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2 soorten bestanden:

1. IHG – Land van herkomst/bestemming, goederensoort, 
invoer, uitvoer, wederuitvoer

2. IHG_per_BE_ID – Zelfde, maar uitgesplitst per 
bedrijfseenheid. 

Let op: bijschatting niet uitgesplitst naar land en goed

Jaarbestanden, vanaf 2010 beschikbaar

Alleen goederenhandel met het buitenland

Beschikbare bestanden
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Wat verstaan we onder in- of uitvoer:

• Grensoverschrijding: goederen moeten fysiek 
Nederland binnenkomen of uitgaan

• Goederen moeten in vrije verkeer zijn of worden 
gebracht

• Goederen moeten in Nederland zijn anders dan om 
puur transport technische redenen (=> geen doorvoer)

Let op: eigendomsoverdracht is geen voorwaarde

Scope “Internationale handel in goederen”
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Verdeeld in binnen EU en buiten EU

• Buiten EU: Douane-gegevens

• Binnen EU: Intrastat-enquête

Wat niet wordt waargenomen, wordt bijgeschat adhv
fiscale bronnen (BTW en ICP).

De waarneming
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• Alle handelaren boven waarneemdrempel

=> 10.00-15.000 berichtgevers per stroom (invoer/uitvoer)

• Maandelijks, vanaf 2015 deels jaarlijks

• Eenheid: ≈ btw-eenheid (dus niet BE!)

• 9.500 goederen

• 27 EU-landen

• Waarde en hoeveelheid

Intrastat-enquête
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Koppeling noodzakelijk: waarneming niet op BE.

Koppelpercentage 70-75% (van waarde)

Reden mismatches:

• ‘Buitenlandse’ bedrijven -> niet in ABR

• Bij douane soms ‘anonieme’ uitvoer-aangiftes

Gekoppelde BE-id’s NIET representatief voor mismatches!

Koppeling naar Bedrijfseenheid (BE)
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De data bevat diverse trendbreuken, met name

• 2012-2013: start gebruik van fiscale bron ICP -> met name 
toename in aantal importeurs

• 2014-2015: afbakening handel – doorvoer, nieuwe 
bijschatmethode, introductie jaarlijkse Intrastat-enquête

Effecten op waarde veelal beperkt, op aantallen soms heel fors!

Daarnaast reorganiseren bedrijven zelf ook. Dit leidt vaak tot 
omnummeringen, en daarmee tot een verlies van volgtijdelijkheid.

Trendbreuken (helaas…)
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• Twee soorten bestanden:

- Uitsplitsing naar goederen en landen

- Uitsplitsing naar handelaar

• Binnen EU gebaseerd op enquête, dus onvolledig

• Koppeling naar bedrijfseenheid onvolledig. Bovendien: 
gekoppelde deel niet representatief!

• Trendbreuken komen voor, in allerlei soorten

Samenvatting




