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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. 

 

Digitale Internationale Handel 

 

 
 
De statistieken over de internationale handel in goederen 

maken geen onderscheid tussen goederentransacties naar 

gelang ze al dan niet digitaal zijn besteld. Ook bij 

internationale transacties van diensten wordt niet 

vastgesteld of deze digitaal worden besteld dan wel 

geleverd. De bestaande statistieken over e-commerce 

hebben juist de focus op digitale aan- en verkoop, maar 

maken historisch gezien vaak geen onderscheid naar 

herkomst of bestemming. Daarnaast is er de vraag of 

sommige aspecten van digitale handel adequaat worden 

waargenomen, zoals bijvoorbeeld de import door 

consumenten. 

 

Op basis van een nieuw internationaal ontwikkeld 

raamwerk brengt een CBS-rapport bestaande en potentiële 

bronnen in kaart om de verschillende verschijningsvormen 

van digitale internationale handel te ramen. Het rapport is 

als webpublicatie op de website van het CBS te raadplegen. 

 

Eerder dit jaar is er een Engelstalige webpublicatie 

verschenen over onderzoek naar specifiek de import van 

digitale diensten. Het doel van dit onderzoek is om betere 

schattingen te kunnen maken en om meer detail toe te 

kunnen voegen aan reeds bestaande schattingen. 

Onlangs gepubliceerd 

Internationaliseringsmonitor Handel en Milieu 

In de nieuwste editie van de Internationaliseringsmonitor 

23 juni) stond het ecologische aspect van de internationale 

handel in goederen centraal. Door ernstige 

milieuproblemen en groeiende milieuschade is het 

ecologische en milieu-gerelateerde aspect van 

globalisering steeds meer in beeld gekomen. Internationale 

handel is niet alleen gerelateerd aan milieuproblemen, 

maar het kan ook een bijdrage leveren aan het oplossen 

daarvan. 

 

 
 

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

deze link te downloaden.  

 

In een gelijktijdig uitgebracht nieuwsbericht is 

geconcludeerd dat Nederland de grootste vleesexporteur 

van de Europese Unie is en dat 60 procent van de 

Nederlandse verdiensten aan de productie van en handel 

in vlees is gerelateerd aan de Nederlandse vleesexport.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-statistische-diensten/2021/grensoverschrijdende-digitale-handel-welke-informatie-is-er-beschikbaar-
https://www.cbs.nl/en-gb/longread/discussion-papers/2021/imports-of-digitised-products
https://longreads.cbs.nl/im2021-2/
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2021/25/internationaliseringsmonitor-2021-tweede-kwartaal-handel-en-milieu
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/25/nederland-grootste-vleesexporteur-van-de-eu
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Internationale goederenstromen en vervoerswijze 
Op 4 mei 2021 is er een uitvoerig rapport verschenen over 

de aard van internationale goederenstromen (data 2019) 

met onder meer aandacht voor vervoerswijzen (zee, weg, 

binnenvaart, etc.), Nederlandse havengebieden en 

doorvoerstromen. Deze publicatie is mede tot stand 

gekomen met financiering van het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. 

 

In 2019 kwam er 629 miljard kilogram aan goederen 

Nederland binnen. Daarmee steeg het aangevoerde 

goederengewicht met ruim een procent ten opzichte van 

2018. Tegelijkertijd verliet 558 miljard kilogram aan 

goederen het land, ongeveer evenveel als in 2018. 

 

Van de 629 miljard kilogram aan goederenaanvoer in 2019, 

kwam 65 procent van het gewicht over zee, 15 procent 

over de weg, 11 procent per binnenvaartschip en 8 procent 

via de pijpleiding. Ook van de goederenafvoer ging het 

meeste over zee: ruim een derde van het gewicht. Bijna 

een kwart verliet het land per binnenvaartschip, een vijfde 

over de weg en een zesde per pijpleiding. 

Het gehele rapport is als webpublicatie te lezen 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. In de afgelopen 

maanden zijn (naast de reeds genoemde berichten ook) 

onder andere de volgende nieuwsberichten op het gebied 

van globalisering verschenen: 

- Export groeit met 25,7 procent in april (15/6) 

- Goederenexport naar Duitsland met 10,5 procent 

gegroeid (6/7) 

- Export groeit met ruim 22 procent in mei (14/7) 

- Nederland grootste bierexporteur in de Europese 

Unie (20/7) 

- Vooral minder immigranten van buiten de EU in 

2020 (21/7) 

- Europese webwinkels verkochten ruim 63 procent 

meer aan Nederlanders (23/7) 

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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https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2021/internationale-goederenstromen-in-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-globalisering
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/24/export-groeit-met-25-7-procent-in-april
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/27/goederenexport-naar-duitsland-met-10-5-procent-gegroeid
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https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/29/nederland-grootste-bierexporteur-in-de-europese-unie
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