maart 2017 gaf de Britse regering formeel kennis van het voornemen tot uittreden, waarna het VK twee jaar de tijd
kreeg om tot een terugtrekkingsakkoord
te komen met de EU. Daaropvolgend
werd ook een Handels- en Samenwerkingsovereenkomst opgesteld.
Het onderhandelingsproces voor een terugtrekkingsakkoord, dat de voorwaar-

den voor een ordelijke terugtrekking van
het VK uit de EU zou vastleggen, verliep vanaf het begin zeer moeizaam. De
Britten hadden dan wel met een kleine
meerderheid gestemd voor een vertrek
uit de EU, maar er was geen eensgezindheid over hoe de nieuwe relatie tussen
het VK en de EU er moest uitzien. Daarnaast leidden ook de mogelijke gevolgen
van de Brexit voor het vredesproces in
Noord-Ierland tot veel zorgen. Langs
EU-zijde was het van belang dat de resterende 27 lidstaten met één stem spraken tijdens de onderhandelingen voor
een terugtrekkingsakkoord, zodat het
VK hen niet tegen elkaar kon uitspelen.
Het lukte de Britse Eerste Minister
Theresa May keer op keer niet om
haar onderhandelde terugtrekkingsakkoord door het Britse parlement te
krijgen. Na een derde mislukte poging
trad ze af en werd ze opgevolgd door

Boris Johnson. Hij slaagde er wel in
om goedkeuring te krijgen in het Britse parlement voor zijn onderhandelde
terugtrekkingsakkoord en het aparte
Protocol inzake Ierland en Noord-Ierland. De afgesproken uittredingsdatum van 29 maart 2019, twee jaar na
de formele kennisgeving, werd uiteindelijk drie keer uitgesteld op vraag van
de Britse regering. Het VK verliet de
EU op 31 januari 2020 en het Terugtrekkingsakkoord trad in werking.
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Het EU-VK handelsakkoord en de

Gezien het gemeenschappelijk handelsbeleid een exclusieve bevoegdheid van de
EU is, was het de taak van de Europese
Commissie om in naam van de 27 EU-lidstaten te onderhandelen met het VK. Door
het unieke karakter van de onderhandelingen vonden deze plaats in voortdurende
coördinatie en permanente samenspraak
met de EU-lidstaten in de Raad van de
EU, met als doel een resultaat te behalen
dat voor alle lidstaten rechtvaardig en billijk was. België heeft tijdens de onderhandelingen in continu contact gestaan met
de Europese Commissie om de Belgische
handelsbelangen te communiceren en te
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In het Terugtrekkingsakkoord hadden
beide partijen afgesproken om een overgangsperiode in te lassen, die onmiddellijk begon na het vertrek van het VK uit de
EU. Tijdens deze overgangsperiode waren
de EU rechten en plichten nog steeds van
toepassing op het VK, maar was het VK
niet langer betrokken bij de EU-besluitvorming. De EU en het VK gebruikten deze
tijd om over nieuwe regelingen te onderhandelen en bedrijven konden deze tijd
gebruiken om zich voor te bereiden op de
Brexit. Aangezien het VK geen deel meer
wilde uitmaken van de Europese douane-unie of interne markt, werd er onderhandeld over een vrijhandelsakkoord.

verdedigen. Als belangrijke handelspartner
van het VK was het essentieel voor België
om enerzijds de bestaande handelsrelaties
in stand te houden om zo de welvaart en
gerelateerde jobs in België te beschermen,
en anderzijds een gelijk speelveld te garanderen zodat bedrijven aan beide kanten van het Kanaal eerlijk kunnen blijven
concurreren.
Zoals gebruikelijk in de aanloop naar onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord met een derde land, werden ook
voor het akkoord met het VK de Belgische handelsbelangen in kaart gebracht.
De FOD Economie deed dat op basis van
economische analyses en een uitgebreid
consultatieproces met verschillende belanghebbenden, waaronder de bevoegde federale en gefedereerde administra-

ties. De Afdeling Internationale Economie
van de FOD Economie identificeerde de
handelsbelangen door te kijken naar alle
aspecten die de internationale handel
kunnen bevorderen en faciliteren voor
Belgische ondernemingen. Het Belgisch
bedrijfsleven werd geconsulteerd via de
beroepsfederaties om rekening te kunnen houden met de concrete belangen en
bezorgdheden van ondernemingen. Met
deze geïdentificeerde handelsbelangen
werd er rekening gehouden tijdens het
coördinatiemechanisme van FOD Buitenlandse Zaken voor de Belgische standpuntbepaling voor handelsbeleid, waar de
Afdeling Internationale Economie de FOD
Economie vertegenwoordigde.
Na tien maanden van intensieve onderhandelingen bereikten de Eu-
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ropese en Britse onderhandelaars
op Kerstavond 2020 een akkoord:
de EU-VK Handels- en Samenwerkingsovereenkomst. Op 31 december 2020 middernacht eindigde de
transitieperiode en trad de EU-VK
overeenkomst voorlopig in werking,
samen met de inhoudelijke bepalingen van het Protocol inzake Ierland
en Noord-Ierland. De overeenkomst
is formeel in werking getreden op 1
mei 2021, nadat de ratificatieprocessen aan beide zijden waren voltooid:
het Britse parlement ratificeerde op
30 december 2020; het Europees
Parlement en de Raad ratificeerden
eind april 2021.
De EU-VK Handels- en Samenwerkingsovereenkomst is een heel breed
akkoord: het gaat veel verder dan de gebruikelijke vrijhandelsakkoorden die de
EU afsluit met andere landen. De overeenkomst heeft naast handel ook betrekking op luchtvaart en wegvervoer,
visserij, rechtshandhaving en justitiële
samenwerking in strafzaken, sociale zekerheidscoördinatie, thematische samenwerking en deelname aan programma’s van de EU.
De overeenkomst verleent zowel aan
de EU als aan het VK rechten en ver-

plichtingen, met volledige inachtneming
van hun respectievelijke soevereiniteit
en regelgevingsautonomie. Het zal beheerd worden door een institutioneel
kader voor de werking en handhaving
van de overeenkomst, alsook door bindende mechanismen voor geschillenbeslechting en handhaving. Een gezamenlijk orgaan, de Partnerschapsraad, en
gespecialiseerde comités en technische
werkgroepen zullen toezicht houden op
de correcte uitvoering, toepassing en interpretatie van de overeenkomst. De Europese Commissie zal daarin de EU vertegenwoordigen, maar elke EU-lidstaat
heeft het recht om één vertegenwoordiger te sturen om de vertegenwoordiger
van de Commissie te vergezellen, als lid
van de EU-delegatie.
Wat deze overeenkomst zo speciaal
maakt, is dat het de enige keer is dat de
EU onderhandelde over een handelsen samenwerkingsakkoord met een
voormalig lid van de EU. De overeenkomst behandelt daarom het beheer
van divergentie, in plaats van te zoeken
naar convergentie. Daarnaast is het akkoord ongekend gezien de geografische
nabijheid van het VK en de mate van
economische convergentie en onderlinge afhankelijkheid.

Het is belangrijk voor bedrijven die handel drijven met het VK om uitgebreid te
weten wat deze overeenkomst precies
inhoudt en welke gevolgen er voor hen
kunnen zijn. Dit artikel gaat dieper in op
het handelsgedeelte van de EU-VK Handels- en Samenwerkingsovereenkomst,
de gevolgen ervan voor bedrijven en
hoe bedrijven kunnen genieten van de
voordelen van het handelsakkoord.

De impact van het
EU-VK handelsakkoord
op bedrijven
Wat houdt het handelsgedeelte van de
overeenkomst met het VK juist in en
wat zijn de gevolgen voor bedrijven?
Vermits het VK geen EU-lidstaat meer
is, geniet het niet meer van dezelfde
voordelen dat het EU-lidmaatschap
biedt. Het geniet niet langer van de
onbelemmerde toegang tot de interne
markt en de douane-unie van de EU,
noch van het beleid en de internationale overeenkomsten van de EU. Het
VK maakt bijvoorbeeld geen deel meer
uit van de vrijhandelsakkoorden die de
EU heeft afgesloten met verschillen-

De overeenkomst is dus ver van een kopie van het EU-lidmaatschap, waardoor
er een einde komt aan de wrijvingsloze
handel tussen het VK en de rest van de
EU. Er kunnen bijvoorbeeld verschillende regels voor industrieproducten gelden en er is geen verplichting om het
niveau van de grenscontroles te verlagen wat de sanitaire en fytosanitaire
maatregelen (SPS) betreft. Daarnaast
zijn er ook geen paspoortrechten voor
financiële diensten en is er ook geen
automatische erkenning van beroepskwalificaties.
Het EU-VK handelsakkoord verzekert
wel hoogwaardige markttoegang voor
goederen via nultarieven en nulquota,

markttoegang van hoge kwaliteit voor
diensten en investeringen en ongekende
resultaten op het gebied van overheidsopdrachten. Maar die hoogwaardige
markttoegang is verbonden aan twee kritieke voorwaarden: het behouden van de
autonomie en integriteit van de interne
markt van de EU en het garanderen van
een gelijk speelveld.

Handel in goederen
Enkele cijfers
Het VK is één van de belangrijkste handelspartners van België. Tussen 2017 en

2019 bestond ongeveer 6,9% van de totale uitvoer en 4,5% van de totale invoer
van goederen van België uit handel met
het VK1. Grafiek 1 toont de ontwikkeling van de handel tussen België en het
VK in vergelijking met de handel tussen
België en de EU. De Belgische export
naar het VK steeg tussen 2014 en 2017
maar daalde zowel in 2018 (-3,7%) als
in 2019 (-7,7%). De Belgische invoer uit
het VK daalde sterk in 2016 (-9%), steeg
in 2017 (+8%), maar daalde opnieuw in
2018 (-1%) en 2019 (-8%). De Belgische
export en import ten opzichte van de EU
daalden eveneens in 2019 na drie jaar
van sterke groei2. De productgroepen
die België voornamelijk naar het VK ex-
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de landen in de wereld (ongeveer 40
akkoorden die meer dan 70 landen
bestrijken). Het VK sluit nu zelf vrijhandelsakkoorden af met derde landen zonder tussenkomst van de EU en
probeert om de effecten te reproduceren van de vrijhandelsakkoorden die er
eerder op van toepassing waren om zo
de continuïteit voor Britse bedrijven te
waarborgen.
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Grafiek 1: Ontwikkeling van de handel tussen België en het VK in vergelijking
met de handel tussen België en de EU (in miljoen euro, periode 2014-2019)
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Bron: Brexit Monitoringsrapport september 2020 (berekeningen volgens nationaal
concept)

porteert zijn auto’s, farmaceutische producten en minerale brandstoffen. België
importeert voornamelijk auto’s, minerale
brandstoffen en machines, apparaten en
mechanische toestellen uit het VK.

Markttoegang
In het akkoord is er wederzijdse tariefen quotavrije handel afgesproken, wat
van cruciaal belang is voor bedrijven aan

beide kanten van het Kanaal. Hierdoor
kunnen beide partijen handel blijven
drijven zonder de zware last van tarieven of quota’s voor export en import. In
de praktijk zijn er voor een zeer beperkt
aantal goederen (tonijn en aluminium)
wel quota’s. Het akkoord bevordert ook
circulaire economie door preferentiële
behandeling uit te breiden tot goederen die al zijn gereviseerd of gerepareerd door beide partijen.
Tabel 1 en 2 tonen wat tarief- en quotavrije handel betekent voor Europese industriële en landbouwgoederen.
Zonder het EU-VK handelsakkoord
(“no deal” scenario) zouden goederen
onderworpen worden aan de WTO-invoertarieven3 en zouden deze tarieven
voor de export van Europese industriële en landbouwgoederen naar het
VK opgelopen zijn tot 10-22% voor
voertuigen, 8-17% voor schoeisel, ongeveer 45% voor rundvlees en 110%
voor suiker. De WTO-invoertarieven
zouden de consumentenprijzen verhoogd hebben en economische schade veroorzaakt hebben voor zowel Europese als Britse bedrijven.
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Tabel 1: Industriële goederen

Bron: DG Trade, Europese Commissie

Tabel 2: Landbouwgoederen

Bron: DG Trade, Europese Commissie

Oorsprongsregels
Indien bedrijven willen genieten van
deze nultarieven moeten ze bewijzen
dat hun goederen van preferentiële oorsprong zijn uit de EU of het VK. Om de
oorsprong van hun goederen te bepalen,
moeten bedrijven gebruik maken van de
preferentiële oorsprongsregels vastgelegd in het EU-VK handelsakkoord. Oorsprongsregels zijn de criteria die nodig
zijn om de nationaliteit van goederen te
bepalen: dit wil zeggen niet het land waar
ze vandaan zijn verscheept, maar waar
ze zijn geproduceerd of vervaardigd.
Deze regels leggen de voorwaarden vast
waaraan goederen moeten voldoen om
preferentiële oorsprong te verkrijgen en
dus te kunnen genieten van de preferentiële tarieven.
In de praktijk zijn de gebruikte criteria gebaseerd op de productsamenstelling, de
productieprocessen, de verandering van
HS tariefpost4 of het realiseren van een
bepaalde toegevoegde waarde. Wanneer het basisproduct aan het productspecifiek criterium (m.n. de specifieke
oorsprongsregel bij de HS-code van het

gerealiseerd worden in de EU of het VK
om preferentiële oorsprong te verkrijgen. Er zijn wel jaarlijkse quota afgesproken voor bepaalde aluminiumproducten
met een soepelere oorsprongsregel.

Bepaalde goederen zijn volledig verkregen in de EU of het VK. Bij hun productie, ontginning of oogst wordt er geen
gebruik gemaakt van materialen uit andere landen. Dit zijn meestal minerale of
landbouwgoederen zoals bijvoorbeeld
ertsen of aardappelen. Zij worden gezien als van preferentiële oorsprong in
het land waar ze werden ontgonnen of
geoogst (EU of VK) en kunnen daardoor
genieten van de nultarieven onder het
EU-VK handelsakkoord.

Daarnaast bestaan er ook verschillende versoepelingen op de bovenvermelde oorsprongsregels, waarvan cumulatie
één van de belangrijkste is. In het geval
van cumulatie komen de partijen van een
vrijhandelsakkoord overeen om een versoepeling van de oorsprongsregels toe te
staan voor verwerkingen of bewerkingen
van materialen van oorsprong uit één van
beide partijen. De versoepeling bestaat
erin dat er niet langer moet worden voldaan aan de regels inzake voldoende verwerking of bewerking (d.w.z. de productspecifieke regels in het EU-VK akkoord),
op voorwaarde dat er wel meer dan ontoereikende handelingen5 plaatsvinden.

Goederen die niet volledig verkregen zijn
in de EU of het VK moeten een voldoende verwerking of bewerking ondergaan
om de preferentiële oorsprong te verkrijgen. Hiervoor zijn zoals eerder aangehaald productspecifieke oorsprongsregels vastgelegd in het akkoord. Voor
machines bijvoorbeeld moet het product
een wijziging van tariefpost ondergaan
in de EU of het VK of mag het maximaal
50% buitenlandse (niet-EU of -VK) inhoud bevatten. Voor aluminiumproducten moet er 50% toegevoegde waarde

Er zijn twee soorten cumulatie voorzien
in het EU-VK handelsakkoord. Dankzij
de eerste, bilaterale cumulatie, mogen
producten uit het VK (EU) gebruikt worden in de productie in de EU (VK) alsof
ze van oorsprong zijn uit de EU (VK). De
tweede, volledige cumulatie toegepast
op bilaterale basis, gaat nog een stap
verder en maakt het mogelijk dat de pro-

ductiefasen die reeds gebeurd zijn in het
VK (EU) meegerekend mogen worden bij
verdere verwerking in de EU (VK).6
Bedrijven kunnen de preferentiële oorsprong van hun goederen bewijzen op
basis van ofwel zelfcertificering door de
exporteur (REX-systeem)7 ofwel door “importer’s knowledge”8. Om bedrijven, en in
het bijzonder KMO’s, de tijd te geven om
zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe
regels is er een overgangsperiode afgesproken tot 31 december 2021. Bedrijven
kunnen tijdens deze periode preferentiële oorsprong claimen zonder dat ze daarvoor al de nodige bewijsstukken (bv. leveranciersverklaringen), die de preferentiële
oorsprong bewijzen, moeten voorleggen
aan de douaneautoriteiten. Indien ze aan
het einde van deze periode niet beschikken over het nodige bewijsmateriaal, zul-
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product in het oorsprongsprotocol van
het handelsakkoord) voldoet, komt het in
aanmerking om te worden ingevoerd aan
de preferentiële tarieven overeengekomen in het EU-VK handelsakkoord.

Een belangrijk element daarbij is dat cumulatie met derde landen niet mogelijk is.
Zoals eerder gezegd maakt het VK sinds
1 januari 2021 geen deel meer uit van de
vrijhandelsakkoorden die de EU heeft afgesloten met verschillende landen in de wereld, zoals met Canada, Japan en Zuid-Korea. Enkel bedrijven waarvan de goederen
van oorsprong zijn uit de EU of uit de landen waarmee de EU vrijhandelsakkoorden
heeft afgesloten, kunnen genieten van de
preferentiële tarieven onder die akkoorden. Goederen of onderdelen afkomstig
uit het VK worden vanaf 1 januari 2021
niet langer beschouwd als afkomstig uit
de EU. Bedrijven die handel drijven onder de EU-vrijhandelsakkoorden moeten
dus waakzaam zijn dat hun eindproducten nog voldoen aan de oorsprongsregels.
Zeker bedrijven die veel onderdelen of
ingrediënten uit het VK invoeren en verwerken in de EU en daarna exporteren
naar derde landen waarmee de EU vrijhandelsakkoorden heeft, zullen getroffen
worden.
Er kunnen, bijvoorbeeld, aanzienlijke kosten bijkomen voor een Europees bedrijf
dat een product exporteert naar Japan,

als de componenten van dat product
grotendeels afkomstig zijn uit het VK en
het product dus niet langer voldoet aan
de voorwaarden voor tariefpreferenties
onder het EU-Japan vrijhandelsakkoord.
Deze bijkomende kosten zouden EU-producten minder competitief maken bij de
verkoop in Japan. Omgekeerd geldt dit
ook voor de invoer van producten uit Japan als die producten een groot aantal
componenten uit het VK bevatten.

Douane en
handelsfacilitering
In het EU-VK akkoord zijn er ook afspraken gemaakt over douanesamenwerking en het faciliteren van het goe-

derenverkeer. Beide partijen erkennen
bijvoorbeeld elkaars programma’s voor
geautoriseerde marktdeelnemers. Zo
kunnen bedrijven die deze status hebben, genieten van bepaalde vereenvoudigingen of faciliteiten op het gebied
van veiligheid bij hun douaneverrichtingen. Dit soort afspraken zijn van cruciaal belang voor bedrijven omdat er
vanaf 1 januari 2021 douanecontroles
plaatsvinden en douaneformaliteiten
vereist zijn voor handel tussen de EU
en het VK. Douaneformaliteiten zijn
niet vereist voor handel tussen de EU
en Noord-Ierland gezien het Protocol
inzake Ierland en Noord-Ierland daar
van toepassing is. Noord-Ierland wordt
in het algemeen douane technisch behandeld alsof het een EU-lidstaat is.
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len ze de verschuldigde heffingen moeten
betalen, maar volgt er geen sanctie.
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Afspraken over douane en handelsfacilitering verminderen de administratieve lasten voor bedrijven, maar kunnen
deze niet volledig wegnemen. Bedrijven
moeten naast extra douaneformaliteiten
en -controles, ook rekening houden met
onder andere voedselveiligheidsformaliteiten en -controles, oorsprongsregels en
mogelijks afwijkende regelgevingen. Dit
betekent extra kosten voor bedrijven, zoals bijvoorbeeld voor extra administratief
personeel, (douane) formaliteiten, controles, wachttijden, vertragingen en opslag.

om conformiteitsbeoordelingsprocedures te vereenvoudigen. Fabrikanten mogen bijvoorbeeld zelf de conformiteit met
productregels voor producten met een
laag en middelgroot risico blijven verklaren. Er is ook overeenstemming bereikt
over een aantal sectorspecifieke bijlagen
om de handel te vergemakkelijken voor
enkele belangrijke Europese exportsectoren, namelijk auto’s, chemicaliën, medicijnen, wijn en biologische producten.

Technische

maatregelen

handelsbelemmeringen

In het akkoord zijn er ook afspraken
gemaakt rond de bescherming van het
leven en de gezondheid van mensen,
planten en dieren, maar wel met voorzieningen voor het faciliteren van de handel. Alle producten die in de EU worden
verkocht, ook degene geïmporteerd uit
het VK, moeten voldoen aan de strenge
Europese sanitaire & fytosanitaire maatregelen (SPS). Onnodige handelsbelemmeringen worden wel vermeden dankzij
voorspelbare, transparante en efficiënte
procedures, zoals het “pre-listing” van
alle EU-vestigingen die zijn goedgekeurd
om naar het VK te exporteren. Regionalisering is ook toegelaten: dit wil zeggen

Gezien de EU en het VK niet langer één
wet- en regelgevingsruimte vormen, zullen producten ook moeten voldoen aan
de technische voorschriften die van toepassing zijn op de markt waar ze verkocht
worden. Zo moeten alle Europese producten die naar het VK worden geëxporteerd voldoen aan de technische voorschriften van het VK en zullen ze worden
onderworpen aan Britse controle op de
naleving ervan. Beide partijen hebben
in het akkoord wel enkele afspraken gemaakt om onnodige technische belemmeringen en vereisten te vermijden en

Sanitaire en fytosanitaire

dat ondanks de aanwezigheid van een
ziekte in sommige gebieden binnen de
EU, export uit niet-getroffen EU-gebieden kan doorgaan.

Diensten &
Investeringen
Naast handel in goederen zijn diensten
en investeringen een cruciaal aspect van
de handelsrelaties tussen de EU en het
VK. Tussen 2017 en 2019 bedroeg het
aandeel van het VK in de Belgische handelsstromen van diensten ongeveer 8,8%
voor de uitvoer en 9,6% voor de invoer. In
2017-2019 was het VK verantwoordelijk
voor 1,6% van de Belgische inkomende
investeringen. Het land staat daardoor op
de zevende plaats van onze belangrijkste
partners op vlak van buitenlandse directe investeringen. Tussen 2017 en 2019
ontving het VK 15% van de uitgaande
investeringen door België, waardoor het
op de derde plaats staat voor Belgische
uitgaande directe investeringen. 9
Brexit maakte een eind aan het vrij verkeer
van personen, het vrij verkeer van kapitaal,
het vrij verrichten van diensten en de vrijheid van vestiging tussen de EU en het VK.
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Het handelsakkoord is daarom belangrijk,
omdat het veel bestaande zakelijke mogelijkheden in stand houdt en nieuwe investeringen en levering van diensten vergemakkelijkt. Het biedt Europese bedrijven
meer rechtszekerheid en transparantie
met betrekking tot het regelgevend kader
dat in het VK wordt toegepast. Dankzij het
akkoord hebben bedrijven in de EU en het
VK gelijke concurrentievoorwaarden.
Het akkoord heeft een uitgebreide sectorale dekking: alle vormen van dienstverlening10 en investeringen zijn gedekt,
in bijna alle economische sectoren. Voor
diensten zijn dit onder andere professionele en zakelijke diensten (bv. juridische
diensten, auditing, architectuurdiensten), bezorgings- en telecommunicatiediensten, computer- en digitale dien-

© Travel mania - Adobe Stock

01

sten, financiële diensten, onderzoeks- en
ontwikkelingsdiensten, de meeste vervoersdiensten en milieudiensten. Investeringen zijn naast de dienstensector
ook mogelijk in de bewerkende en verwerkende industrie, de landbouw, de
bosbouw, de visserij, de energiesector
en andere primaire sectoren.
Europese bedrijven kunnen genieten
van markttoegang voor de vestiging
en exploitatie van bedrijven in het VK,
non-discriminatie ten opzichte van Britse
marktdeelnemers en een verbod op bezwarende prestatie-eisen, zoals verplichte
overdracht van technologieën. Europese
dienstverleners en investeerders in het VK
moeten zich wel houden aan de Britse regels, procedures en vergunningen die van
toepassing zijn op hun activiteiten.

Inzake financiële diensten bevat het EUVK handelsakkoord slechts beperkte bepalingen, zoals wederzijdse markttoegang
voor de vestiging van financiële instellingen en toezeggingen om internationaal
overeengekomen normen in de financiële dienstensector uit te voeren en toe te
passen. Om toegang te krijgen tot de EU
interne markt moeten in het VK gevestigde financiële dienstverleners ofwel voldoen aan de regelgevingsvereisten voor
markttoegang die op het niveau van de
afzonderlijke EU-lidstaten zijn vastgesteld,
ofwel rekenen op gelijkwaardigheidsbesluiten11. Het handelsakkoord bevat echter geen paspoortrechten12 of elementen
die betrekking hebben op gelijkwaardigheidskaders voor financiële diensten. De
EU heeft slechts twee in de tijd beperkte
gelijkwaardigheidsbesluiten genomen in
gebieden die voor de EU van strategisch
belang zijn (clearing van derivaten13 en de
regeling van Ierse effecten14). Er zijn voorlopig geen andere gelijkwaardigheidsbesluiten in het vooruitzicht.
In maart 2021 hebben de Europese Commissie en het VK een overeenkomst bereikt over een Memorandum van Overeenstemming (MoU), waarin een kader
voor vrijwillige samenwerking op regelgevingsgebied inzake financiële diensten

Digitale handel
Het EU-VK handelsakkoord is het meest
ambitieuze akkoord inzake digitale handel dat de EU ooit heeft afgesloten
met een derde land. Het is goed toegerust om in te spelen op de uitdagingen
van de digitale economie. Het akkoord
biedt bedrijven rechtszekerheid en vergemakkelijkt de digitale handel door het
wegnemen van onrechtvaardige belemmeringen, zoals eisen inzake lokalisatie
van gegevens of verplichte openbaarmaking van broncode. Het biedt een
open, beveiligde en betrouwbare online-omgeving voor bedrijven en consumenten en bevat strenge normen voor
de bescherming van persoonsgegevens.
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wordt vastgelegd. Het MoU richt een
Joint UK-EU Financial Regulatory Forum op dat een platform zal bieden om
de dialoog over kwesties op het gebied
van financiële diensten te vergemakkelijken. Aan beide zijden moeten nog formele stappen ondernomen worden voordat
het MoU kan worden ondertekend. Gezien de huidige slechte situatie in de EUVK relaties (m.b.t. de uitvoering van het
Protocol inzake Ierland en Noord-Ierland),
is het onwaarschijnlijk dat het MoU snel
goedgekeurd zal worden aan EU-zijde.

Elke transactie die met elektronische
middelen wordt vergemakkelijkt is gedekt door het akkoord, zoals bijvoorbeeld
handel in goederen, handel in diensten,
overheidsopdrachten en intellectuele
eigendomsrechten. Het akkoord bevat
ook regels voor elektronische transacties, zoals bijvoorbeeld het gebruik van
elektronische handtekeningen.

Intellectuele eigendom
Het akkoord zorgt voor een hoog niveau
van bescherming van intellectuele eigendomsrechten en bevordert de handel
in en de veilige toegang tot innovatieve
producten en diensten. De verbintenissen gaan verder dan de bestaande multilaterale verdragen, met specifiekere en

gedetailleerdere normen inzake de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. De striktere normen zijn van
toepassing op verschillende soorten intellectuele eigendom, waaronder auteursrecht en gerelateerde rechten, octrooien,
handelsmerken, tekeningen en modellen,
plantenrassen en handelsgeheimen.
Op basis van het Terugtrekkingsakkoord
worden alle geografische aanduidingen
van de EU, die voor 31 december 2020
geregistreerd zijn, volledig beschermd
in het VK en omgekeerd. Voor België
zijn bijvoorbeeld Brussels grondwitloof,
Jambon d’Ardenne en Geraardsbergse
mattentaart beschermd in het VK. Deze
regeling geldt ook voor de geografische
aanduidingen van derde landen die
voor deze datum in de EU worden beschermd door middel van directe regis-

Kleine en middelgrote

Openbare

Het EU-VK handelsakkoord bevat een
apart hoofdstuk over kleine en middelgrote ondernemingen om hen te helpen
voordeel te halen uit het nieuwe akkoord.
De EU en het VK zullen elk een speciale website15 creëren om de toegang van
KMO’s tot informatie te vergemakkelijken, inclusief verwijzingen naar aankondigingen van overheidsopdrachten en
een gebruiksvriendelijke databank per
tariefnomenclatuur. KMO-contactpunten van beide partijen zullen ervoor
zorgen dat de KMO-behoeften in overweging worden genomen tijdens de implementatiefase van het akkoord.

aanbestedingen
Het EU-VK handelsakkoord is het meest
ambitieuze akkoord inzake openbare
aanbestedingen dat de EU ooit heeft afgesloten met een derde land. Het garandeert blijvende wederzijdse toegang tot
de markten voor openbare aanbestedingen. Europese bedrijven worden gelijk
behandeld ten opzichte van Britse bedrijven bij deelname aan aanbestedingen die
onder het akkoord vallen, en omgekeerd.
Het akkoord bevat ongekende dekking van extra entiteiten (waaronder
particuliere aanbestedende entiteiten
met monopolierechten in alle nutssectoren en aanbestedende entiteiten
die gas- of warmtenetten exploiteren)
en aanvullende dekking voor diensten
(waaronder hotel-, restaurant- en cateringdiensten, telecommunicatie gerelateerde en andere zakelijke diensten, en
onderwijsdiensten).

ondernemingen

gezien de geografische nabijheid van
het VK en de economische onderlinge
afhankelijkheid. Het garandeert dat Europese bedrijven op een open en eerlijke manier kunnen concurreren met
hun Britse tegenhangers. De overeengekomen brede en sterke toezeggingen
moeten verstoringen van de handel en
investeringen voorkomen en bijdragen
tot duurzame ontwikkeling.
Het hoofdstuk bevat solide en omvangrijke regels met betrekking tot
toezicht op staatssteun, mededinging
en staatsbedrijven. Bijvoorbeeld betreffende staatsteun zijn er bindende
principes en een lijst met verboden
subsidies. De regels moeten verstoringen ten gevolge van subsidies, concurrentieverstorende praktijken en

Gelijk speelveld
voor open en eerlijke
concurrentie en
duurzame ontwikkeling
Het hoofdstuk over het behouden van
een gelijk speelveld is een cruciaal onderdeel van het EU-VK handelsakkoord,
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tratie. Lopende en nieuwe aanvragen
zullen de respectievelijke regelingen
van de EU en het VK moeten volgen.
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discriminerende en onrechtmatige gedragingen van staatsbedrijven voorkomen. Normen en regels op het gebied
van belastingen zullen bijdragen tot
fiscale transparantie en het tegengaan
van belastingontwijking en schadelijke
belastingpraktijken.
Beide partijen mogen ook de huidige
hoge beschermingsniveaus op het gebied van arbeid en sociale zaken, milieu
en klimaat niet verlagen op een manier
die de handel of investeringen tussen
de EU en het VK beïnvloedt. Dit verbod is ook van toepassing op toekomstige doelstellingen die in wetten zijn
vastgelegd. De regels en verbintenissen inzake handel en duurzaamheid
zijn breed en ambitieus en zullen ervoor zorgen dat handel duurzame ontwikkeling ondersteunt. Het EU-VK akkoord bevat onder andere diepgaande
en ambitieuze verbintenissen ten aanzien van internationale arbeids- en sociale overeenkomsten en normen, de
verbintenis tot de daadwerkelijke uitvoering van multilaterale milieuovereenkomsten (waaronder het Akkoord
van Parijs) en toezeggingen om handel

en investeringen in groene goederen
en diensten te bevorderen.
Net zo belangrijk als de overeengekomen
krachtige toezeggingen inzake een gelijk
speelveld, zijn de handhaving en uitvoering
ervan. De handhaving van de verbintenissen zal gebeuren via binnenlandse uitvoering, mechanismen voor bestuur en geschillenbeslechting om geschillen tussen
de EU en het VK op te lossen en unilaterale corrigerende of evenwichtsherstellende maatregelen. Unilaterale corrigerende
maatregelen kunnen genomen worden
wanneer een subsidie een aanzienlijk negatief effect heeft op de handel of investeringen tussen de EU en het VK. Unilaterale evenwichtsherstellende maatregelen
kunnen genomen worden wanneer er
aanzienlijke verschillen zijn op het gebied
van arbeids- en sociale, milieu- of klimaatbescherming of van subsidiecontrole die
een impact hebben op de handel of investeringen tussen de EU en het VK. Indien
unilaterale maatregelen op lange termijn
geen oplossing bieden, kan een herziening
van de handels- en economische onderdelen van de EU-VK Handels- en Samenwerkingsovereenkomst verzocht worden
door één van beide partijen.

Dit soort maatregelen zijn belangrijk om
het gelijke speelveld te garanderen. Indien de EU bijvoorbeeld haar beschermingsniveau betreffende milieu en klimaat sterk verhoogt boven het niveau
van het VK, zouden Europese bedrijven
benadeeld kunnen worden door stijgende productiekosten en zouden zij
dus een concurrentienadeel ondervinden ten opzichte van Britse bedrijven.
De EU kan dan binnen het EU-VK akkoord maatregelen nemen om dit concurrentienadeel weg te werken en opnieuw te zorgen voor open en eerlijke
concurrentie tussen de Europese en
Britse bedrijven.

Hoe kunnen bedrijven
genieten van het EUVK handelsakkoord?
Welke gevolgen heeft Brexit voor bedrijven? Hoe kunnen bedrijven genieten van de voordelen van het EU-VK
handelsakkoord? Welke douanerechten
zouden bedrijven moeten betalen bij
het exporteren naar of het importeren
uit het VK? Welke douaneformaliteiten
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moeten bedrijven voorbereiden? Welke
regels moeten bedrijven volgen?
U kan alles over de Brexit en de EUVK Handels- en Samenwerkingsovereenkomst lezen op het Brexit-portaal
van de FOD Economie. Op de website van de FOD Economie kunnen
bedrijven ook de Brexit Impact Scan
doen, een zelfevaluatietool om de uitdagingen en gevolgen van Brexit voor
bedrijven in kaart te brengen. De scan
geeft bedrijven een indicatie van wat
men moet doen om met de veranderingen ten gevolge van Brexit om te
gaan.
Daarnaast kan u ook meer lezen over
het nieuwe EU-VK handelsakkoord en
de veranderingen die deze met zich
meebrengt op het nieuwe Access2Markets portaal van de Europese Commissie, een gratis en interactief portaal dat
in oktober 2020 werd gelanceerd. Het
is ontworpen om bedrijven, en specifiek KMO’s, te helpen handel te drijven
met landen buiten de EU en om optimaal gebruik te maken van de EU-vrijhandelsakkoorden, zoals het akkoord
tussen de EU en het VK. De informatie
is toegespitst op de “hoe” en “waar te

beginnen” van handel drijven. Het portaal bevat alles wat uw bedrijf moet weten om handel te drijven met zowel de
EU-lidstaten als met meer dan 120 andere markten in de wereld, waaronder
het VK.
Het Access2Markets portaal geeft bedrijven informatie op maat van hun
product(en) en bevat gedetailleerde informatie over onder andere de geldende douanerechten, oorsprongsregels,
nationale of lokale belastingen, procedures en formaliteiten, productregels en -vereisten en andere vereisten
waaraan moet worden voldaan. Het
portaal bevat ook een tool voor zelfbeoordeling van de oorsprongsregels,
genaamd ROSA (Rules of Origin Self
Assessment), dat uw bedrijf wegwijs
maakt in de specifieke oorsprongsregels en -procedures voor uw product
en uw bedrijf helpt bij de beoordeling
van de naleving ervan.
Daarnaast bevat het Access2Markets
portaal ook een databank met alle aan
de Europese Commissie gemelde handelsbelemmeringen die van invloed zijn
op de EU-uitvoer naar niet-EU-landen.
Handelsbelemmeringen kunnen vele

vormen aannemen. Elke regelgeving of
elk beleid dat de internationale handel
beperkt kan beschouwd worden als een
handelsbelemmering, zoals tarieven
(bv. antidumpingrechten), douaneprocedures, administratieve lasten en invoervergunningen. De belemmeringen
in de databank zijn ingedeeld volgens
het soort maatregelen en volgens de
sectoren waarop de maatregelen van
invloed zijn.
Bedrijven kunnen op het portaal ook
zelf handelsbelemmeringen melden,
zowel op het gebied van goederen
als diensten. Een klachtenformulier
is beschikbaar op het Access2Markets portaal om belemmeringen voor
markttoegang te melden, waarbij uw
bedrijf onder andere een beschrijving
moet geven van de belemmering door
een derde land en van de gevolgen
van deze belemmering voor de sector.
Bedrijven worden aangemoedigd om
hiervan gebruik te maken gezien dit
een belangrijke bron van informatie is
voor de Europese Commissie. De uitvoering en handhaving van handelsregels is een prioriteit voor het EU-handelsbeleid en de Europese Commissie
staat klaar om bedrijven te helpen

Conclusie
De toekomstige relatie tussen de EU en
het VK zal minder nauw zijn dan wanneer het VK een EU-lidstaat was gebleven, maar wel nauwer dan die met andere derde landen. De schade van het
uittreden uit de EU werd dus maximaal
beperkt. De geografische nabijheid, historische banden en economische onderlinge afhankelijkheid maken van het VK
een belangrijke en blijvende strategische
en handelspartner van de EU. De EUVK Handels- en Samenwerkingsovereenkomst vormt de grondslag voor een
sterk en hecht partnerschap met het VK.

Een spoedige en correcte implementatie
van het Terugtrekkingsakkoord, inclusief
het Protocol inzake Ierland en Noord-Ierland, en de EU-VK Handels- en Samenwerkingsovereenkomst is van essentieel
belang. Er moet de komende tijd nog
veel werk worden verzet om ervoor te
zorgen dat deze overeenkomsten correct en volledig worden uitgevoerd en
dat het volledige potentieel ervan wordt
gerealiseerd. Met de formele inwerkingtreding van de EU-VK Handels- en Samenwerkingsovereenkomst op 1 mei
2021 kan het werk van de beheersorganen beginnen om de eerste “kinderziektes” aan te pakken die zich in de vier
maanden sinds de voorlopige inwerking-

treding van de overeenkomst hebben
opgestapeld. Het is nu belangrijk om de
relaties tussen de EU en het VK te normaliseren en zo de handel vlot te laten
verlopen en om de voordelen van het
handelsakkoord te maximaliseren.
De EU-VK Handels- en Samenwerkingsovereenkomst is evenwel slechts
het begin van de nieuwe relatie met het
VK. In veel domeinen is er nog ruimte
voor en nood aan diepere samenwerking. Het staat nu al vast dat de komende jaren gekenmerkt zullen worden
door een permanent spanningsveld van
partnerschap, samenwerking en competitie.
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wanneer ze geconfronteerd worden
met handelsbelemmeringen. Zeker gezien de geografische nabijheid van het
VK en de mate van economische convergentie en onderlinge afhankelijkheid, is het belangrijk dat het EU-VK
handelsakkoord correct toegepast en
uitgevoerd wordt, zodat Europese bedrijven op een open en eerlijke manier
kunnen concurreren met hun Britse
tegenhangers.
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Voetnoten
1

Berekeningen volgens het nationaal concept. Bron: Brexit Monitoringrapport september 2020 (gezamenlijke nota van de
Nationale Bank van België, het Federaal Planbureau en de FOD Economie). 

2

Berekeningen volgens het nationaal concept. Bron: Brexit Monitoringrapport september 2020 (gezamenlijke nota van de
Nationale Bank van België, het Federaal Planbureau en de FOD Economie). 

3

Een tarief is een douanerecht of belasting die wordt geheven op de invoer van goederen. Meestal is een tarief een ad
valorem-tarief (percentage van de waarde van het goed, bv. 45%) of een specifiek tarief (bv. €100 per ton). Met WTO-invoertarieven wordt hier bedoeld het gemeenschappelijk douanetarief van de EU of het “Global UK Tariff” van het VK. 

4

Het geharmoniseerd systeem (HS – Harmonized System) voor de omschrijving en codering van goederen, ook wel
bekend als het geharmoniseerd systeem van tariefnomenclatuur, is een internationaal gestandaardiseerd systeem van
namen en nummers om verhandelde producten te classificeren. Het is gebaseerd op een nomenclatuur van zes cijfers.
Individuele landen hebben dit uitgebreid tot tien cijfers voor invoer en acht voor uitvoer. Douaneautoriteiten gebruiken
de HS-codes voor het inklaren van elk goed dat een internationale grens binnenkomt of overschrijdt. Een HS tariefpost
bestaat uit vier cijfers en een verandering van tariefpost betekent dat alle niet van oorsprong zijnde onderdelen niet
onder dezelfde tariefpost worden ingedeeld als het eindproduct. 

5

Het EU-VK handelsakkoord bevat een lijst met handelingen die gezien worden als ontoereikende verwerkingen of bewerkingen.
Deze handelingen kunnen er nooit toe leiden dat een product als van preferentiële oorsprong wordt beschouwd. 

6

Meer informatie over cumulatie aan de hand van praktische voorbeelden zijn terug te vinden op het Brexit-portaal van de FOD
Economie. 

7

Het REX-systeem (Registered Exporter) is een zelfcertificeringssysteem van preferentiële oorsprong van de EU. Indien exporteurs
geregistreerd zijn in de REX-database door de bevoegde autoriteiten, kunnen ze door middel van zelfcertificering een verklaring
van oorsprong opstellen voor hun goederen. 
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8

Met “importer’s knowledge” kan de importeur een preferentiële tariefbehandeling aanvragen op grond van zijn eigen kennis van
de oorsprong van de ingevoerde producten in de vorm van bewijsstukken of documenten die de exporteur of fabrikant heeft
verstrekt en die in het bezit zijn van de importeur. Deze informatie vormt een geldig bewijs dat het product als van oorsprong
wordt beschouwd. 

9

Bron: Brexit Monitoringrapport september 2020 (gezamenlijke nota van de Nationale Bank van België, het Federaal Planbureau
en de FOD Economie). 

10

Het werkelijke niveau van markttoegang hangt af van de wijze waarop de dienst wordt verleend: (1) grensoverschrijdend vanuit
het thuisland van de leverancier, bijvoorbeeld via internet, (2) aan de consument in het land van de dienstverlener, bijvoorbeeld
toeristen die diensten aankopen, (3) via een plaatselijk gevestigde onderneming die eigendom is van de buitenlandse dienstenverlener of (4) via de tijdelijke aanwezigheid op het grondgebied van een ander land door een dienstverlener die een natuurlijke
persoon is. 

11

Gelijkwaardigheidsbesluiten zijn unilaterale besluiten die formeel geen deel uitmaakten van de onderhandelingen tussen de EU en
het VK. Gelijkwaardigheid is een systeem dat financiële ondernemingen in derde landen, zoals het VK, toegang tot de EU interne
markt verleent als de regelgeving in hun land van herkomst door de EU als gelijkwaardig wordt beschouwd aan, of even streng is
als, de regelgeving in de EU. 

12

Dit wil zeggen dat een door een EU lidstaat afgegeven vergunning geen toegang zal bieden tot de gehele eengemaakte EU-markt.
Het per lidstaat aanvragen van vergunningen zal de complexiteit en kosten voor in het VK gevestigde financiële dienstverleners
doen toenemen. 

13

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1308 van de Commissie 

14

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1766 van de Commissie 

15

Deze websites zijn momenteel nog niet beschikbaar, maar in afwachting daarvan is al heel wat bruikbare informatie voor bedrijven
beschikbaar op het Brexit-portaal van de FOD Economie (Brexit Impact Scan). 

wetenschappelijk onderzoek

Erik Meersseman, Patrick Lusyne

Inleiding
Statbel, het Belgische statistiekbureau,
maakt deel uit van de FOD Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie. De
missie van Statbel bestaat uit het verzamelen, het produceren en het verspreiden van betrouwbare en pertinente cijfers over de Belgische economie,
de samenleving en het territorium. Om
deze statistieken te kunnen opmaken,
zamelt Statbel gegevens in. Hiervoor
vraagt Statbel bestaande data op bij
openbare of private instellingen en organiseert het enquêtes bij burgers of
ondernemingen.
Het verspreiden van cijfers gebeurt op
de eerste plaats via globale en anonieme statistieken. Hiermee worden resultaten bedoeld waar een cijfer steeds
betrekking heeft op meerdere burgers of
ondernemingen en waarbij er dus geen

vertrouwelijke informatie wordt vrijgegeven. Voor sommige onderzoekers volstaan dergelijke globale en anonieme statistieken echter niet om hun onderzoek
uit te kunnen uitvoeren. De wetgeving
voorziet de mogelijkheid dat Statbel in
bepaalde gevallen individuele gegevens
(microgegevens) meedeelt, waarbij elke
lijn in het bestand gegevens bevat van
één persoon, gezin of onderneming.
Dit artikel beschrijft de mogelijkheden
voor onderzoekers om in het kader van
statistische en wetenschappelijke doeleinden individuele gegevens waarover
Statbel beschikt, te bekomen.

genoemd). Het uitgangspunt van de
Statistiekwet is dat alle gegevens die
Statbel bekomt en verwerkt voor het
opmaken van statistieken, beschermd
zijn door het statistisch geheim.
Verder is, voor wat persoonsgegevens
aangaat, ook de Algemene verordening
gegevensbescherming (Verordening (EU)
nr. 2016/679 van het Europees Parlement
en de Raad van 27 april 2016 – Hierna
“AVG”) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke per-

Wettelijk kader
De verwerking van gegevens door Statbel en ook het delen van deze gegevens
aan derden is wettelijk geregeld via de
Wet betreffende de openbare statistiek
van 4 juli 1962 (hierna “Statistiekwet”
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Microdata voor statistisch en

Elke mededeling van individuele gegevens zal gebeuren binnen wat toegelaten is volgens de hierboven vermelde
wetgeving. Merk op dat de Statistiekwet
ook gegevens beschermd die betrekking hebben op ondernemingen of personen die overleden zijn, wat buiten
het toepassingsgebied valt van de AVG.

Voor welke doeleinden
kunnen microgegevens

aangevraagd worden?
Onderzoekers kunnen microgegevens
aanvragen als de data noodzakelijk zijn
voor hun statistisch of wetenschappelijk onderzoek.
Met noodzakelijk wordt bedoeld dat
het onderzoek niet mogelijk is op basis
van globale en anonieme gegevens die
Statbel zonder beperkingen verspreidt
via de website www.statbel.fgov.be:
• Be.STAT1, de elektronische databank
van Statbel, laat onderzoekers toe
om tabellen aan te maken op maat;

• Via Open data2 stelt Statbel geaggregeerde gegevens ter beschikking
op een vrij gedetailleerd niveau.
Het doel waarvoor de gegevens opgevraagd worden, beperkt zich tot statistisch en wetenschappelijk onderzoek.
Dit doel mag echter ruim geïnterpreteerd worden. Ook beleidsvoorbereidend onderzoek of onderzoek door private instellingen komen in aanmerking
op voorwaarde dat de verwerking onafhankelijk, transparant en via wetenschappelijke methoden gebeurt. Ook
dienen de resultaten van het onderzoek
publiek gemaakt te worden.
Het resultaat van de verwerking moet
bestaan uit globale en anonieme statis-

tieken en onderzoeksrapporten die geen
individuele gevolgen mogen hebben voor
de betrokken burgers of ondernemingen.
Uiteraard kunnen deze gepubliceerde globale en anonieme resultaten nadien vrij
gebruikt worden voor niet-statistische of
niet-wetenschappelijke doeleinden.

Wie kan gegevens
opvragen?
De Statistiekwet lijst de bestemmelingen op die in aanmerking komen om
microgegevens van Statbel te ontvangen. Het gaat in de eerste plaats om federale, regionale, provinciale en lokale
administraties en publieke instellingen.
Hiertoe behoren ook de regionale sta-
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sonen met betrekking tot de verwerking
van persoonsgegevens van toepassing
(hierna “AVG-kaderwet” genoemd).

Ook natuurlijke en rechtspersonen die
een wetenschappelijk doel nastreven komen in aanmerking. Concreet gaat het
om binnen- en buitenlandse universiteiten, studiediensten en internationale organisaties. Voor natuurlijke personen is
het zo goed als onmogelijk om te voldoen
aan de veiligheidsvereisten (zie verder)
die Statbel oplegt om microgegevens te
bekomen. Het gevolg is dat (doctoraats-)
studenten enkel in aanmerking komen als
de aanvraag uitgaat van de universiteit
zelf en deze ook garant staat voor de bescherming van de gegevens.

Welke gegevens komen in
aanmerking?
Zowel bestaande (administratieve) gegevens die Statbel heeft opgevraagd
als gegevens die Statbel zelf bij burgers
of ondernemingen heeft ingezameld via
enquêtes komen in aanmerking.
Wat de bestaande (administratieve) gegevens betreft, moet Statbel de
voorwaarden die door het Statistisch
Toezichtscomité, het Informatieveilig-

heidscomité of het contract dat afgesloten werd met de leverancier van de
data nakomen. Meestal is bepaald dat
Statbel enkel gegevens ter beschikking mag stellen die het bewerkt heeft.
Onderzoekers die op zoek zijn naar de
ruwe gegevens dienen contact op te
nemen met de leverancier van de data.
Verder dient voor iedere variabele (of
voor iedere cluster van variabelen) gemotiveerd te worden waarom de gegevens nodig zijn voor het onderzoek.
Enquêtegegevens die Statbel zelf heeft
ingezameld, worden aanzien als één samenhangende set van variabelen, waarbij de motivatie dient te gebeuren op
het niveau van de enquête als geheel.

identificatie. Dit betekent dat een combinatie van gegevens niet mag leiden tot
één enkele persoon, gezin of onderneming. Dit wordt dataset per dataset geëvalueerd, maar over het algemeen komt
het erop neer dat:

Statbel stelt aan onderzoekers enkel gepseudonimiseerde gegevens ter beschikking. Het gaat om gegevens op individueel
niveau (persoon, gezin of onderneming)
waarbij het voor de onderzoeker niet mogelijk is om de identiteit van de persoon,
het gezin of de onderneming te achterhalen. Dit betekent in de eerste plaats dat
de dataset geen informatie mag bevatten
zoals een rijksregisternummer, ondernemingsnummer, naam, adres, telefoonnummer, … die een directe identificatie
mogelijk maken. De data moeten echter
ook beschermd worden tegen indirecte

• NACE-codes van ondernemingen
gehergroepeerd worden.

• de geboortedatum omgezet wordt
naar een leeftijd of leeftijdsklasse;
• de postcode of gemeente vervangen
wordt door het arrondissement, de
provincie, het gewest of de urbanisatiegraad;
• bedragen afgerond, afgetopt of uitgedrukt worden in klassen of percentielen;
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tistische autoriteiten, het Federaal Planbureau en de statistische dienst van de
Nationale Bank van België.

De statistiekdiensten van Vlaanderen
(Vlaamse Statistische Autoriteit), Wallonië (L’Institut wallon de l’évaluation, de la
prospective et de la statistique) en Brussel
(Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse), de statistiekafdelingen van de Nationale Bank van België, het Federaal Planbureau en het Prijzenobservatorium van de
FOD Economie mogen wettelijk gezien
in het kader van hun opdracht binnen het
Instituut voor de Nationale Rekeningen
(INR) ook niet-gepseudonimiseerde microgegevens ontvangen. Ze vormen daarmee een uitzondering. Hierbij geldt wel
de voorwaarde dat de niet-gepseudonomiseerde microgegevens noodzakelijk zijn
in het kader van hun wettelijke opdracht
om statistieken op te maken. Merk op dat
deze instellingen en hun personeelsleden
in het kader van hun statistische opdracht
net als Statbel onderworpen zijn aan het
statistisch geheim (zie verder).

Koppelen van gegevens
Het kan voor onderzoekers een meerwaarde betekenen dat gegevens van
Statbel gekoppeld worden aan gege-
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Bevoorrechte onderzoekers

vens van derden waarvoor de onderzoeker een toelating heeft bekomen in
het kader van het onderzoeksproject.
Omdat Statbel wettelijk erkend is (KB
van 13 juni 2014) als vertrouwde derde, kan Statbel instaan voor het koppelen van beide gegevens en het pseudonimiseren ervan. Statbel bewaart de
sleutel van de pseudonimisering, zodat
op een later tijdstip eventueel bijkomende gegevens toegevoegd kunnen
worden.
Bij een koppeling is het belangrijk dat de
onderzoeker zelf geen toegang heeft tot
gegevens met directe identificatie die de
onderzoeker in de mogelijkheid stelt om
de identiteit van de persoon, het gezin
of de onderneming te achterhalen.

Statistisch geheim en
datalekken
Alle gegevens waarover Statbel beschikt zijn beschermd door het statistisch geheim. Dit betekent dat de
gegevens op geen enkele manier gebruikt mogen worden voor een andere finaliteit dan statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Bij een
mededeling van microgegevens legt
Statbel daarom enkele veiligheidsmaatregelen op:
• de finaliteit wordt contractueel vastgelegd, evenals een verbod om de
microgegevens verder te verspreiden;
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• de aanvrager dient te beschikken
over een functionaris voor de gegevensbescherming (Data Protection
Officer of DPO) en een veiligheidsadviseur (CSI);
• de gegevens dienen geplaatst te worden op een beveiligde server, die zich
binnen Europa bevindt en waarvan de
toegang beperkt blijft tot de onderzoekers die betrokken zijn bij het project;
• contractueel wordt vastgelegd dat
de output enkel mag bestaan uit globale en anonieme statistieken.

Hoe microgegevens
aanvragen?
Er kunnen enkel gegevens aangevraagd
worden waarover Statbel beschikt en
die een meerwaarde betekenen voor
het onderzoek. Om na te gaan of deze
voorwaarde is vervuld, dient de onderzoeker voorafgaandelijk te overleggen
met een statisticus van Statbel die vertrouwd is met het onderzoeksthema
en de data. Tijdens dit gesprek zal op
basis van de behoefte van de onderzoeker bepaald worden welke microge-

gevens in aanmerking komen voor een
aanvraag. Een niet onbelangrijk aspect
daarbij zijn de kwaliteit van de gegevens, het universum, de referentieperioden en het moment dat de data beschikbaar zijn. Tijdens deze fase zal ook
nagegaan worden of de aanvraag geen
(verhoogd) risico inhoudt inzake dataveiligheid, want in dat geval dient eerst
overlegd te worden met de DPO.
Indien Statbel door het ter beschikking
stellen van microgegevens een meerwaarde kan bieden voor het onderzoek
en er op het eerste gezicht geen sprake
is van een (verhoogd) risico, kan de onderzoeker een formele aanvraag indienen via een gestandaardiseerd formulier.
Het formulier bevindt zich op de website
van Statbel (https://statbel.fgov.be/nl/
over-statbel/privacy/microdata-voor-onderzoek). Het formulier bestaat uit twee
delen. Het eerste deel is het aanvraagformulier voor microgegevens en behandelt
de volgende aspecten:
• de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke (of de wettelijke vertegenwoordiger);
• de finaliteit waarvoor de gegevens worden aangevraagd (mag enkel statistisch
en wetschappelijk onderzoek zijn);

• de gegevens die aangevraagd worden (variabelen, referentieperiode,
bron, ... );
• de gewenste bewaartermijn met motivatie;
• welke categorie van personen toegang zullen krijgen tot de microgegevens;
• waaruit de output zal bestaan (moet
beperkt blijven tot globale en anonieme resultaten);
• de identiteit van de DPO.
Het tweede luik bevat een verklaring in
verband met technische en organisatorische maatregelen die een schending
van het statistisch geheim of datalekken
moet voorkomen. Concreet bevat dit
tweede luik:
• de identificatie van de veiligheidsadviseur;
• de interne procedure in verband met
datalekken;
• de opsomming van specifieke maatregelen om de schending van het statistisch geheim en datalekken tegen te
gaan;
• de veiligheidspolitiek van de organisatie;

Beraadslaging en
machtiging door Statbel
Elke aanvraag zal door een multidisciplinair comité binnen Statbel beoordeeld
worden. Daarbij wordt niet alleen gekeken of er voldaan is aan de juridische
voorwaarden, maar ook of de gevraagde
data proportioneel zijn ten opzichte van
het onderzoeksdoel en of de technische
en organisatorische maatregelen in verhouding staan tot de risico’s. Indien nodig
worden er bijkomende maatregelen opgelegd om het risico op indirecte identificatie, een hergebruik voor niet-statistische of niet-wetenschappelijke doelen of
datalekken tegen te gaan.
Op basis van het advies zal de DPO van
Statbel een formeel DPO-advies opmaken. Uiteindelijk is het de Directeur-generaal die als wettelijke vertegenwoordiger
van Statbel de goedkeuring geeft door het
advies van de DPO te ondertekenen. Tot
slot wordt er een vertrouwelijkheidscontract opgesteld dat ter ondertekening aan
de verwerkingsverantwoordelijke van de
onderzoeker zal worden voorgelegd. De
beraadslaging door Statbel en het opstel-

len van het vertrouwelijkheidscontract
nemen 2 à 3 weken in beslag, te rekenen
vanaf de ontvangst van het correct ingevulde en ondertekende aanvraagformulier. De DPO-adviezen en ondertekende vertrouwelijkheidscontracten worden
gepubliceerd op de website van Statbel:
https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/
privacy/privacy-gdpr.

Vereenvoudigde
procedures
De formele procedure die Statbel heeft
uitgewerkt om microgegevens mee te
delen, beperkt zich tot de informatie die
nodig is om de aanvraag correct te kunnen beoordelen. Als de onderzoeker een
bestaande machtiging wenst aan te pas-
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Het ingevulde formulier vormt de
basis voor de beraadslaging van de
aanvraag door Statbel en het eerste
deel van het document dient daarom ondertekend te worden door de
verwerkingsverantwoordelijke (of de
wettelijke vertegenwoordiger). Het
tweede deel dient ondertekend te
worden door de veiligheidsadviseur,
de verwerkingsverantwoordelijke of
de wettelijke vertegenwoordiger van
de organisatie. Met verwerkingsverantwoordelijk wordt niet de persoon
bedoeld die aan het hoofd staat van
het concrete onderzoek waarvoor
de gegevens gebruikt zullen worden,
maar wel de rechtspersoon of natuurlijke persoon zoals omschreven in artikel 24 van de AVG. Concreet gaat het
om de persoon die de doelen bepaalt,
de middelen ter beschikking stelt, het
vertrouwelijkheidscontract
ondertekent en aansprakelijk is voor als er
iets zou mislopen. Het gaat bijvoorbeeld om de Rector of de beheerder
van een universiteit, de Voorzitter van
een federale administratie, de Secretaris-generaal van een regionale administratie, enz.
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sen, voorziet Statbel een vereenvoudigd
aanvraagformulier. Het kan daarbij enkel
gaan om een verlenging van de bewaarduur, het toevoegen van extra variabelen,
het toevoegen van bijkomende referentieperioden en het uitbreiden van de onderzoeksfinaliteit. De vereenvoudiging
ten opzichte van de normale procedure
situeert zich in het aanvraagformulier dat
minder uitgebreid is.

Type aanvraag

Voor sommige onderzoeken volstaan
geaggregeerde gegevens met een klein
risico op indirecte identificatie om het
onderzoek uit te voeren. Omwille van dit
kleine risico kunnen de gegevens niet als
globaal en anoniem beschouwd worden
en dient er een beraadslaging door Statbel te gebeuren. Ook hier volstaat een
sterk vereenvoudigd aanvraagformulier.

malige Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie). Tijdens de jaren 2018, 2019
en 2020 keurde Statbel 209 aanvragen
van onderzoekers voor het bekomen van
microgegevens goed, waarvan 50 via een
vereenvoudigde procedure om een bestaande machtiging uit te breiden. Door
het voorafgaandelijk contact tussen de
onderzoeker en de statisticus van Statbel
komt het amper voor dat aanvragen geweigerd worden. In sommige gevallen was
wel een bijsturing van de aanvraag nodig.

Beraadslagingen en
mededelingen van
microgegevens sinds mei

2018

2019

2020

Totaal

Gewone aanvragen

24

39

36

99

Aanvragen door een andere statistische autoriteit die lid is van het IIS

5

26

16

47

Aanvragen in het kader van het INR

4

3

6

13

Uitbreiden van een bestaand contract

12

15

23

50

Totaal

45

83

81

209

2018

De praktijk – user cases

De hierboven beschreven procedure voor
het bekomen van microgegevens is van
toepassing sinds de invoering van de AVG
op 25 mei 2018 en het afschaffen van het
Statistisch Toezichtscomité van de voor-

De data-technische evolutie van het
laatste decennium heeft geleid tot een
doorgedreven hervorming van de reguliere statistiekproductie binnen Statbel,
met onder andere een veel grotere nadruk op secundaire bronnen, zoals ad-

ministratieve gegevens. Dit heeft grote
efficiëntiewinsten opgeleverd, die als
hefboom ingezet zijn om steeds geavanceerdere dataproducten te ontwikkelen
waarmee aan de groeiende noden van
onze stakeholders tegemoet wordt gekomen (onder andere beleidsdepartementen, de academische wereld, …)
De dataproducten van Statbel omspannen heel veel inhoudelijke onderzoeks- en
beleidsdomeinen (economische, sociale
en demografische data) en de innovaties
nemen verschillende vormen aan:
• sommige nieuwe dataproducten zijn
directe uitbreidingen van de reguliere
data- en statistiekproductie. Vaak gebeurt dit op vraag van belangrijke institutionele spelers. Ad-hoc modules
bij enquêtes vormen hiervan een voorbeeld.
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• tot op zekere hoogte zijn administratieve data nog steeds ondergevaloriseerd.
Statbel heeft verschillende dataproducten ontwikkeld die de bronnen waarover het beschikt veel beter ontsluiten
en tot rijkere valorisaties leiden, waardoor economische en maatschappelijke
fenomenen die tot voor kort moeilijk in
kaart te brengen waren, nu belicht kunnen worden. De recente ontwikkeling
van herkomstgegevens en ook longitudinale datareeksen op basis van het
rijksregister zijn hier voorbeelden van.
• via koppeling tussen administratieve data kunnen inzichten bekomen
worden die volstrekt obscuur blijven
wanneer men onderzoek of beleidsvoorbereidend werk baseert op één
enkele bron. De administratieve census
is een voorbeeld van een standaardproduct waarbij dit principe expliciet
in de praktijk gebracht wordt. Het erg
rijk data-ecosysteem van Statbel staat
echter toe op een veel vrijere manier
informatie uit verschillende databases
te integreren. Bovendien gaat het niet
alleen over data ingezameld door Statbel, maar wordt er ook samen gewerkt
met andere datahouders, zoals de
Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ)
en het InterMutualistisch Agentschap

(IMA). Dit alles gebeurt strikt binnen de
krijtlijnen van de wet.
Zeker wat het laatste betreft, maar in
feite globaal, biedt Statbel maatwerk
aan, hoewel nu grote dataconsolidaties
aan het ontstaan zijn doordat verschillende op maat gemaakte databases
een verspreiding kennen bij uiteenlopende gebruikers. Dit heeft dan weer
een harmoniserend effect en leidt er
zelfs toe dat onderzoeksconsortia zich
enigszins rond onze data organiseren.
De onderstaande niet-exhaustieve lijst
omvat een korte bloemlezing van verschillende, veeleer recente onderzoeksprojecten die gebruik maken van door Statbel
terbeschikkinggestelde microdata:
• Immilab is een door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) gesponsord project dat de positie van personen met een migratieachtergrond op
de Belgische arbeidsmarkt onderzoekt.
Onderzoeksteams van de UA, de ULB
en UMons participeren in dit project.
Statbel draagt bij via een innovatieve
koppeling tussen de Enquête naar de
Structuur en de Verdeling van de Lonen (SES) en demografische gegevens;
• Re-invest betreft een project dat focust
op de link tussen sociale bescherming,

wonen en gezondheid. Dit project
gebruikt de longitudinale data 20042018 van de Statistics on Income en
Living Conditions (SILC) als ruggengraad, verrijkt met Census-data (2011)
en met demografische informatie (onder andere over verhuisbewegingen).
Partners in dit project zijn de KU Leuven – HIVA, het Steunpunt ter bestrijding van armoede en de UCL.
• SUSPENS is een door BELSPO gefinancierd project, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Antwerpen,
de ULB en het Federaal Planbureau.
Als bronnen worden de Statbel-enquêtes SILC en Huishoudbudgetonderzoek
gebruikt, zodat het verband kan worden gelegd tussen het inkomen, het
consumentengedrag en de uitstoot van
broeikasgassen op gezinsniveau.
• De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) berekent een indicator om de betaalbaarheidstoets van de integrale
waterfactuur per jaar uit te voeren.
Uitgaven voor de integrale waterfactuur worden vergeleken met het gezinsinkomen, zodat beleidsadvies kan
worden gegeven over betaalbaarheid
van drinkwater. Statbel koppelde hiertoe informatie van SILC aan gegevens
van de waterfactuur van de VMM.

• Causineq en de mortaliteitsdatabanken tijdens de COVID19 – epidemie:
Causineq is een groots opgezet onderzoek naar differentiële mortaliteit volgens sociale gradiënt waarin de UCL
en de VUB participeren. Vanaf het
begin van de COVID-19-crisis heeft
Statbel gelijkaardige wekelijkse mortaliteitsdata geproduceerd die door
verschillende instanties en universiteiten gebruikt werden om oversterfte

in kaart te brengen (Sciensano, UCL,
VUB, UHASSELT).
Misschien nog markanter is dat, parallel aan de technisch-methodologische vooruitgang die de laatste jaren
geboekt werd, ook binnen Statbel een
cultuurshift plaatsvond. De verschuiving van een louter “statistiek-producerende” organisatie naar een belangrijke
dataproducent is hand in hand gegaan
met het aannemen van een meer open
manier van werken en vooral ook van
een belangrijke toename in de dienstverlening naar de stakeholders.

Conclusie
Statbel beschikt over hoogstaande en
kwaliteitsvolle data en over het wettelijke mandaat om deze data ter beschikking te stellen aan onderzoekers in het
kader van statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast heeft Statbel
de nodige expertise in huis om technisch
hoogstaande dataproducten op maat te
maken. Hierdoor evolueerde Statbel de
voorbije jaren naar een organisatie die
onderzoekers actief helpt door data ter
beschikking te stellen die inspelen op hun
concrete noden.
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Om de data te beschermen tegen
identificatie door de VMM werden
bijkomende technische en organisatorische maatregelen opgelegd.
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Notes
1

https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/ 

2

https://statbel.fgov.be/nl/open-data 

Développements conjoncturels

Développements conjoncturels de l'économie
Graphique 1. Évolution du PIB en % et contribution des
différentes composantes selon l’optique dépenses
En point de pourcentage, à un an d’écart.

03
Source : Institut des Comptes Nationaux (ICN) et Banque nationale de Belgique (BNB).

• En 2020, la croissance annuelle du PIB en Belgique s’est repliée de 6,3 % par rapport à 2019 à la suite de la pandémie
de Covid-19. Celle-ci a provoqué l’arrêt temporaire de plusieurs activités économiques principalement liées aux métiers de contact, à l’Horeca et au secteur culturel dans son
ensemble. Le Gouvernement a également pris diverses mesures spécifiques comme le chômage temporaire ou le droit

passerelle pour les travailleurs indépendants, etc. pour tenter de préserver un maximum l’emploi. De même, plusieurs
moratoires ont été créés afin de protéger les entreprises
disposant d’une situation financière saine avant la crise.
Dès lors, la demande intérieure hors stocks s’est réduite en
2020, contribuant au recul de l’activité économique belge
pour 6,1 points de pourcentage. D’une part, les dépenses
de consommation privée ont fortement contribué à la diminution du PIB en 2020 (-4,5 points de pourcentage), les ménages augmentant leur propension à épargner par précaution pendant la crise et les activités permettant de dépenser
leurs revenus étant limitées. D’autre part, la baisse d’activité
et la fermeture temporaire de certains secteurs a pesé sur
la confiance des entrepreneurs, et donc également sur leurs
décisions d’investissement. Par conséquent, les investissements ont contribué pour 1,7 point de pourcentage au recul
de l’activité économique en 2020. Seules les dépenses de
consommation publique ont légèrement soutenu l’activité économique, leur contribution à la croissance s’élevant
à 0,1 point de pourcentage. Enfin, la pandémie s’étant développée mondialement et certains pays ayant fermé leurs
frontières, le commerce extérieur de la Belgique s’est affaibli également. La contribution à la croissance du PIB belge
des exportations nettes a donc été négative en 2020 (-0,3
point de pourcentage).  
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• À un an d’écart, le PIB a continué de reculer au quatrième • Les exportations nettes ont quelque peu contrebalancé le
trimestre de 2020 (-4,9 %), de manière plus prononcée qu’au
recul de l’activité économique en apportant une contributroisième trimestre de 2020 (-4,3 %). Ce recul plus marqué
tion positive à l’évolution du PIB au quatrième trimestre de
du PIB au quatrième trimestre de 2020 reflète les nouvelles
2020, à hauteur de 0,2 point de pourcentage, après une
mesures de confinement prises à partir du mois d’octobre
contribution négative observée au troisième trimestre de
2020 pour protéger la population et limiter au maximum
2020 (-1,3 point de pourcentage). La contribution à la croisl’impact sanitaire d’une deuxième vague de coronavirus.
sance de la variation des stocks a été positive au quatrième
trimestre de 2020 (0,4 point de pourcentage contre une
• La demande intérieure hors stocks a tiré la croissance écocontribution négative de 0,4 point de pourcentage au troinomique vers le bas au quatrième trimestre de 2020, à
sième trimestre de 2020).
hauteur de –5,6 points de pourcentage. Au quatrième trimestre de 2020, la consommation privée et les investisse- • Si les chiffres fournis pour le quatrième trimestre de 2020
ments ont contribué au recul du PIB, respectivement pour
sont encore provisoires au moment de la rédaction de cette
5,3 et 0,5 points de pourcentage (contre -1,8 et -1,3 point
note, le recul de l’activité économique est bien réel. De plus,
de pourcentage au trimestre précédent), reflétant un report
bien que la campagne de vaccination avance et que les medes décisions d’investissement de la part des investisseurs
sures de confinement se réduise peu à peu en cours d’andans un contexte d’incertitude toujours élevée. Parmi les
née 2021, il faudra vraisemblablement davantage de temps
composantes de la demande intérieure hors stocks, seules
afin que l’activité économique retrouve son niveau d’avance
les dépenses de consommation publique ont contribué pocrise.
sitivement à la croissance du PIB au quatrième trimestre de
2020 (+0,2 point de pourcentage) bien que leur contribution se soit amoindrie par rapport au trimestre précédent
(+0,5 point de pourcentage).
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Graphique 2. Commerce extérieur selon le concept national
En milliards d’euros.
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Source : Institut des Comptes Nationaux (ICN) et Banque nationale de Belgique (BNB, tableau de synthèse).

• Selon le concept national1, le commerce extérieur s’est fortement dégradé en 2020 par rapport à 2019 suite au recul
de l’économie mondiale, les exportations de biens diminuant
de 6,1 % et les importations de 7,1 %. Le solde de la balance
commerciale s’est toutefois amélioré en 2020 par rapport à
2019, résultant d’un recul plus prononcé des importations
(-7,1 %) que des exportations (-6,1 %) de biens. Il s’agit de
la deuxième année où le solde de la balance commerciale
s’améliore. Mais ne perdons pas de vue que l’amélioration
ici résulte d’un ralentissement Ce dernier reste toutefois déficitaire, s’élevant à 2,7 milliards d’euros en 2020 contre un
déficit de 6 milliards d’euros en 2019.

• Les exportations totales de biens en valeur se sont accrues
de 4,1 % au premier trimestre de 2021 par rapport à la
même période de 2020, atteignant 73,4 milliards d’euros,
contre 70,5 milliards d’euros au premier trimestre de 2020.
Par ailleurs, il s’agit d’un montant d’exportations trimestriel
plus élevé qu’habituellement. Cette augmentation des exportations totales est attribuable à la fois aux exportations
intra-UE qui se sont accrues de 1,9 % en glissement annuel
et aux exportations extra-UE qui ont augmenté de 7,9 % sur
la même période.
• En revanche, les importations belges de biens (en valeur)
ont poursuivi leur mouvement baissier, avec un repli de 1 %
observé au premier trimestre de 2021 en glissement annuel. Elles se chiffrent ainsi à 71,6 milliards d’euros, sous
l’effet d’un amoindrissement des importations extra-UE
(- 10,6 %). La hausse des importations intra-UE (+4,1 %) sur
la même période de référence n’a pas été suffisante pour
compenser le repli des importations extra-européennes.
• Ces résultats se sont traduits par une balance commerciale
excédentaire au premier trimestre de 2021 (+1,8 milliard
d’euros). Le solde s’est par ailleurs amélioré comparativement au trimestre précédent (1 milliard d’euros) et par rapport au trimestre correspondant de 2020 (-1,7 milliard d’euros).
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Graphique 3. Évolution du PIB en % et contribution des
différentes composantes selon l’optique production
En point de pourcentage, à un an d’écart.

tage au recul de la croissance économique. Le secteur de la
construction a également contribué au recul de la croissance
du PIB en 2020, y contribuant pour 0,2 point de pourcentage, alors qu’elle soutenait l’activité économique en 2019
(+0,2 point de pourcentage). La contribution à la croissance
de l’agriculture a été légèrement positive en 2020 (+0,1 point
de pourcentage) alors qu’elle avait été neutre en 2019.
• Au quatrième trimestre de 2020, l’industrie manufacturière
(hors construction) a soutenu l’activité économique pour
0,1 point de pourcentage, après une contribution de -0,6
point de pourcentage enregistrée pour le trimestre précédent.

Source : Institut des Comptes Nationaux (ICN) et Banque nationale de Belgique (BNB).

• En 2020, l’activité économique a reculé de 6,3 % en 2020,
contre une progression de 1,8 % en 2019.

• Pour la quatrième fois consécutive, les services ont contribué
au recul du PIB, passant d’une contribution de -3,3 points de
pourcentage au troisième trimestre de 2020 à une contribution de -4 points de pourcentage au quatrième trimestre
de 2020. Ce sont d’ailleurs les services qui tirent principalement la croissance du PIB vers le bas.
• Enfin, la contribution à la croissance de l’activité économique
du secteur de la construction a été négative au quatrième
trimestre de 2020 (-0,1 point de pourcentage), de même
qu’au troisième trimestre de 2020 (-0,1 point de pourcentage). L’agriculture a soutenu l’activité économique à hauteur
de 0,1 point de pourcentage au quatrième trimestre de 2020,
tout comme au troisième trimestre de la même année.

• Si les services étaient le principal moteur de la croissance
économique les années précédentes, ces derniers ont également été les plus touchés par les mesures de confinement
et il est donc normal qu’ils aient le plus lourdement amputé
• Alors que la confiance des chefs d’entreprise s’est effondrée
la croissance du PIB en 2020, contribuant au recul à hauteur
au deuxième trimestre de 2020 en raison du climat d’incerde 4,5 points de pourcentage (contre un soutien de 1,1 point
titude généré par la pandémie de coronavirus, elle s’est un
de pourcentage en 2019). Alors qu’elle soutenait l’activité
peu redressée aux troisième et quatrième trimestres de 2020.
économique en 2019 (avec une contribution de +0,3 point
La confiance des entrepreneurs a continué de s’améliorer au
de pourcentage), l’activité dans l’industrie manufacturière a
premier trimestre de 2021 et retrouve peu à peu son niveau
reculé en 2020, contribuant ainsi pour 0,6 point de pourcenpré-pandémie.
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Graphique 4. Évolution des indices de production industrielle
2015 = 100.

• Après plusieurs trimestres de baisses substantielles, la production d’électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné a de nouveau augmenté au premier trimestre 2021, en
glissement annuel, progressant de 7,6 % alors qu’elle avait
encore subi un recul de 5,2 % au dernier trimestre de 2020.
• Enfin, l’activité dans le secteur de la construction s’est raffermie au premier trimestre de 2021 (+6,6 % à un an d’écart),
après avoir reculé de 7,7 % au dernier trimestre de 2020.

Source : Statbel, Indices par jours ouvrables.

• En raison de la crise sanitaire, tous les secteurs examinés ici
ont connu une année 2020 défavorable et ont vu leur production reculer à un an d’écart. Le recul le plus marqué a été
enregistré dans la construction.
• La production dans l’industrie manufacturière hors
construction a renoué avec une croissance positive au dernier trimestre de 2020 (+0,6 %). Cette tendance positive
s’est poursuivie également au premier trimestre de 2021,
où la production a crû de 3,3 % en comparaison avec le
même trimestre de l’année précédente.
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Graphique 5. Nombre de créations et de cessations
d’entreprises

• Au quatrième trimestre de 2020, 29.550 nouvelles entreprises ont été créées, soit 2.512 entreprises de plus qu’au
trimestre correspondant de 2019.
• Ces nouvelles entreprises représentent pour 89,3 % des
primo-assujettissements (dont 49,3 % de personnes physiques et 40,0 % de personnes morales) et pour 10,7 % des
ré-assujettissements (dont 9,2 % de personnes physiques et
1,6 % de personnes morales).
• Par ailleurs, 19.585 entreprises ont cessé leur activité au
quatrième trimestre de 2020 (dont 64,9 % de personnes
physiques et 35,1 % de personnes morales), soit 1.284 cessations de plus qu’au quatrième trimestre de 2019.

• Au quatrième trimestre de 2020, le solde « créations-cessations » est donc positif et s’élève à 9.965 entreprises, dont
45,8 % de personnes physiques et 54,2 % de personnes
morales. Ce solde « créations-cessations » a augmenté de
Source : Statbel.
1.228 unités par rapport à celui du trimestre correspondant
de 2019 (14,1 %).
• En 2020, la démographie entrepreneuriale a enregistré une
évolution favorable par rapport à 2019 sur le plan des créations d’entreprise ainsi que sur celui des cessations. Ainsi, les
créations d’entreprises ont légèrement progressé de 0,4 %
tandis que les cessations ont diminué de 3,0 %. Toutefois,
avec 40.137 entreprises, le solde net de « créations-cessations » est positif avec 2.591 entreprises de plus qu’en 2019
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Graphique 6. Taux d’emploi et taux de chômage harmonisé

• La dégradation observée pour l’ensemble de l’année s’observe également au quatrième trimestre de 2020.

En %.

• En effet, le taux d’emploi a diminué de 0,8 point de pourcentage à un an d’écart, pour atteindre 64,5 % au quatrième
trimestre de 2020.
• Le taux de chômage des moins de 25 ans ainsi que le taux
de chômage total évoluent défavorablement par rapport à
la même période de 2019 avec respectivement un taux de
15,4 % (+0,9 point de pourcentage à un an d’écart) et de
5,8 % (+0,6 point de pourcentage à un an d’écart).
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Source : Eurostat.

• Dans son ensemble, 2020 s’est avérée une année défavorable sur le marché de l’emploi en raison de la crise du coronavirus.
• En effet, la situation s’est dégradée en 2020 et tous les indicateurs suivis montrent des évolutions défavorables à un an
d’écart. Ainsi, le taux d’emploi a atteint 64,7 % en 2020, soit
0,6 point de pourcentage de moins qu’en 2019. Le taux de
chômage des jeunes s’est élevé à 15,3 % en 2020, en augmentation de 1 point de pourcentage par rapport à 2019 et
le taux de chômage total (données brutes) a augmenté de
0,2 point de pourcentage pour atteindre 5,6 % en 2020.
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Graphique 7. Nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI)
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Source : ONEM..

• En 2020, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) a évolué défavorablement par rapport à 2019, avec
une augmentation de 3,7 % pour atteindre 493.627 unités.
Il en est de même pour les DEI de moins de 25 ans dont
le nombre a augmenté de 5,2 %, pour se chiffrer à 86.759
unités.

• À l’instar de 2020, le premier trimestre de 2021 confirme
également la tendance haussière du nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) et du nombre de chômeurs
de moins de 25 ans en glissement annuel. Ainsi, on dénombrait 487.085 DEI au premier trimestre de 2021 (soit une
hausse de près de 2,5 % à un an d’écart) et 81.431 chômeurs de moins de 25 ans, (soit 0,12 % de plus qu’un an
auparavant).
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Graphique 8. Évolution de l’indice des prix à la consom- • Les prix à la consommation des produits alimentaires non
transformés ont reculé de 1,4 % au premier trimestre de
mation harmonisé (IPCH) et contribution à l’inflation des
2021 à un an d’écart mais en raison de leur poids modéré
5 grands groupes de produits
IPCH en % et contributions en point de pourcentage.

dans le panier de consommation, leur contribution à l’inflation totale s’est limitée à -0,1 point de pourcentage.

• Inversement, les services, qui ont connu une inflation de
1,3 % au premier trimestre de 2021 après une inflation de
1,6 % au quatrième trimestre de 2020, ont contribué à l’inflation totale à hauteur de 0,5 point de pourcentage en raison de leur poids élevé dans le panier de consommation
(plus de 40 %).
• À l’instar des services, le cinquième groupe de produits, celui
des produits industriels non énergétiques, a connu lui aussi
un ralentissement du rythme de progression de ses prix au
premier trimestre de 2021, passant de 0,6 % au quatrième
trimestre 2020 à 0,1 % au premier trimestre 2021. Dès lors,
la contribution de ce groupe de produits à l’inflation totale
est quasi nulle.

03
Source : Statbel.

• En raison d’une hausse des prix des produits énergétiques,
l’inflation mesurée par l’IPCH a accéléré au premier trimestre
de 2021, passant de 0,3 % au quatrième trimestre de 2020 à
0,8 % au premier trimestre de 2021, alors que les prix ont reculé dans toutes les autres catégories de produits.
• Les prix à la consommation des produits alimentaires transformés ont progressé de 1,3 % au cours du premier trimestre 2021, en décélération par rapport au trimestre précédent (+1,8 %), contribuant ainsi à hauteur de 0,2 point de
pourcentage à l’inflation totale.

• Enfin, la catégorie des produits énergétiques, qui a été fortement influencée par l’effondrement des prix du pétrole
sur les marchés mondiaux en 2020 en raison de la crise
économique et sanitaire, enregistre désormais une nette remontée des prix. Dès lors, après avoir connu une inflation
négative de 10,4 % au quatrième trimestre de 2020, l’inflation pour cette catégorie de produits redevient positive et
se chiffre à 0,4 % au premier trimestre de 2021, alimentant
ainsi l’inflation globale à hauteur de 0,1 point de pourcentage. Cette contribution était négative au cours des 6 trimestres précédents.
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Notes
1

Les contributions à la croissance du PIB ont été révisées pour les exportations nettes et les variations de stock pour le
deuxième trimestre de 2020, ce qui explique la différence avec les chiffres présentés dans la version précédente de la
note de conjoncture (novembre 2020).   
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