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Nieuws 

In deze nieuwsbrief houden we u elk kwartaal op de hoogte 

van nieuwe ontwikkelingen en actuele onderzoeken bij het 

CBS op het gebied van globalisering. 

 

Nederlandse Landbouwexport 2019 

Op 17 januari 2020 is het rapport “De Nederlandse 

agrarische sector in internationaal verband” gepubliceerd. 

Het betreft een jaarlijkse publicatie van het CBS in 

samenwerking met Wageningen Economic Research en 

wordt geschreven in opdracht van het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze publicatie 

beschrijft de ontwikkelingen in de Nederlandse handel in 

landbouwgoederen met het buitenland, zowel de import 

als de export, tot en met de eerste ramingen voor 2019. De 

publicatie gaan ook uitgebreid in op kennis-, innovatie- en 

duurzaamheidsaspecten. 

 

 

Het gelijktijdig gepubliceerde nieuwsbericht “Export 

landbouwgoederen stijgt naar recordwaarde” liet zien dat 

er in 2019 door Nederland voor 94,5 miljard euro aan 

landbouwgoederen is uitgevoerd. Nederland is al jaren de 

tweede landbouwexporteur ter wereld. 

Het grote rapport is hier te downloaden op de website van 

het CBS en het nieuwsbericht is te lezen via de volgende 

link. 

 

Onlangs gepubliceerd 

Internationaliseringsmonitor Kwaliteitseisen 

Op 12 december 2019 is de vierde editie van de 

Internationaliseringsmonitor van 2019 verschenen. Dit 

keer was het thema ‘Kwaliteitseisen in Handelsbeleid’. 

 

 
 

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor staan 

handelsinstrumenten zoals importtarieven, NTM’s (Non-

Tariff Measures) en handelsverdragen centraal. Welke 

impact deze instrumenten hebben op exportprijzen, 

kwaliteitseisen en de keuzes van bedrijven met betrekking 

tot hun traject van internationaliseren komt uitgebreid aan 

bod. 

 

Een gelijktijdig uitgebracht nieuwsbericht beschrijft dat de 

kwaliteit van de goederenexport internationaal op de 

vierde plek staat. Nederland exporteert betere producten 

naar rijkere en verder weg gelegen landen. 

 

Deze editie van de Internationaliseringsmonitor is als 

webpublicatie in zijn geheel te lezen op de website van het 

CBS en als PDF te downloaden en te printen. 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/03/de-nederlandse-agrarische-sector-internationaal
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/03/export-landbouwgoederen-stijgt-naar-recordwaarde
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/50/kwaliteit-nederlandse-export-in-internationale-top-5
https://longreads.cbs.nl/im2019-4/
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/50/internationaliseringsmonitor-2019-vierde-kwartaal
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Starters International Business (SIB) 

In het kader van een brede evaluatie van het instrument 

Starters International Business (SIB) heeft het ministerie 

van Buitenlandse Zaken het CBS gevraagd om een 

beschrijvende analyse van de gebruikers van de 

verschillende SIB-vouchers en hun internationale 

activiteiten te maken. Die activiteiten kunnen bestaan uit 

de import en export van goederen en diensten en uit 

directe buitenlandse investeringen (DBI).  

 

Deze studie schetst de belangrijkste demografische 

kenmerken van de bedrijven die gebruikmaken van de SIB-

instrumenten. Het betreft kenmerken zoals de verdeling 

van SIB-gebruikers naar bedrijfstak, grootteklasse in 

termen van werkzame personen, leeftijd en de regio waar 

de hoofdvestiging van het bedrijf is gevestigd. Ook wordt 

een beeld geschetst van de ondernemers achter deze 

bedrijven. Daarnaast komt de waardeontwikkeling van de 

goederen-, dienstenhandel en directe buitenlandse 

investeringen van de SIB-deelnemers aan bod. 

 

De meeste SIB-aanvragen zijn gedaan voor 

coachingsdoeleinden. Dit type voucher beslaat bijna 60 

procent van alle 8030 aanvragen. Het overige deel betreft 

deelname aan handelsmissies (missievouchers) en het 

opdoen van specifieke kennis op het gebied van 

internationalisering (kennisvouchers). Uit het rapport volgt 

onder andere dat jongere ondernemers met een leeftijd 

van onder de dertig jaar relatief vaak gebruikmaken van 

coachingvouchers en relatief weinig van kennisvouchers.  

 

 
 

Het  op 10 januari 2020 gepubliceerde rapport en de 

bijbehorende tabellenset zijn te downloaden op de website 

van het CBS. 

 

 

Overzicht nieuwe publicaties 

Op de website van het CBS vindt u een aparte pagina 

Dossier Globalisering met nieuws en verdiepende 

onderzoeken ten aanzien van het thema. Sinds november 

zijn onder andere de volgende nieuwsberichten 

gepubliceerd: 

- Hoogste exportverdiensten dankzij machines (5/11) 

- Kwart meer bedrijven exporteert naar VS (28/11) 

- Frankrijk meest geraakt door Amerikaanse 

invoerheffing (4/12) 

- Nederlandse exporteurs vaker geconfronteerd met 

regels (12/12) 

- Kwaliteit Nederlandse export in internationale top 5 

(12/12) 

- Nederlandse goederenimport uit China ruim 39 miljard 

euro (14/1) 

- Export landbouwgoederen stijgt naar recordwaarde 

(17/1) 

- 2 miljard euro handelsoverschot in vervoersdiensten 

met het VK (1/2) 

- Exportgroei naar Verenigd Koninkrijk blijft achter (1/2) 

Aanvullend statistisch onderzoek 

Verder voert het CBS op verzoek aanvullend statistisch 

onderzoek uit. De resultaten van deze onderzoeken 

worden op de website van het CBS gepubliceerd. 

 

 
 

 

Colofon 

Tekst      Pascal Ramaekers | Onderzoeker  

                economische statistieken  

Contact p.ramaekers@cbs.nl 

                www.cbs.nl | twitter.com/statistiekcbs 

 

Datum dinsdag 11 februari 2020 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/02/sib-gebruikers-bereik-en-prestaties-een-beschrijvende-analyse
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-globalisering
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/45/hoogste-exportverdiensten-dankzij-machines
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/48/kwart-meer-bedrijven-exporteert-naar-vs
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/49/frankrijk-meest-geraakt-door-amerikaanse-invoerheffing
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/49/frankrijk-meest-geraakt-door-amerikaanse-invoerheffing
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/50/nederlandse-exporteurs-vaker-geconfronteerd-met-regels
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/50/nederlandse-exporteurs-vaker-geconfronteerd-met-regels
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/50/kwaliteit-nederlandse-export-in-internationale-top-5
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/03/nederlandse-goederenimport-uit-china-ruim-39-miljard-euro
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/03/nederlandse-goederenimport-uit-china-ruim-39-miljard-euro
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/03/export-landbouwgoederen-stijgt-naar-recordwaarde
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/05/2-miljard-euro-handelsoverschot-in-vervoersdiensten-met-het-vk
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/05/2-miljard-euro-handelsoverschot-in-vervoersdiensten-met-het-vk
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/05/exportgroei-naar-verenigd-koninkrijk-blijft-achter
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/archief/archief-aanvullend-statistisch-onderzoek/dossiers/globalisering
mailto:p.ramaekers@cbs.nl
file:///C:/CBSWerkgroepsjablonen/Algemeen/www.cbs.nl
file:///C:/CBSWerkgroepsjablonen/Algemeen/twitter.com/statistiekcbs

