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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. 

 

Eerste editie Week van de Globalisering 

Op 25, 26 en 28 januari 2021 hebben meer dan 200 

deelnemers gekeken naar het online webinar van de eerste 

editie van de Week van de Globalisering van het CBS. 

 

Op maandag 26 januari waren de presentaties in het Engels 

en ging het over de positie van Nederland in een wereld 

van groeiend protectionisme. Sprekers van de OESO, 

universiteit van Dublin en het CBS spraken onder andere 

over de kosten van handelsoorlogen en de verborgen 

kosten van protectionisme. 

 

 

 
 

 

Op woensdag 28 januari ging het de hele dag over Brexit. 

Sprekers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de 

universiteit van Groningen en het CBS hadden het onder 

meer over details van het handelsakkoord, kosten van 

Brexit voor Nederlandse exporteurs en regionale risico’s in 

de EU en het VK. 

 

Op donderdag 29 januari ging het over de betekenis van 

protectionisme voor het bedrijfsleven. Sprekers van 

Evofenedex, NXP Semiconductors en het CBS spraken over 

onder andere over verschillen tussen bedrijven in de 

respons op handelspolitiek en geopolitieke spanningen.  

Onlangs gepubliceerd 

Internationaliseringsmonitor Handelsbeleid 

In de nieuwste editie van de Internationaliseringsmonitor 

(17 december) stond internationaal handelsbeleid 

centraal. 

 

Twee instrumenten van handelsbeleid stonden daarbij 

centraal: importtarieven en handelsovereenkomsten. Zo is 

er gekeken naar het directe en indirecte effect van 

importtarieven op importeurs en exporteurs.  Voor het 

vrijhandelsverdrag CETA is onderzocht wat dit verdrag voor 

Nederlandse bedrijven en de handel in goederen met 

Canada betekent. Er is ook gekeken naar de betekenis van 

actuele spanningen in de handelsrelatie tussen de EU en de 

VS.  

 

 
 

De webpublicatie is online te lezen en de PDF-versie is via 

deze link te downloaden.  

 

In een gelijktijdig uitgebracht nieuwsbericht is 

geconcludeerd dat Europese importheffingen bij de import 

uit de VS met name op het conto kwamen van Nederlandse 

importeurs. Amerikaanse exporteurs lieten hun prijzen niet 

zakken. 

https://www.aanmelder.nl/121389/wiki/584006/home
https://longreads.cbs.nl/im2020-4/
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/51/internationaliseringsmonitor-2020-vierde-kwartaal
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/51/europese-importheffingen-kwamen-op-conto-van-nederlandse-importeurs
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Nederlandse agrarische sector in internationaal 

verband – editie 2021 

 
Op 22 januari 2021 is de nieuwste editie van de 

“Nederlandse agrarische sector in internationaal verband” 

uitgebracht. Het betreft een gezamenlijke publicatie van 

het CBS en Wageningen Economic Research op basis van 

onderzoek dat elk jaar op verzoek van het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt verricht. 

In deze editie stonden de landbouwexportcijfers van 2020 

centraal. Volgens eerste ramingen komt de 

landbouwexport iets hoger (1 procent) uit dan in 2019. Dat 

heeft vooral te maken met prijsstijgingen en een  sterke 

toename van de wederuitvoer van landbouwgoederen. 

In het rapport is onder andere aandacht voor herkomst- en 

bestemmingslanden en productgroepen binnen de 

Nederlandse landbouwexport. Ook worden export-

verdiensten geraamd. Voor het hele jaar 2020 wordt de 

landbouwexport geraamd op 95,6 miljard euro waaraan de 

Nederlandse economie naar schatting 41,9 miljard euro 

exportverdiensten aan overhoudt. Er is ook uitgebreide 

informatie over landbouwgerelateerde goederen, zoals 

landbouwmachines.  

 

Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen is er in deze 

editie ook aandacht voor de volgende specifieke 

handelsonderwerpen: Brexit, agrologistiek en –transport 

en de rol van Nederland in de EU-intra-handel. Een 

opvallende ontwikkeling is een recente sterke groei van de 

Nederlandse export van kasmaterialen naar het VK, wat 

samenhangt met de Britse wens van grotere 

zelfvoorzienendheid. 

Het rapport en het nieuwsbericht zijn online in te zien. 

 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.  

 

In de afgelopen maanden zijn (naast de reeds genoemde 

berichten ook) de volgende nieuwsberichten op het gebied 

van globalisering verschenen: 

 

- Goederenimport vooral lager door minder olie en gas 

(5/11) 

- Export groeit met bijna 1 procent in september (13/11) 

- Handelsoverschot stabiel ondanks corona (1/12) 

- Export Nederlandse makelij naar Verenigd Koninkrijk 

17 procent lager (10/12) 

- Nederland verdient ruim 5 miljard euro aan de export 

naar Polen (11/12) 

- Industrie in vierde kwartaal minder somber over de 

export (14/12) 

- Export groeit met ruim 4 procent in oktober (14/12) 

- 11 procent minder export van diensten in het derde 

kwartaal (15/12) 

- Export groeit met 2 procent in november (14/1) 

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 vrijdag 29 januari 2021 

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2021/03/de-nederlandse-agrarische-sector-internationaal-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/03/landbouwexport-blijft-op-de-been
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-globalisering
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/45/goederenimport-vooral-lager-door-minder-olie-en-gas
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/46/export-groeit-met-bijna-1-procent-in-september
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/49/handelsoverschot-stabiel-ondanks-corona
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/50/export-nederlandse-makelij-naar-verenigd-koninkrijk-17-procent-lager
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/50/export-nederlandse-makelij-naar-verenigd-koninkrijk-17-procent-lager
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/50/nederland-verdient-ruim-5-miljard-euro-aan-export-naar-polen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/50/nederland-verdient-ruim-5-miljard-euro-aan-export-naar-polen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/51/industrie-in-vierde-kwartaal-minder-somber-over-export
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/51/industrie-in-vierde-kwartaal-minder-somber-over-export
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/51/export-groeit-met-ruim-4-procent-in-oktober
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/51/11-procent-minder-export-van-diensten-in-het-derde-kwartaal
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/51/11-procent-minder-export-van-diensten-in-het-derde-kwartaal
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/02/export-groeit-met-2-procent-in-november
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/archief/archief-aanvullend-statistisch-onderzoek/dossiers/globalisering
mailto:p.ramaekers@cbs.nl
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