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HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET PERUPERU

1 BELANG VAN BELGIË EN DE ANDERE EU-LANDEN IN DE 
HANDEL MET PERU
1.1 EXPORT 
De totale export van goederen vanuit de 
Europese Unie (EU-28) naar Peru was in 2013 
goed voor een bedrag van EUR 3,5 miljard.  
België vertegenwoordigde hierin een aandeel 
van 7,5%, waarmee het binnen de EU de 4de be-
langrijkste exporteur van goederen naar Peru 
was. Duitsland nam de 1ste plaats in met 27,2%, 
voor Spanje (18,4%) en Italië (13,0%).

Terwijl de Europese uitvoer (EU-28) naar Peru 
van 2012 tot 2013 toenam met 0,2%, gingen de 

Belgische verkopen er tijdens deze periode met 
20,8% op vooruit. De export van Duitsland en 
Spanje steeg met respectievelijk 1,8% en 11,0%, 
terwijl die van Italië met 7,1% verminderde. 

Doordat de Belgische uitvoer in 2013 procen-
tueel gezien sterker toenam dan het Europese 
gemiddelde, heeft ons land dat jaar markt-
aandeel gewonnen in Peru.

IN MILJOEN € 2012  2013 VARIATIE (IN %) AANDEEL (IN %) 

1. DUITSLAND   931,2   948,1     1,8%    27,2%

2. SPANJE  578,4   642,2    11,0%  18,4%

3. ITALIË   489,5   454,6 -7,1%  13,0%

4. BELGIË  215,9   260,8 20,8%  7,5%

  …

TOTAAL EU-28  3.481,6  3.486,9  0,2%    100,0%

EVOLUTIE VAN DE EXPORT NAAR PERU
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De totale import van goederen vanwege de 
Europese Unie (EU-28) uit Peru bedroeg in  
2013 EUR 5,3 miljard. België vertegenwoor-
digde een aandeel van 8,3%, waarmee het  
de 5de belangrijkste importeur van goederen  
uit Peru was. De eerste plaats werd ingenomen 
door Spanje met 26,7%, gevolgd door Duitsland 
(15,5%) en Italië (14,9%).

Terwijl de Europese invoer (EU-28) uit Peru 
van 2012 tot 2013 met 15,9% daalde, gingen de 
Belgische aankopen er tijdens deze periode 
met 6,6% op achteruit. De import van Spanje 
en Duitsland daalde met respectievelijk 18,4% 
en 37,0%, terwijl die van Italië toenam met 0,6%. 
Aangezien de Belgische import van goederen 
uit Peru er minder sterk op achteruit ging dan 
het Europese gemiddelde, is ons marktaandeel 
er in 2013 op vooruit gegaan.

IN MILJOEN € 2012 2013 VARIATIE (IN %) AANDEEL (IN %)

1. SPANJE   1.721,7   1.405,6    -18,4%    26,7%

2. DUITSLAND   1.294,8   816,1    -37,0%  15,5%

3. ITALIË  777,3   782,3   0,6%  14,9%

  …

5. BELGIË  469,7    438,6  -6,6%  8,3%

  …

TOTAAL EU-28   6.259,3   5.264,2  -15,9%   100,0%

EVOLUTIE VAN DE IMPORT UIT PERU

1.2 IMPORT
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2 BELANG VAN PERU EN HAAR BUURLANDEN IN  
DE BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL (2013)

INTERESSE VOOR PERU
Het Exporteursbestand van het Agentschap voor Buitenlandse Handel telt 796 Belgische ondernemingen die naar 

Peru exporteren. Verder zijn er nog 1.579 bedrijven die interesse tonen voor deze markt. 

Voor bijkomende informatie: Mevr. I. Delvoy, tel.: 02 206 35 29; e-mail: ingrid.delvoy@abh-ace.be.

KLANT > BELGISCHE EXPORT 
LEVERANCIER > BELGISCHE IMPORT

 

COLOMBIA

59STE KLANT
EUR 375,3 miljoen

50STE LEVERANCIER 
EUR 488,8 miljoen

CHILI

54STE KLANT
EUR 470,7 miljoen

43STE LEVERANCIER
EUR 794,9 miljoen

ECUADOR

93STE KLANT
EUR 121,9 miljoen

63STE LEVERANCIER
EUR 276,3 miljoen

BOLIVIA

136STE KLANT
EUR 24,6 miljoen

89STE LEVERANCIER
EUR 103,2 miljoen

BRAZILIË

18DE KLANT
EUR 3.335,6 miljoen

22STE LEVERANCIER
EUR 2.369,0 miljoen

PERU

72STE KLANT
EUR 260,8 miljoen

51STE LEVERANCIER
EUR 438,6 miljoen
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3 BILATERALE HANDELSBETREKKINGEN

De Belgische handelsbalans met Peru 
is traditioneel negatief. Het deficit, dat  
EUR 171,4 miljoen bedroeg in 2009, nam in 
2010 en 2011 verder toe tot achtereenvolgens  
EUR -255,5 miljoen en EUR -330,6 mil-
joen doordat de invoer in absolute cijfers 
gedurende beide jaren beter presteerde 

dan de uitvoer. Omwille van de stijging van 
de export en de daling van de import, ver-
minderde het tekort op de balans in 2012 tot  
EUR -253,8 miljoen. Dezelfde trend zette zich 
ook voort in 2013, waardoor het deficit dat 
jaar terugviel tot EUR -177,8 miljoen.

IN MILJOEN € 2009  2010 2011 2012 2013

EXPORT   94,6  158,7  201,8  215,9 260,8

IMPORT  266,0  414,2   532,4  469,7 438,6

HANDELSBALANS  -171,4  -255,5 -330,6 -253,8  -177,8

EXPORT: VARIATIE IN %  -27,7   67,7   27,2   7,0  20,8

IMPORT: VARIATIE IN %  -2,2   55,7   28,5  -11,8  -6,6

EVOLUTIE VAN DE HANDELSBETREKKINGEN TUSSEN BELGIË EN PERU

3.1 HANDELSVERKEER IN GOEDEREN 
In 2013 stond Peru 72ste op de lijst van  
de voornaamste klanten van België, na de  
Filippijnen maar voor Iran.

De uitvoer van België naar Peru bedroeg dat 
jaar EUR 260,8 miljoen tegenover EUR 215,9 
miljoen in 2012, d.i. een toename van 20,8%. 
In 2013 nam Peru 0,1% van de totale Belgische 
uitvoer voor zijn rekening.

Peru rangschikte zich in 2013 als 51ste lever-
ancier van België. Hiermee plaatste het land 
zich achter Colombia, maar voor Angola.

De Belgische invoer uit Peru daalde 
met 6,6%, van EUR 469,7 miljoen in 
2012 tot EUR 438,6 miljoen in 2013.  
Het aandeel van het land in de totale  
Belgische invoer bedroeg aldus 0,1%.

Hierna volgt de evolutie van de handels-
betrekkingen van België met Peru voor de  
periode 2009-2013.
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 EXPORT

 IMPORT

2009 2010 2011 2012 2013

-27,7% 

67,7% 

27,2% 
7,0% 

20,8% 

-2,2% 

55,7% 
28,5% 

-11,8% -6,6% 

Als gevolg van de wereldwijde financiële 
en economische crisis daalde de Belgische 
export van goederen naar Peru in 2009 met 
27,7%. In 2010 werd een reële ommekeer 
genoteerd met een groei van de verkopen 
van 67,7%. Deze stijging kwam in grote mate 
tot stand door de toegenomen uitvoer van 
machines en toestellen. De export werkte 
ook in 2011 (+27,2%) en 2012 (+7,0%) verder 
aan de opmars met een stijgingspercentage 
dat weliswaar telkens onder dat van het jaar 
voordien lag. In 2013 nam de geëxporteerde 
waarde van chemische producten sterk toe, 
wat mee resulteerde in een groei van de 
totale Belgische uitvoer van goederen naar 
Peru met 20,8%.

Nadat de Belgische import van goederen uit 
Peru in 2009 met 2,2% achteruit was gegaan, 
herpakte het zich in 2010 onder impuls van 
de minerale en plantaardige producten met 
een groeipercentage van 55,7%, waarna ook 
in 2011 (+28,5%) verder werd gegaan op dit 
positieve elan. Deze stijgende lijn kon ech-
ter niet doorgetrokken worden in 2012, 
aangezien er dat jaar door de verminderde 
aankopen van de eerder vermelde plantaar-
dige en minerale producten een terugval van 
11,8% werd geregistreerd.  Ook in 2013 bleef 
de Belgische import van goederen uit Peru er 
vervolgens op achteruitgaan (-6,6%).

VARIATIE VAN DE IN- EN UITVOER (IN WAARDE)
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BELGISCHE UITVOER NAAR PERU GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN – 2013/2012  
(IN WAARDE)

3,1%

3,4%

3,8%

26,0%

23,2%

6,5%
1,5%

16,9%

9,1%

6,5%

  CHEMISCHE PRODUCTEN

  MACHINES EN TOESTELLEN

   TRANSPORTMATERIEEL

  ONEDELE METALEN

  GOEDEREN NIET ELDERS GERANGSCHIKT

  KUNSTSTOFFEN

  PLANTAARDIGE PRODUCTEN

  MINERALE PRODUCTEN

  OPTISCHE INSTRUMENTEN 

   ANDERE

3.1.1 EXPORT 

In 2013 bestond de Belgische export van 
goederen naar Peru voor iets meer dan een 
kwart uit chemische producten. Met een totaal 
van EUR 67,9 miljoen nam deze groep van pro-
ducten 26,0% van de uitvoer voor haar reken-
ing. De verkopen van deze sectie hadden vooral 
betrekking op ‘menselijke vaccins’ en ‘genees-
middelen bestaande uit al dan niet vermengde 
producten voor therapeutisch of profylactisch 
gebruik’.

De machines en toestellen (belangrijk-
ste sub-secties: ‘bulldozers, angledo- 
zers, egaliseermachines,…’, ‘luchtpompen,  
vacuümpompen,…’ en ‘kogellagers, rollagers, 
naaldlagers,…’) vertegenwoordigden met een 
totaal van EUR 60,4 miljoen een aandeel van 
23,2% in de totale uitvoer.

Het transportmaterieel, dat o.a. bestond uit 
‘tractors’ en ‘automobielen voor goederenver-
voer’, vervolledigde de top 3 met een aandeel van 
16,9%, hetzij een bedrag van EUR 44,0 miljoen. 

Andere exportsecties met een aandeel van 
meer dan 5% waren:

   onedele metalen: EUR 23,7 miljoen, hetzij 
een aandeel van 9,1% en;

   goederen niet elders gerangschikt:  
EUR 16,9 miljoen, hetzij een aandeel  
van 6,5%.
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Onderstaande grafiek geeft aan dat sectie 
van de plantaardige producten procentueel 
genomen in 2013 de sterkste groei realiseerde.  
De geëxporteerde waarde van deze sectie, die 
voornamelijk uit ‘mout’ en ‘gerst’ bestond, nam 
dat jaar toe met maar liefst 3.181,5%. 

Van de 10 belangrijkste exportsecties waren 
er in 2013 twee andere die dat jaar eveneens 
een groeicijfer van meer dan 100% behaal-
den, nl: het transportmaterieel (+181,0%) en de 
goederen niet elders gerangschikt (+115,2%).

De uitvoer van chemische producten, de  
belangrijkste exportsectie, vermeerderde in 
2013 met 44,7% na een achteruitgang van 7,1% 
een jaar eerder.

De verkopen van de sectie machines en  
toestellen, die in 2013 van de eerste naar de 
tweede plaats werden verwezen, namen af met 
10,0%.

De overige twee dalingen stonden op naam 
van de minerale producten en het papier en 
karton. De uitvoer van de eerste sectie daalde 
met 69,3%, terwijl die van de tweede met 
31,2% achteruitging. De afname van de eerst-
genoemde productengroep werd voornamelijk 
veroorzaakt door de verminderde verkopen 
van de sub-sectie ’aardolie en olie uit bitu-
mineuze mineralen’.

Mede dankzij het feit dat de export van zeven 
van de tien belangrijkste producten toenam, is 
ook de totale waarde van de Belgische uitvoer 
van goederen naar Peru met 20,8% toegenomen 
in 2013.

VARIATIE VAN DE UITVOER GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN  
BELGIË – PERU – 2013/2012 (IN WAARDE EN HOEVEELHEID)

 WAARDE      HOEVEELHEID 

44,7% 

-10,0% 

181,0% 

6,9% 

115,2% 

20,6% 

3.181,5% 

-69,3% 

7,8% 

-31,2% 

CHEMISCHE PRODUCTEN

MACHINES EN TOESTELLEN

TRANSPORTMATERIEEL

ONEDELE METALEN

GOEDEREN NIET ELDERS GERANGSCHIKT

KUNSTSTOFFEN

PLANTAARDIGE PRODUCTEN

MINERALE PRODUCTEN

OPTISCHE INSTRUMENTEN

PAPIER EN KARTON
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BELGISCHE INVOER UIT PERU GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN – 2013/2012  
(IN WAARDE)

31,8%

31,2%
19,2%

8,3%

2,1%
1,2%

2,4%

3,8%

  PLANTAARDIGE PRODUCTEN

  MINERALE PRODUCTEN

  ONEDELE METALEN

   GOEDEREN NIET ELDERS GERANGSCHIKT

  VOEDINGSPRODUCTEN

  DIERLIJKE PRODUCTEN

  TEXTIEL

  ANDERE

3.1.2 IMPORT

In 2013 eigenden 3 secties zich 82,2% van de 
totale Belgische import van goederen uit Peru 
toe, nl.:

   de plantaardige producten (belangrijkste 
sub-secties: ‘bananen’ en ‘koffie’) die 31,8% 
van de Belgische import uitmaakten en 
waarvan de aankopen EUR 139,6 miljoen 
vertegenwoordigden;

   de minerale producten (belangrijkste  
sub-secties: ‘looderts en concentraten 
daarvan’ en ‘zinkerts en concentraten 
daarvan’) waarvan het aandeel in de invoer 
31,2% bedroeg en waarvan de aankopen een 
totaal van EUR 137,0 miljoen bereikten en

   de onedele metalen (belangrijkste  
sub-sectie: ‘niet-geraffineerd koper; 
anoden van koper voor het elektrolytisch 
raffineren’) waarvan de totale invoer     
EUR 84,1 miljoen bedroeg en het aandeel 
goed was voor 19,2%.

Andere productgroepen met een aandeel van 
meer dan 1% waren:

   goederen niet elders gerangschikt:  
EUR 36,3 miljoen of een aandeel van 8,3%;

   voedingsproducten: EUR 16,9 miljoen of een 
aandeel van 3,8%;

   dierlijke producten: EUR 9,2 miljoen of een 
aandeel van 2,1% en

   textiel: EUR 5,4 miljoen of een aandeel van 
1,2%.
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Van de secties die een aandeel van meer dan 
1% vertegenwoordigden, waren de dierlijke 
producten de enige waarvan de geïmporteerde 
waarde steeg. De aankopen van deze sec-
tie namen in 2013 met 47,5% toe na een daling 
van 19,1% een jaar eerder. Deze groep van pro-
ducten bestond hoofdzakelijk uit ‘weekdieren’.

De aankopen van plantaardige producten, de 
belangrijkste invoersectie, daalden in 2013 met 
5,9% in waarde. De sterke groei van de inge-
voerde hoeveelheid lag voornamelijk aan de 
sub-secties ‘bananen’ en ‘guaves’. Aangezien 
de waarde daalde en de hoeveelheid toenam, 
kan dus geconcludeerd worden dat de een-
heidsprijs van deze sectie sterk verminderde.

De minerale producten en de onedele me-
talen, de twee overige secties uit de top 3,  
registreerden in 2013 een afname van respec-
tievelijk 1,3% en 1,5%.

Door de gedaalde invoer van de sub-sectie  
‘cacaobonen’ is de Belgische invoer van  
voedingsproducten uit Peru met 27,3% 
afgenomen.

Aangezien de dalingen in 2013 sterker doorwo-
gen dan de groeicijfers, is de totale Belgische 
invoer van goederen uit Peru afgelopen jaar 
met 6,6% verminderd.

-5,9% 

-1,3% 

-1,5% 

-21,8% 

-27,3% 

47,5% 

-12,0% 

PLANTAARDIGE PRODUCTEN

MINERALE PRODUCTEN

ONEDELE METALEN

GOEDEREN NIET ELDERS GERANGSCHIKT

VOEDINGSPRODUCTEN

DIERLIJKE PRODUCTEN

TEXTIEL 

VARIATIE VAN DE INVOER GERANGSCHIKT VOLGENS DE VOORNAAMSTE PRODUCTGROEPEN   
BELGIË – PERU – 2013/2012 (IN WAARDE EN HOEVEELHEID)

 WAARDE      HOEVEELHEID 
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3.2 ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE HANDEL IN GOEDEREN NA  
 AFLOOP VAN DE EERSTE 3 MAANDEN VAN 2014

3.2.1 EXPORT

3.2.2 IMPORT

De Belgische export van goederen naar Peru 
bedroeg EUR 85,7 miljoen na afloop van de 
eerste 3 maanden van 2014, dit is een vooruit-
gang van 20,8% vergeleken met de overeen-
komstige periode van 2013.

Na het eerste trimester van 2014 had de sectie 
van het transportmaterieel met EUR 28,1 mil-
joen en een aandeel van 32,8% de eerste plaats 
veroverd. De verkopen van deze producten-
groep stegen tijdens deze periode met 68,9%. 

De chemische producten namen de 2de plaats 
in met een aandeel van 21,2%. Deze sectie was 
goed voor EUR 18,1 miljoen, hetzij een daling 
van 18,1% t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.

Met een bedrag van EUR 13,1 miljoen vervolle-
digden de machines en toestellen in 2014 de top 
drie. Ondanks een achteruitgang van de export 
met 1,7% behaalde deze sectie na de eerste 3 
maanden een aandeel van 15,3%.

Volgens de beschikbare gegevens van 2014 
(eerste 3 maanden), bedroeg de Belgische 
import van goederen uit Peru EUR 88,5 mil-
joen t.o.v. EUR 106,5 miljoen in 2013, dit is een 
afname van 16,9%.

Na afloop van het eerste trimester van 2014 
had de sectie minerale producten met 36,0% de 
eerste plaats ingenomen. De aankopen hiervan 
vermeerderden met 1,2% t.o.v. 2013 tot EUR 31,9 
miljoen. 

De plantaardige producten rangschikten zich 
2de met een aandeel van 25,6% en aankopen ter 
waarde van EUR 22,7 miljoen. Van 2013 tot 2014 
(eerste 3 maanden) is de import van deze sec-
tie gedaald met 17,8%.

De onedele metalen namen de derde plaats in 
met een aandeel van 14,9%. De import van deze 
productengroep ging er met 40,9% op  achteruit 
en bedroeg EUR 13,2 miljoen.
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In 2013 voerde België voor EUR 45,9 miljoen 
aan diensten uit naar Peru, hetzij 0,1% van  
de totale Belgische uitvoer van diensten.  
Hiermee was het land de 72ste belangrijkste 
klant van België na Bahrein maar voor  
Mauritius. De uitvoer van Belgische diensten 
naar Peru steeg in 2013 met 89,9% in vergelijk-
ing met 2012.

De Belgische import van diensten uit Peru  

was in 2013 goed voor een bedrag van  
EUR 19,8 miljoen, een achteruitgang van 
12,9% in vergelijking met 2012. Het land was  
afgelopen jaar de 98ste belangrijkste leveran-
cier van diensten aan België na Monaco maar 
voor Sierra Leone.

Hierna volgt de evolutie van de handel in  
diensten tussen België en Peru voor de periode 
2011 tot 2013.

Doordat de uitvoer van diensten naar Peru 
van 2011 tot 2013 de invoer overtrof, bleef de  
dienstenbalans tijdens deze periode duidelijk 
overhellen in het voordeel van België.

Het surplus op de dienstenbalans, dat  
EUR 18,4 miljoen bedroeg in 2011, nam door de  
daling van de uitvoer en de stijging van de 
invoer in 2012 af tot slechts EUR 1,5 miljoen.  

In 2013 waren de rollen omgekeerd en was 
het de export die steeg en de import die  
verminderde. Hierdoor is ook het surplus dat 
jaar opnieuw gestegen tot EUR 26,1 miljoen.

De positieve dienstenbalans van de voorbije 
drie jaar staat in sterk contrast met de han-
delsbalans voor goederen, die tijdens deze 
periode continu in het nadeel was van ons land.

3.3 HANDELSVERKEER IN DIENSTEN

EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE HANDEL IN DIENSTEN MET PERU
X EUR 1,000 2011 2012 2013

EXPORT  34.796    24.161  45.875

IMPORT  16.347 22.688  19.760

HANDELSBALANS  18.449  1.473  26.115

EXPORT: VARIATIE IN %   115,4  -30,6   89,9

IMPORT: VARIATIE IN %   -0,9   38,8   -12,9



HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET PERUPERU

Het vervoer, dat onder meer bestaat  
uit het zeevervoer, het luchtvervoer, het  
spoorvervoer, het vervoer over de weg en 
het vervoer over de binnenwateren, leverde 
met een aandeel van 34,5% en een bedrag 
van EUR 15,8 miljoen de grootste bijdrage. 
De andere commerciële diensten en de  
constructie vervolledigden in 2013 de top 3 
van de belangrijkste exportrubrieken met 
een aandeel van 30,4% en 15,9%.

De niet toegewezen diensten, die in 2012 een 
bedrag van slechts EUR 6.000 vertegenwoor-
digden, kwamen in 2013 uit op een bedrag 
van EUR 2,3 miljoen, hetzij een groei van 
38.900,0%.

Een andere opvallende prestatie was wegge-
legd voor de constructie. Deze sectie, die in 
2012 nog helemaal niet werd uitgevoerd, was 
in 2013 goed voor een bedrag van EUR 7,3 
miljoen.

Het vervoer en de andere commerciële dien-
sten, de twee belangrijkste exportsecties, 
gingen er in 2013 met respectievelijk 26,8% 
en 118,4% op vooruit. 

De toename van de bovengenoemde vier 
secties bleek significanter dan de daling van 
de royalties en licenties (-7,7%). Als gevolg 
hiervan is ook de totale Belgische uitvoer  
van diensten naar Peru met 89,9% toe-
genomen in 2013. 

 BELGISCHE EXPORT NAAR PERU VOLGENS DE VOORNAAMSTE DIENSTENSECTIES

3.3.1 EXPORT 

X EUR 1.000  2012 2013
2013 

AANDEEL (IN %)
2012/2013  
VAR. (IN %)

VERVOER  12.483 15.823 34,5   26,8

ANDERE COMMERCIËLE DIENSTEN  6.392 13.958 30,4  118,4

CONSTRUCTIE    0  7.281   15,9    -

NIET TOEGEWEZEN DIENSTEN    6  2.340  5,1  38.900,0

ROYALTIES EN LICENTIES 2.036  1.879  4,1   -7,7

ANDERE DIENSTEN 3.244  4.594 10,0   41,6

TOTAAL  24.161   45.875   100,0   89,9

18



3.3.2 IMPORT

Met een aandeel van 55,5% en een bedrag van 
EUR 11,0 miljoen domineerde het reisverkeer 
in 2013 het klassement van de belangrijk-
ste Belgische importdiensten uit Peru. De 
andere commerciële diensten, die bestaan 
uit o.a. ‘transitohandel’, ‘operationele leas-
ingdiensten’, ‘juridisch, accountancy- en ma-
nagementadvies en public relations’, ‘audit-, 
boekhoudkundige en belastingadviesdienst- 
en’ en ‘reclamewezen, marktonderzoek en 
opinieonderzoek’, namen de 2de plaats in met 
een aandeel van 21,8% en het vervoer ver- 
volledigde de top 3 met een aandeel van 13,0%. 
 
In 2013 werd de belangrijkste procentuele  
toename aan invoerzijde geregistreerd 
door de communicatie. De import van deze 
rubriek  nam  toe van EUR 220.000 in 2012 tot  

EUR 465.000 in 2013, hetzij een groei  
van 111,4%.

Het reisverkeer, de belangrijkste invoer-
sectie, was in 2013 goed voor een stijging van 
1,3%.

De andere commerciële diensten (+18,1%) 
en de verzekeringen (+12,7%), waren de  
overige secties uit de top vijf waarvan de 
invoer steeg.

De toename van de bovengenoemde vier 
secties bleek echter niet genoeg om de  
daling van het vervoer (-61,4%) te compen-
seren. Als gevolg hiervan is ook de totale  
Belgische invoer van diensten uit Peru met 
12,9% afgenomen in 2013.

BELGISCHE IMPORT UIT PERU VOLGENS DE VOORNAAMSTE DIENSTENSECTIES

(X 1.000 €)  2012 2013
2013 

AANDEEL (IN %)
2012/2013  
VAR. (IN %)

REISVERKEER     10.832     10.970 55,5     1,3

ANDERE COMMERCIËLE DIENSTEN   3.648  4.307 21,8    18,1

VERVOER   6.670  2.575  13,0  -61,4

VERZEKERINGEN   786     886   4,5   12,7

COMMUNICATIE   220     465   2,4           111,4

ANDERE DIENSTEN      532    557   2,8     4,7

TOTAAL     22.688     19.760      100,0  -12,9

19



HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET PERUPERU

Volgens de beschikbare gegevens van 2014 
(eerste 3 maanden), bedroeg de Belgische 
import van diensten uit Peru EUR 4,3 mil-
joen t.o.v. EUR 3,9 miljoen in 2013, dit is een  
toename van 11,8%.

Na het verstrijken van het eerste trimes-
ter van 2014 heeft de sectie reisverkeer  
de eerste plaats behouden met een  
aandeel van 38,0% en een bedrag van  
EUR 1,6 miljoen (-1,1%).

Het vervoer rangschikte zich 2de met  
een aandeel van 37,8% en een waarde 
van eveneens EUR 1,6 miljoen. De invoer  
van deze sectie steeg in 2014 met 169,7%.

De andere commerciële diensten namen  
de derde plaats in met 16,3%. De import  
van deze dienstengroep verminderde met 
36,2% tot EUR 708.000.
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 3.4 ALGEMENE EVOLUTIE VAN DE HANDEL IN DIENSTEN NA AFLOOP  
 VAN DE EERSTE DRIE MAANDEN VAN 2014

3.4.1 EXPORT

De Belgische export van diensten naar Peru 
bedroeg na afloop van de eerste 3 maanden 
van 2014 EUR 4,7 miljoen, dit is een daling 
van 63,9% vergeleken met 2013.

Na het eerste trimester van 2014 vermin-
derde de uitvoer van de sectie andere 
commerciële diensten met 54,8%. De  
leveringen van deze groep van diensten  
vertegenwoordigden een aandeel van 58,9%,  
hetzij EUR 2,8 miljoen.

Het vervoer nam de 2de plaats in met een 
aandeel van 13,6%. Deze sectie vertegen-
woordigde een waarde van EUR 645.000.  
De export kende na het eerste kwartaal van 
2014 een afname van 87,3%.

Met een bedrag van EUR 336.000  
vervolledigde het reisverkeer in 2014  
(eerste 3 maanden) de top drie. De uitvoer 
van deze sectie ging er met 17,9% op vooruit 
en behaalde een aandeel van 7,1%.

3.4.2 IMPORT
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4 ENKELE ECONOMISCHE INDICATOREN M.B.T. DE 
ECONOMIE VAN PERU (SCHATTINGEN)

ECONOMISCHE STRUCTUUR (2013):

BBP 210,3 miljard USD

GROEIPERCENTAGE VAN HET BBP 5,1%

INFLATIE 2,9%

UITVOER VAN GOEDEREN (FOB) 41,5 miljard USD

INVOER VAN GOEDEREN (FOB) 42,1 miljard USD

HANDELSBALANS  -0,6 miljard USD

BEVOLKING 30,1 miljoen

WERKLOOSHEIDSGRAAD (2012) 3,6%

VOORNAAMSTE KLANTEN (2012): IN % VAN HET TOTAAL VOORNAAMSTE LEVERANCIERS (2012): IN % VAN HET TOTAAL

CHINA 19,9 VERENIGDE STATEN 24,6

VERENIGDE STATEN 15,7 CHINA 14,0

CANADA   9,5 BRAZILIË   6,4

JAPAN   6,6 ARGENTINIË   5,0

VOORNAAMSTE UITGEVOERDE PRODUCTEN:

KOPER

GOUD

LOOD

VOORNAAMSTE INGEVOERDE PRODUCTEN:

AARDOLIE EN AARDOLIEPRODUCTEN

CHEMICALIËN

KUNSTSTOFFEN

    Bron: CIA World Factbook



5.1 CONCEPT

HET NATIONALE CONCEPT

Met onder meer het oog op de coherentie  
tussen enerzijds de cijfers van de  
buitenlandse handel en anderzijds de cijfers 
van de betalingsbalans en van de  nationale 
rekeningen, wordt het merendeel van 
de statistieken van de buitenlandse  
handel volgens het nationale concept 
berekend. Dat concept wijkt op verschillende 
vlakken af van het communautaire concept. 
Een van de belangrijkste verschilpunten 
bestaat erin dat in de gegevens volgens 
het nationale concept geen rekening wordt 
gehouden met de in- en uitvoertransacties 
van niet-ingezetenen die in België BTW-
plichtig zijn en waarbij geen ingezetenen 
betrokken zijn. Ook zendingen gevolgd door 
terugzendingen worden niet in aanmerking 
genomen.

HET COMMUNAUTAIRE CONCEPT

De extra-communautaire uitvoer en  
intracommunautaire verzendingen omvatten 
alle goederen die België verlaten met defini-
tieve bestemming, met inbegrip van de voor 
consumptie bestemde goederen die tevoren 
in het vrije verkeer gebracht werden en 
daarna verzonden worden naar een andere 
lidstaat; voorts worden ook alle goederen 
met betrekking tot het actieve en passieve 
veredelingsverkeer (tijdelijke uitvoer en 
wederuitvoer) in aanmerking genomen.  
De extra-communautaire invoer en intra-
communautaire aankomsten omvatten alle 
voor consumptie bestemde goederen die 
België binnenkomen alsook die welke alleen 
in het vrije verkeer gebracht worden; voorts 
worden ook alle goederen met betrekking 
tot het actieve en passieve veredelingsver-
keer (tijdelijke invoer en wederinvoer) met  
inbegrip van de uitslag uit entrepot voor 
invoer (maar uitgezonderd de inslag in  
entrepot) in aanmerking genomen.

Twee concepten kunnen gebruikt worden voor het bepalen van de statistieken betreffende de 
buitenlandse handel van goederen: het communautaire concept en het nationale concept.

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel maakt gebruik van de gegevens volgens het  
communautair concept, aangezien deze ook door Eurostat aangewend worden. De statistieken 
die hier geleverd worden, zijn vergelijkbaar met de gegevens van de andere Europese landen 
alsook diegene die gebruikt worden in de publicaties van de Europese Unie. De definitie van 
beide concepten wordt hieronder gegeven:

22

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET PERUPERU

5 METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN



5.2 INDEX VAN DE EENHEIDSPRIJS IN DE IN- EN UITVOER
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De onderstaande tabel geeft een overzicht 
van de evolutie van de index van de een-
heidsprijs van goederen in de import en de 
export voor België (met de wereld).

Dankzij deze index kan de algemene evolutie 
van de prijs van goederen worden geanaly-
seerd. Dit laat dan op zijn beurt weer toe om 
de globale evolutie van de Belgische import 
en export in perspectief te zien door te bepa-
len welk gedeelte het gevolg is van de evo-
lutie in de prijs (en dus ook welk gedeelte het 
gevolg is van de evolutie in hoeveelheden). 

De tabel moet als volgt geïnterpreteerd 
worden: 

als een product een exportwaarde had  
van EUR 100 in 2010, dan had dit product 
gemiddeld een exportwaarde van EUR 108,5 
in 2013.  Hetzelfde principe geldt ook voor de 
import. Als een product een importwaarde 
had van EUR 100 in 2010, had ditzelfde  
product een importwaarde van EUR 110,6  
in 2013.

EXPORT IMPORT

2000 84,9 81,9

2001 86,4 83,1

2002 86,2 81,8

2003 85,1 80,7

2004 86,4 82,9

2005 91,0 88,7

2006 94,4 92,8

2007 96,7 93,8

2008 100,6 100,5

2009 94,0 92,1

2010 100,0 100,0

2011 106,9 108,3

2012 109,3 111,7

2013 108,5 110,6

INDEX VAN DE EENHEIDSWAARDE VAN DE TOTALE 
EXPORT EN IMPORT VAN BELGIË (2010=100)

Bron: Eurostat
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www.worldbank.org 

Nationale Bank van België 
www.nbb.be 

CIA World Factbook 
www.cia.gov 

Directorate-General Commerce, European Commission 
http://ec.europa.eu/trade 
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http://ec.europa.eu/eurostat 

Credendo Group  
www.credendogroup.com 

World Trade Organization 
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Agentschap voor Buitenlandse Handel
Montoyerstraat 3
1000 Brussel
+32 2 206 35 11
www.abh-ace.be

Flanders Investment and Trade
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
+32 2 504 87 11
www.flandersinvestmentandtrade.be

Brussel Invest & Export
Louizalaan 500, bus 4
1050 Brussel
+32 2 800 40 00
www.brusselinvestexport.be 

Agence Wallonne à l’Exportation et aux
Investissements étrangers
Saincteletteplein 2
1080 Brussel
+32 2 421 82 11
www.awex.be

Hoewel alles in het werk werd gesteld om nauwkeurige en actuele 
informatie te geven, kunnen noch het Agentschap voor Buitenlandse 
Handel, noch zijn partners (Flanders Investment and Trade, Brussel Invest 
& Export en het Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements 
étrangers) verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen en 
leugenachtige verklaringen. Ze kunnen evenmin verantwoordelijk worden 
gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze 
studie.

 Deze studie heeft niet de bedoeling advies te verstrekken.
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