
 

 

Internationale handel in goederen 
Kwaliteit van de uitkomsten 
 
De statistiek over de internationale handel in goederen is gedetailleerd. Niet alleen zijn er twee 

methoden, maar ook zijn er diverse handelsstromen, goederen en landen te onderscheiden. Om 

voldoende kwaliteit van de uitkomsten aan te kunnen bieden, gelden er randvoorwaarden en 

kanttekeningen voor de cijfers over de internationale goederenhandel in StatLine.  

 

Hieronder staan de belangrijkste kanttekeningen op een rij: 

 De cijfers over de onderwerpen wederuitvoer, uitvoer Nederlands product en doorvoer 

zijn alleen beschikbaar voor de eerste digits van de SITC-goederenindeling. De cijfers 

over deze onderwerpen zijn in veel gevallen gebaseerd op algemene schattingen, 

waarbij diverse bronnen worden gebruikt;  

 De cijfers over de inkomende en uitgaande doorvoer zijn niet één op één te vergelijken 

voor de afzonderlijke SITC1-codes en/of landen; 

 Omdat er (op dit moment) geen methodologisch geijkte schattingen zijn, ontbreekt in 

StatLine informatie over de invoer van goederen bedoeld voor wederuitvoer; 

 In tegenstelling tot de cijfers volgens grensoverschrijding gaan de cijfers volgens 

eigendomsoverdracht niet verder dan het derde digit van de SITC-goederenindeling. Dit 

heeft te maken met minder gedetailleerde aanvullende broninformatie die nodig is voor 

het maken van de eigendomscijfers; 

 De handelswaarden worden in StatLine wegens betrouwbaarheid en kwaliteits-

overwegingen standaard gepubliceerd in miljoenen euro’s; 

 De hoeveelheden bij de goederensoorten (de acht digit codes van de GN-

goederenindeling) worden in principe gepubliceerd in miljoenen (eenheden). Als de 

opschaling van het detailniveau leidt tot verschraling van informatie bij bepaalde 

goederensoorten zoals schepen en vliegtuigen, worden voor die GN-codes echter 

afwijkende opschaalfactoren toegepast; 

 Vanwege betrouwbaarheid en kwaliteitsoverwegingen worden de cijfers over de 

goederensoorten (GN8) naar (niet-)EU niet eerder gepubliceerd dan vier maanden na 

de verslagmaand. De jaarcijfers over de GN8-codes naar landen komen zo’n vijf 

maanden na het verslagjaar voor het eerst beschikbaar; 

 Op het hoge detailniveau van de tabellen over de goederensoorten (zo’n 9.500) x landen 

(zo’n 250) is over het algemeen (in de broninformatie) de kwaliteit van de in- en 

uitvoerwaarde hoger dan die van de -hoeveelheden. 

Overigens publiceert het CBS naast de periodieke cijfers over de internationale goederenhandel in 

StatLine ook aanvullend statistisch onderzoek. Algemene informatie over (aanvragen voor) 

aanvullend statistisch onderzoek is hier terug te vinden. 

 
Meer informatie  
 

• Eurostat – grensoverschrijding 

• IMF - eigendomsoverdracht  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/overzicht-aanvullend-statistisch-onderzoek-per-jaar
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/aanvullend-statistisch-onderzoek
https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods
https://data.imf.org/?sk=7A51304B-6426-40C0-83DD-CA473CA1FD52

