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Voorwoord 

 

In samenwerking met de World Trade Organization (WTO) en de United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), stelt het 

International Trade Centre (ITC) regelmatig tabellen op over de import- en exportprestaties van niet minder dan 220 landen en gebieden 

(http://www.intracen.org/tradstat/). Ongeveer 5.300 producten van het geharmoniseerd systeem worden op die manier onder de loep 

genomen. Onder de rubriek « Exports 2001-2019 International Trade in Goods Statistics by Product Group » vindt men onder « Exports » en 

onder Belgium de belangrijkste producten die door België uitgevoerd worden. 

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel heeft niet enkel gezocht naar producten waarvan België een belangrijk exporteur is, maar heeft op 

basis van de totale wereldwijd geëxporteerde hoeveelheid ook het aandeel van België in de totale uitvoer van de betreffende productgroepen 

berekend. 

Aan de hand van de Intrastat Nomenclatuur (het nummer gaat het product vooraf) worden de verschillende producten waarvoor België de 1ste, 

2e, 3e, 4e en 5e belangrijkste uitvoerder is in dalende orde van belangrijkheid opgesomd. 

De aanwezigheid van bananen en nog andere niet typische Belgische producten op deze lijst kan verklaard worden door het feit dat de 

exportcijfers gebaseerd zijn op het communautaire concept, dat in tegenstelling tot het nationale concept, rekening houdt met de in- en 

uitvoertransacties van niet ingezetenen die in België BTW-plichtig zijn en waarbij geen ingezetenen betrokken zijn. Ook retour- en 

transitzendingen worden in aanmerking genomen. 

 

 

http://www.intracen.org/tradstat/


 

 

Wist u dat in 2019: 

België de 1ste exporteur was van: 

Code + omschrijving van het product 

Uitvoer  

België            

in 1 000 EUR 

Uitvoer 

wereld           

in 1 000 EUR 

Aandeel  van 

België              

in % 

5001 Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden afgehaspeld 
1 749 4 301 40,7% 

7405 Toeslaglegeringen van koper 
84 181 256 034 32,9% 

2518 Dolomiet, ook indien gesinterd of gebrand, daaronder begrepen dolomiet, enkel kantrecht behouwen dan wel in 
blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze; 
stamp- en strijkmassa van dolomiet 

98 123 372 534 26,3% 

7903 Zinkstof; poeder en schilfers, van zink 
117 841 451 501 26,1% 

7008 Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden 
604 364 2 357 535 25,6% 

2004 Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere dan de 
producten bedoeld bij post 2006 

2 122 137 8 403 854 25,3% 

9602 Plantaardige of minerale stoffen geschikt om te worden gesneden, bewerkt, alsmede werken van deze stoffen; 
gevormde of gesneden werken van was, van paraffine, van stearine, van natuurlijke gommen of harsen, van 
modelleerpasta, alsmede gevormde of gesneden werken, elders genoemd noch elders onder begrepen; bewerkte, niet-
geharde gelatine, andere dan die bedoeld bij post 3503, alsmede werken van nietgeharde gelatine 

193 629 766 060 25,3% 

5704 Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel; textielgarens, alsmede strippen en artikelen van 
dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of met 
kunststof 

130 938 593 490 22,1% 

1109 Tarwegluten, ook indien gedroogd 
268 855 1 294 521 20,8% 



 

 

0710 Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren 
1 061 081 5 982 145 17,7% 

5505 Afval van synthetische of van kunstmatige vezels (kammeling, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) 
31 689 181 968 17,4% 

3211 Bereide siccatieven 
22 842 201 428 11,3% 

 

België de 2de exporteur was van: 

Code + omschrijving van het product 

Uitvoer  

België            

in 1 000 EUR 

Uitvoer 

wereld           

in 1 000 EUR 

Aandeel  van 

België              

in % 

5301 Vlas, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van 
vlas 

364 774 1 008 553 36,2% 

8446 Weefgetouwen 364 795 1 479 488 24,7% 

7904 Staven, profielen en draad, van zink 22 256 103 665 21,5% 

2822 Kobaltoxiden en kobalthydroxiden; kobaltoxiden in handelskwaliteit 80 845 393 178 20,6% 

3820 Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten 225 051 1 175 942 19,1% 

6906 Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van keramische stoffen 19 041 100 370 19,0% 

5502 Kabel van kunstmatige filamenten 184 540 980 962 18,8% 

2708 Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer 157 056 899 705 17,5% 

5905 Wandbekleding van textielstof 16 201 95 250 17,0% 



 

 

3826 Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze 
mineralen bevattend 

2 325 156 1 4368 123 16,2% 

2922 Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen 2 041 928 14 342 848 14,2% 

5703 Tapijten, getuft, ook indien geconfectioneerd 886 020 6 409 758 13,8% 

2937 Hormonen, prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd; 
derivaten en structuuranalogons daarvan, in de keten gewijzigde polypeptiden daaronder begrepen, die hoofdzakelijk 
als hormonen worden gebruikt 

2 138 502 16 240 747 13,2% 

2847 Waterstofperoxide, ook indien in vaste toestand gebracht met ureum 79 145 651 254 12,2% 

2907 Fenolen; fenolalcoholen 586 792 5 055 767 11,6% 

6904 Baksteen, vloerstroken (hourdis), balkbekleding en dergelijke keramische artikelen 147 987 1 296 255 11,4% 

2401 Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak 1 038 371 9 297 549 11,2% 

7001 Glasscherven en ander glasafval; glasmassa 40 595 364 472 11,1% 

7219 Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer 2 946 712 26 751 509 11,0% 

1517 Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of 
van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, 
bedoeld bij post 1516 

542 836 5 032 135 10,8% 

2620 Slakken, assen en residuen (andere dan die verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal), die metaal, arseen of 
verbindingen daarvan bevatten 

302 324 2 806 658 10,8% 

1806 Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten 2 807 696 26 387 896 10,6% 

1107 Mout, ook indien gebrand 367 873 3 497 639 10,5% 

2801 Fluor, chloor, broom en jood (jodium) 143 474 1 371 319 10,5% 



 

 

3902 Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen 3 891 186 39 330 613 9,9% 

2914 Ketonen en chinonen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en 
nitrosoderivaten daarvan 

490 512 4 972 319 9,9% 

0106 Andere levende dieren 101 161 1 027 351 9,8% 

0208 Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren 63 170 696 026 9,1% 

2305 Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in 
pellets 

4 118 51 608 8,0% 

3918 Vloerbedekking van kunststof, ook indien zelfklevend, op rollen of in tegels; wand- en plafondbekleding van 
kunststof, als bedoeld bij aantekening 9 op dit hoofdstuk 

661 184 9 399 733 7,0% 

7016 Tegels, dakpannen en andere bouwmaterialen van gegoten of geperst glas, ook indien gewapend; glazen blokjes 
en ander klein glaswerk, ook indien op een drager, voor mozaïeken of voor dergelijke decoratieve doeleinden; glas in 
lood; multicellulair glas of schuimglas, in blokken, in panelen, in platen, in schalen of in dergelijke vormen 

71 715 1 024 756 7,0% 

2808 Salpeterzuur; nitreerzuren 42 824 1 224 943 3,5% 

 

België de 3de exporteur was van: 

Code + omschrijving van het product 

Uitvoer  

België            

in 1 000 EUR 

Uitvoer 

wereld           

in 1 000 EUR 

Aandeel  van 

België              

in % 

8710 Gevechtswagens en pantserauto's, ook indien met bewapening; delen daarvan 763 361 4 293 609 17,8% 

3702 Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, van andere stiffen dan papier, karton of textiel; film voor 
„direct-klaar”-fotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbelicht 

192 279 1 198 202 16,0% 

2921 Aminoverbindingen 1 031 086 7 646 132 13,5% 



 

 

2915 Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en 
peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

1 543 307 11 463 135 13,5% 

8106 Bismut en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen 10 690 81 658 13,1% 

0205 Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren 48 346 384 307 12,6% 

2203 Bier van mout 1 728 943 13 866 320 12,5% 

2933 Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als heteroatoom 8 278 553 68 330 480 12,1% 

3101 Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, ook indien onderling vermengd of chemisch behandeld; 
meststoffen verkregen door vermenging of chemische behandeling van dierlijke of plantaardige producten 

96 657 798 499 12,1% 

8707 Carrosserieën voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705, cabines daaronder begrepen 808 772 7 175 708 11,3% 

3601 Buskruit 27 693 249 887 11,1% 

0506 Beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voorbehandeld (doch niet in vorm gesneden), met zuur 
behandeld of ontdaan van gelatine; poeder en afval van deze stoffen 

28 181 256 910 11,0% 

2707 Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuur- steenkoolteer; dergelijke producten 
waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft 

2 717 708 25 157 316 10,8% 

1603 Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren 24 427 248 302 9,8% 

2105 Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend 371 002 3 822 588 9,7% 

2815 Natriumhydroxide (bijtende soda); kaliumhydroxide (bijtende potas); natriumperoxide en kaliumperoxide 418 927 4 340 477 9,7% 

5702 Tapijten, geweven, niet getuft of gevlokt, ook indien geconfectioneerd, „Kelim”, „Sumak”, „Karamanie” en 
dergelijke handgeweven tapijten daaronder begrepen 

392 435 4 275 858 9,2% 

6101 Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor 
jongens, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6103 

202 618 2 228 930 9,1% 

3006 Farmaceutische artikelen, bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk 1 308 058 14 401 029 9,1% 



 

 

0401 Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen 712 295 8 161 779 8,7% 

3908 Polyamiden in primaire vormen 1 098 636 12 822 820 8,6% 

3214 Stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur; niet-vuurvaste preparaten van de soort gebruikt voor het 
bestrijken of bepleisteren van metselwerk 

669 899 7 848 919 8,5% 

8002 Resten en afval, van tin 5 535 66 557 8,3% 

6404 Schoeisel, met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van kunstleder en met bovendeel van textiel 2 976 663 37 903 338 7,9% 

3402 Organische tensioactieve producten (andere dan zeep); tensioactieve bereidingen, wasmiddelen (hulppreparaten 
voor het wassen daaronder begrepen) en reinigingsmiddelen, ook indien zeep bevattend, andere dan die bedoeld bij 
post 3401 

2 211 987 28 244 967 7,8% 

7210 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd 
of bekleed 

3 405 377 43 559 117 7,8% 

3903 Polymeren van styreen, in primaire vormen 1 393 805 17 998 859 7,7% 

3004 Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006), bestaande uit al dan niet 
vermengde producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik, in afgemeten hoeveelheden (ook die in de vorm van 
systemen voor gereguleerde toediening door de huid), dan wel opgemaakt voor de verkoop in het klein 

25 168 182 331 812 876 7,6% 

2935 Sulfonamidoverbindingen 636 009 9 404 471 6,8% 

7408 Draad van koper 1 079 486 16 173 674 6,7% 

2102 Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood (andere dan de vaccins bedoeld bij post 3002); 
samengesteld bakpoeder 

131 054 1 994 232 6,6% 

1704 Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen) 658 887 10 418 141 6,3% 

0403 Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien 
ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao 

243 307 3 952 496 6,2% 

2522 Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk, andere dan calciumoxide en calciumhydroxide bedoeld bij post 
2825 

57 814 940 467 6,1% 



 

 

7208 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm 
gewalst, niet geplateerd noch bekleed 

2 525 744 42 335 017 6,0% 

1515 Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan, ook indien 
geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd 

148 769 3 695 333 4,0% 

5309 Weefsels van vlas 45 832 1 373 119 3,3% 

0601 Bollen, knollen en wortelstokken, ook indien in blad of in bloei; cichoreiplanten en -wortels, andere dan die bedoeld 
bij post 1212 

42 787 1 583 640 2,7% 

 

België de 4de exporteur was van: 

Code + omschrijving van het product 

Uitvoer  

België            

in 1 000 EUR 

Uitvoer 

wereld           

in 1 000 EUR 

Aandeel  van 

België              

in % 

2911 Acetalen en hemiacetalen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en 
nitrosoderivaten daarvan 

9 165 67 072 13,7% 

1105 Meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van aardappelen 85 018 655 600 13,0% 

3910 Siliconen in primaire vormen 547 617 5 085 026 10,8% 

2930 Organische zwavelverbindingen 554 882 5 320 708 10,4% 

8209 Plaatjes, staafjes, beitelpunten en dergelijke voorwerpen voor gereedschap, niet gemonteerd, vervaardigd van 
cermets 

586 998 5 640 739 10,4% 

7102 Diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet 10 363 554 101 408 710 10,2% 

6811 Werken van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke 113 240 1 130 717 10,0% 



 

 

1204 Lijnzaad, ook indien gebroken 78 104 795 628 9,8% 

2831 Dithionieten en sulfoxylaten 22 915 239 738 9,6% 

1505 Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen 16 004 168 277 9,5% 

3206 Andere kleur- en verfstoffen; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, andere dan die bedoeld bij 
de posten 3203, 3204 en 3205; anorganische producten van de soort gebruikt als „lichtgevende stoffen” (luminoforen), 
ook indien chemisch welbepaald 

1 102 798 12 014 253 9,2% 

2916 Onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren en eenwaardige cyclische carbonzuren, daarvan afgeleide 
anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

724 984 8 249 258 8,8% 

7209 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud 
gewalst, niet geplateerd noch bekleed 

1 078 879 12 532 773 8,6% 

1522 Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was 7 636 90 864 8,4% 

3909 Aminoharsen, fenolharsen en polyurethanen, in primaire vormen 1 190 575 14 396 365 8,3% 

2509 Krijt 6 386 78 441 8,1% 

3912 Cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen 397 672 4 925 163 8,1% 

3813 Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommen 19 576 250 535 7,8% 

7901 Ruw zink 963 232 12 395 724 7,8% 

8433 Machines, toestellen en werktuigen voor het oogsten of voor het dorsen van landbouwproducten, stro- en 
veevoederpersen daaronder begrepen; gazon- en andere grasmaaimachines; machines voor het reinigen of sorteren van 
eieren, vruchten of andere landbouwproducten, andere dan die bedoeld bij post 8437 

1 371 700 18 382 164 7,5% 

2917 Meerwaardige carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede 
halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

866 913 11 805 563 7,3% 

1904 Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen (andere dan mais) in 
de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering van 

429 452 6 014 910 7,1% 



 

 

meel, gries en griesmeel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen 

3703 Fotografisch papier, karton en textiel, lichtgevoelig, onbelicht 33 534 479 832 7,0% 

3901 Polymeren van ethyleen, in primaire vormen 4 828 294 69 183 580 7,0% 

4814 Behangselpapier en dergelijke wandbekleding; vitrofanies 111 624 1 610 517 6,9% 

7225 Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer 1 886 820 27 468 517 6,9% 

8506 Elektrische elementen en elektrische batterijen 510 277 7 444 826 6,9% 

7401 Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper) 46 383 677 777 6,8% 

2505 Natuurlijk zand van alle soorten, ook indien gekleurd, ander dan metaalhoudend zand bedoeld bij hoofdstuk 26 105 399 1 547 583 6,8% 

4411 Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere 
organische bindmiddelen 

544 050 8 598 258 6,3% 

2009 Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen) en ongegiste groentesappen, zonder toegevoegde 
alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen 

829 868 13 158 886 6,3% 

3802 Actieve kool; geactiveerde natuurlijke minerale producten; dierlijk zwartsel, afgewerkt dierlijk zwartsel daaronder 
begrepen 

143 227 2 338 610 6,1% 

1210 Hopbellen, vers of gedroogd, ook indien fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline 36 309 618 277 5,9% 

2828 Hypochlorieten; calciumhypochloriet in handelskwaliteit; chlorieten; hypobromieten 31 178 541 928 5,8% 

2201 Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of 
andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd; ijs en sneeuw 

199 905 3 632 751 5,5% 

2003 Paddenstoelen en truffels, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur 78 283 1 430 121 5,5% 

7019 Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan (bijvoorbeeld garens, weefsels) 577 625 11 023 873 5,2% 



 

 

3819 Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen of minder dan 70 
gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten 

37 627 774 572 4,9% 

1514 Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch 
gewijzigd 

279 421 5 994 132 4,7% 

0602 Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), stekken en enten; champignonbroed 423 303 8 975 570 4,7% 

7608 Buizen en pijpen, van aluminium 93 798 2 044 955 4,6% 

5801 Fluweel, pluche en chenilleweefsel, ander dan bedoeld bij de posten 5802 en 5806 94 015 2 083 408 4,5% 

6116 Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, van brei- of haakwerk 203 674 4 711 873 4,3% 

4015 Kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder vingers) en wanten daaronder begrepen), van niet-
geharde gevulkaniseerde rubber, ongeacht het gebruik daarvan 

278 278 7 373 694 3,8% 

8467 Handgereedschap dat pneumatisch, hydraulisch of door een ingebouwde elektrische of niet-elektrische motor 
wordt aangedreven 

750 261 22 932 304 3,3% 

5303 Jute en andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee), ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en 
afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van deze vezels 

4 515 154 021 2,9% 

5102 Fijn haar en grof haar, niet gekaard en niet gekamd 6 102 337 707 1,8% 

 

België de 5de exporteur was van: 

Code + omschrijving van het product 

Uitvoer  

België            

in 1 000 EUR 

Uitvoer 

wereld           

in 1 000 EUR 

Aandeel  van 

België              

in % 

3701 Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; vlakfilm 
voor „direct-klaar”-fotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook indien in cassette 

472 257 4 048 216 11,7% 



 

 

3002 Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen; 
sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en immunologische producten, ook indien 
gewijzigd, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen; vaccins, toxinen, culturen van 
microorganismen (andere dan gist) en dergelijke producten 

19 837 863 179 154 454 11,1% 

8475 Machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen of van flitslampen, met een 
omhulling van glas; machines voor het vervaardigen van of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk 

379 131 4 448 997 8,5% 

2910 Epoxiden, epoxyalcoholen, epoxyfenolen en epoxyethers, met een drieringsysteem, alsmede halogeen-, sulfo-, 
nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

260 238 3 110 424 8,4% 

3503 Gelatine (gelatine in vierkante of rechthoekige bladen of vellen, ook indien gekleurd of aan het oppervlak bewerkt, 
daaronder begrepen) en derivaten daarvan; „isinglass”; andere lijm van dierlijke oorsprong, andere dan lijm van caseïne 
bedoeld bij post 3501 

132 645 1 592 256 8,3% 

2507 Kaolien en andere kaolienhoudende klei, ook indien gebrand 129 460 1 595 034 8,1% 

3403 Smeermiddelen (boor, snij- en draaiolie (koelolie), preparaten voor het losmaken van bouten en moeren, roest- en 
corrosiewerende preparaten en preparaten voor het insmeren van vormen, op basis van smeermiddelen, daaronder 
begrepen), alsmede preparaten van de soort gebruikt voor het smouten, vetten of oliën van textiel, van leder, van 
pelterijen of van andere stoffen, andere dan preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten 
aardolie of olie uit bitumineuze mineralen 

711 679 8 851 427 8,0% 

1506 Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd 25 325 322 059 7,9% 

3811 Dopes (antiklopmiddelen, oxidatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de viscositeit, 
corrosievertragers en dergelijke preparaten), voor minerale olie (benzine daaronder begrepen) of voor andere 
vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie 

789 806 10 864 350 7,3% 

2608 Zinkerts en concentraten daarvan 679 107 9 394 672 7,2% 

0405 Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's 639 562 8 895 267 7,2% 

7212 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, 
geplateerd of bekleed 

254 206 3 718 325 6,8% 

2939 Alkaloïden, natuurlijke of door synthese gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten 
daarvan 

101 121 1 514 609 6,7% 



 

 

1905 Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, 
hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel 

2 116 485 33 148 338 6,4% 

2834 Nitrieten; nitraten 50 064 824 965 6,1% 

3005 Watten, gaas, verband en dergelijke artikelen (bijvoorbeeld zwachtels, pleisters, mosterdpleisters), geïmpregneerd 
of bedekt met farmaceutische zelfstandigheden of opgemaakt voor de verkoop in het klein voor geneeskundige, 
chirurgische, tandheelkundige of veeartsenijkundige doeleinden 

451 376 7 499 755 6,0% 

2835 Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten) en fosfaten; polyfosfaten, al dan niet chemisch welbepaald 172 512 2 931 909 5,9% 

2852 Anorganische of organische kwikverbindingen, al dan niet chemisch welbepaald, met uitzondering van amalgamen 699 12 129 5,8% 

1801 Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand 470 585 8 299 147 5,7% 

2901 Acyclische koolwaterstoffen 1 131 218 20 505 712 5,5% 

2005 Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de 
producten bedoeld bij post 2006 

544 880 10 022 769 5,4% 

8442 Machines, toestellen en uitrustingsstukken (andere dan de machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465) 
voor het prepareren of het maken van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; drukplaten, 
drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; platen, cilinders en lithografische stenen, geprepareerd voor het 
drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst) 

62 533 1 181 512 5,3% 

2941 Antibiotica 467 489 9 375 786 5,0% 

4415 Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout; kabelhaspels van hout; laadborden, 
laadkisten en andere laadplateaus van hout; opzetranden voor laadborden, van hout 

176 990 3 550 459 5,0% 

7314 Metaaldoek (eindeloos metaaldoek daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van ijzerdraad of van 
staaldraad; plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaatijzer, plaatstaal, bandijzer of bandstaal 

222 828 4 557 982 4,9% 

5906 Gegummeerde weefsels, andere dan die bedoeld bij post 5902 64 122 1 316 267 4,9% 

0402 Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen 886 612 18 209 395 4,9% 



 

 

6210 Kleding vervaardigd van de producten bedoeld bij post 5602, 5603, 5903, 5906 of 5907 441 857 9 169 586 4,8% 

1108 Zetmeel en inuline 185 560 3 886 758 4,8% 

5110 Garens van grof haar of van paardenhaar (crin) (omwoeld paardenhaar daaronder begrepen), ook indien 
opgemaakt voor de verkoop in het klein 

157 3 315 4,7% 

0103 Levende varkens 178 122 3 946 068 4,5% 

1501 Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij post 0209 of 1503 26 189 593 996 4,4% 

6801 Stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, van natuursteen (andere dan leisteen) 25 537 598 904 4,3% 

2931 Andere organische verbindingen van niet-metalen of van metalen 249 924 6 166 130 4,1% 

4406 Houten dwarsliggers en wisselhouten 10 857 325 743 3,3% 

6402 Ander schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof 1 045 779 32 452 111 3,2% 

2613 Molybdeenerts en concentraten daarvan 120 363 3 748 058 3,2% 

9605 Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding 
en reisnaaigarnituren 

4 244 236 366 1,8% 

6601 Paraplu's en parasols (wandelstokparaplu's, tuinparasols en dergelijke artikelen daaronder begrepen) 28 683 2 743 904 1,0% 

5307 Garens van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303 2 794 475 744 0,6% 

Bron: http://www.intracen.org/tradstat/                                                                                                                                                                                November 2020 
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