
 

 

Internationale handel in goederen 
Verschillen tussen eigendomsoverdracht en grensoverschrijding 
 

Het CBS publiceert cijfers over internationale handel in goederen volgens twee methodes: 

1. Eigendomsoverdracht: goederentransacties waarbij een Nederlands bedrijf of persoon 

het economisch eigendom van de goederen overdraagt aan een buitenlands bedrijf of 

persoon en omgekeerd. 

2. Grensoverschrijding: goederenbewegingen waarbij de goederen fysiek de Nederlandse 

landsgrens passeren, zonder dat hierbij altijd sprake is van economische eigendoms-

overdracht. 

 
Uitsluitingen in eigendomsoverdracht 
 

De volgende goederenbewegingen worden uitgesloten bij de cijfers volgens eigendomsoverdracht, in 

tegenstelling tot bij de cijfers volgens de methode van grensoverschrijding: 

• Doorvoer: goederen die Nederland binnenkomen en in (vrijwel) onbewerkte staat weer 

verlaten, waarbij geen Nederlands bedrijf of persoon eigenaar wordt van de goederen. 

Het betreft hier cijfers volgens de zogenaamde quasi-doorvoer: de goederen 

doorkruisen Nederland daarbij niet uitsluitend om transport technische redenen. In de 

meeste gevallen zijn ze alleen in Nederland voor douaneaangifte. 

• Loonveredeling: goederen als grondstoffen en halffabricaten die Nederland 

binnenkomen of verlaten, met als doel ze te bewerken tot eindproducten. De goederen 

blijven economisch eigendom van de opdrachtgever in het buitenland of in Nederland. 

• Operationele lease: de verhuurder (lessor) blijft economisch eigenaar van de goederen 

en staat garant voor de risico’s en kosten voor onderhoud en reparatie. Bij de cijfers 

volgens eigendomsoverdracht wordt operationele lease nooit meegenomen. Bij de 

cijfers volgens grensoverschrijding wordt alleen operationele lease meegenomen bij 

contracten langer dan 24 maanden. 

• Retourzendingen: goederen die terugkeren naar het land van verzending kort nadat ze 

eerder de grens zijn overgegaan. 

• Bouwdiensten: leveringen van bouwmaterialen en technisch materiaal die onder 

diensten vallen en niet apart worden gefactureerd. 

 

Ook worden bij de cijfers volgens eigendomsoverdracht transport- en verzekeringskosten die de 

koper betaalt uit de waarde van de goederen verwijderd. Dit zijn internationale diensten die de koper 

importeert. Bij cijfers volgens grensoverschrijding worden aan de invoerkant transport- en 

verzekeringskosten wél meegenomen. Voor inkomende bunkering en boordprovisie geldt het 

omgekeerde: deze worden bij cijfers volgens grensoverschrijding niet en volgens eigendoms-

overdracht wél meegenomen. Het betreft bijvoorbeeld leveringen van brandstof aan Nederlandse 

schepen en vliegtuigen. 
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Toevoegingen in eigendomsoverdracht 
 

Verder worden de volgende transacties toegevoegd aan de cijfers volgens eigendomsoverdracht: 

• Transitohandel (ABC-transacties): goederen die vanuit een land naar een ander land 

worden verzonden, waarbij de factuur naar een Nederlands bedrijf gaat. De goederen 

komen niet in Nederland, maar een Nederlands bedrijf is op papier de koper of verkoper. 

• Entrepothandel: goederen die zich buiten het vrije verkeer van de EU bevinden in een 

douane-entrepot, en worden verkocht of aangekocht door een Nederlands bedrijf. 

• Productie in het buitenland (production abroad): goederen die worden gemaakt en 

verkocht in het buitenland in opdracht van een Nederlands bedrijf. De goederen komen 

niet in Nederland. 

 

De bovenstaande transacties waarbij goederen door Nederlandse bedrijven of personen worden 

aangekocht of verkocht buiten Nederland, maken geen onderdeel uit van de waarneming voor de 

statistiek internationale handel in goederen. Voor het maken van deze cijfers wordt gebruikgemaakt 

van andere statistieken, waaronder de statistiek Internationale handel in diensten en de aanbod- en 

gebruiktabellen binnen het stelsel van nationale rekeningen. Helaas is het nog niet mogelijk voor het 

CBS om in deze gevallen de aard van de goederen te duiden. In tabellen volgens eigendoms-

overdracht waarbij goederen niet fysiek in Nederland zijn, ontbreekt daarom de verdere uitsplitsing 

naar goederen. Deze transacties staan gegroepeerd onder de categorie ‘niet fysiek in Nederland’. 

Tenslotte is het niet altijd mogelijk om het land aan te geven van de koper of verkoper van de 

goederen. In deze gevallen wordt het land aangeduid met de omschrijving ‘niet nader bepaalde 

landen en gebieden binnen EU’ of ‘niet nader bepaalde landen en gebieden buiten EU’. 

 

Meer informatie  
 

• Eurostat – grensoverschrijding 

• IMF - eigendomsoverdracht  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods
https://data.imf.org/?sk=7A51304B-6426-40C0-83DD-CA473CA1FD52

