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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. 

 

Nederland in Cijfers 2021 

 
De 2021-editie van Nederland in Cijfers is uitgebracht op 1 

december 2021. Nederland in cijfers editie 2021 geeft in 

beeld en tekst antwoord op 36 vragen over ons land. Er is 

een boekje/pdf met infographics en beeld.  

  

Ook op het gebied van globalisering worden enkele vragen 

beantwoord. Zo komt in deze publicatie onder andere aan 

bod welke goederen we importeren uit China. De 

publicatie laat zien dat met name high-tech vanuit China 

zijn weg vindt naar Nederland, maar ook veel kleding. 

Tussen 1990 en 2020 is het aandeel van China in de totale 

goederenimport fors toegenomen: van 0,6 procent tot 10,5 

procent. In de eerste helft van 2021 was de groei van de 

invoer uit China echter beneden gemiddeld, waardoor het 

aandeel iets is gezakt tot 9,6 procent. 

 

 
Andere globaliseringsvraagstukken die in de publicatie 

worden beantwoord zijn ‘hoeveel toeristen overnachten in 

Nederland?’ en ‘waar zijn de inwoners van Caribisch 

Nederland geboren?’ 

Onlangs gepubliceerd 

Internationaliseringsmonitor Exogene Schokken: 

Coronacrisis en Brexit 

 

Met enige regelmaat wordt de wereld opgeschrikt door 

een onverwachte en grote gebeurtenis. Gebeurtenissen 

die de economie op een acute en harde manier raken, maar 

buiten de eigen economie liggen. De aanslagen op het 

World Trade Center in 2001, de tsunami en 

daaropvolgende kernramp in Fukushima Japan in 2011, of 

een pandemie als de coronacrisis zijn voorbeelden van 

zogenaamde exogene schokken. Zulke schokken 

kenmerken zich door het feit dat ze de economie kunnen 

raken langs de vraag- en/of aanbodzijde, ontstaan in een 

bepaalde sector of juist een bepaalde sector raken, vooral 

financiële gevolgen hebben of ook de reële economie 

treffen. 

 

In de nieuwste editie van de Internationaliseringsmonitor 

20 december) zijn twee actuele exogene schokken 

uitvoerig onderzocht: de coronacrisis en Brexit. 

 

 
 

De webpublicatie is online te lezen.  

 

In een gelijktijdig uitgebracht nieuwsbericht is 

geconcludeerd dat in de eerste acht maanden van 2021 de 

Nederlandse export van vlees, zuivel, vis en groenten en 

fruit naar het Verenigd Koninkrijk met 8,1 procent gedaald 

in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Tegelijkertijd 

groeide de totale export van deze goederen met 5,4 

procent in 2021.  

https://longreads.cbs.nl/nederland-in-cijfers-2021/
https://longreads.cbs.nl/im2021-4/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/51/minder-voedingsproducten-het-kanaal-over
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Geringe opbrengsten massale goederendoorvoer 

 

Op 10 december 2021 heeft het CBS middels het 

uitbrengen van een nieuwsbericht aandacht besteed aan 

kosten en baten van goederendoorvoer door Nederland.  

 

In 2020 heeft voor 843 miljard euro aan goederen 

Nederland verlaten. Daar hield Nederland in totaal 149 

miljard euro aan over. Maar liefst 47 procent van de 

uitgaande goederen was afkomstig uit het buitenland, 

bleef in buitenlandse handen en werd na overslag en 

eventuele tijdelijke opslag in Nederland weer doorgevoerd 

naar het buitenland. Deze doorvoer had in 2020 een 

aandeel van minder dan 4 procent in de totale Nederlandse 

verdiensten aan uitgaand transport. Daarmee zijn de 

economische opbrengsten van goederendoorvoer relatief 

beperkt. 

 

Aan goederenstromen zitten maatschappelijke kosten 

(zoals emissies, wegslijtage of vertraging in het verkeer), 

maar de baten (toegevoegde waarde, werkgelegenheid) 

zijn bij de goederendoorvoer dus relatief laag in 

vergelijking met andere goederenstromen. De verdiensten 

uit doorvoer (5,3 miljard euro) zijn goed voor 0,7 procent 

van het bbp. Daarnaast is 0,6 procent van de 

werkgelegenheid in Nederland te danken aan 

goederendoorvoer. Het geschatte aandeel van de doorvoer 

in de uitstoot van alle emissies in Nederland varieert van 2 

procent (CO2) tot 5 procent (fijnstof) en 18 procent 

(stikstofoxiden).  

 

 
 

Het volledige nieuwsbericht is hier na te lezen. 

 

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 nieuwsberichten) 

onder andere de volgende nieuwsberichten op het gebied 

van globalisering verschenen: 

- Wereldhandel kreeg er door corona 304 niet-

tarifaire maatregelen bij (28/10) 

- Economisch belang export van Nederlandse 

makelij afgenomen (5/11) 

- Export groeit met ruim 5 procent in september 

(16/11) 

- Voor 1,8 miljard euro aan levende dieren 

uitgevoerd (17/11) 

- Export nagenoeg gelijk in oktober (13/12) 

- Internationale handel in diensten onder pre-

coronaniveau (17/12) 

- 121 miljoen euro invoerrechten betaald over 

import uit het VK (20/12)  

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 
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