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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. 

 
Update cijfers over handel met het Verenigd Koninkrijk 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 

het CBS gevraagd om een update te geven van de 

Nederlandse cijfers over de handel met het Verenigd 

Koninkrijk in verband met de huidige ontwikkelingen 

rondom Brexit. 

 

Uit de nieuwste cijfers blijkt Nederland 25,5 miljard euro 

te hebben verdiend aan de export van goederen en 

diensten naar het Verenigd Koninkrijk in 2018, 4 procent 

meer dan in 2017. De 25,5 miljard euro komt overeen met 

3,3 procent van het Nederlandse bbp en aan deze export 

zijn 234 duizend voltijdsbanen in Nederland verbonden. 

 

Het Verenigd Koninkrijk blijft hiermee na Duitsland onze 

belangrijkste exportbestemming, net voor België. Het 

Verenigd Koninkrijk is met name een belangrijke 

bestemming voor onze dienstenexport. 

 

 
 

Zie het gepubliceerde nieuwsbericht en de Kamerbrief 

voor meer informatie. Alle bijbehorende tabellensets zijn 

via deze link te downloaden vanaf cbs.nl.  

 

Onlangs gepubliceerd 

Internationaliseringsmonitor Verenigde Staten 

Op 21 maart is de eerste editie van de 

Internationaliseringsmonitor van 2019 verschenen. Dit 

keer was het thema ‘de Verenigde Staten’. 

 

 
 

Naast de Europese Unie is de VS één van onze 

belangrijkste handelspartners. Dit onderzoek laat in het 

eerste hoofdstuk zien hoe de VS als land en als economie 

presteert, en vergelijkt het profiel van de VS met dat van 

Nederland. Hoofdstuk 2 gaat dieper in op de bestemming 

en herkomst van Amerikaanse directe investeringen. In 

hoofdstuk 3 komen de trends in de bilaterale Nederlands-

Amerikaanse goederen en dienstenhandel aan bod.  

 

Hoofdstuk 4 brengt in kaart wat de VS en Nederland 

verdienen aan de wederzijdse export, zowel de directe als 

de indirecte export. Hoofdstuk 5 gaat dieper in op 

bedrijven die in Amerikaanse handen zijn, ondernemen in 

de VS, of handelen met de VS, en hoe deze bedrijven zich 

ontwikkelen ten opzichte van bedrijven die geen relaties 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/20/nederland-verdient-25-5-miljard-euro-aan-export-naar-vk
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/13/kamerbrief-actuele-cbs-cijfers-met-betrekking-tot-de-handel-met-het-verenigd-koninkrijk
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/20/verdiensten-aan-export-naar-het-vk-2015-2018
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met de VS onderhouden. Hoofdstuk 6 besteedt aandacht 

aan wat het betekent om in Nederland werknemer te zijn 

bij een multinational, en Amerikaanse multinationals in 

het bijzonder. Hoofdstuk 7 beschrijft de migratiestromen 

tussen Nederland en de VS.  

 
Deze editie is als webpublicatie in zijn geheel te lezen op 

de website van het CBS en als PDF te downloaden en te 

printen. 

 

Monitor Brede Welvaart 2019 

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development 

Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de 

brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt. Het 

gaat daarbij om zowel de economische als de ecologische 

en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. Deze 

– tweede – editie van de Monitor bevat ook recente 

cijfers over de voortgang en Europese positie van 

Nederlands m.b.t. de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen 

(SDG’s) van de Verenigde Naties.  

 

 
 
 
In de Monitor Brede Welvaart wordt niet alleen gekeken 

naar het niveau van de brede welvaart “Hier en Nu” maar 

ook in hoeverre dit welvaartsstreven mogelijk een druk 

legt op volgende generaties in Nederland (brede welvaart 

“Later”) of op andere landen (brede welvaart “Elders”). 

 

Het rapport is gemaakt op verzoek van het kabinet voor 

het Verantwoordingsdebat 2019 in de Tweede Kamer. De 

gepubliceerde toelichting legt uit hoe het CBS is gekomen 

tot de resultaten in de Monitor Brede Welvaart 2019, en 

hoe dit jaar - voor het eerst - de SDG’s in de Monitor zijn 

opgenomen.  

 
Op 15 mei 2019 zijn diverse nieuwsberichten uitgebracht 

naast de grote publicatie ‘Monitor brede welvaart & SDG’s 

2019’ en de bijbehorende tabellenset. 

 

Onderzoek managementkwaliteit met RUG 

Op aanvraag van het ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat hebben de Rijksuniversiteit Groningen en het 

CBS gezamenlijk onderzoek gedaan naar prestaties van 

grote industriële bedrijven en de prestaties van de 

leidinggevenden bij die bedrijven.  

 

 
 

De resultaten laten een duidelijk positieve samenhang 

zien tussen de overall-kwaliteit van het management en 

de gemiddelde arbeidsproductiviteit. Met andere 

woorden, beter geleide bedrijven zijn gemiddeld 

productiever dan minder goed geleide bedrijven. Deze 

conclusie blijft staan wanneer rekening wordt gehouden 

met bijvoorbeeld de bedrijfsomvang en de bedrijfstak 

waarin het bedrijf actief is.  

 

Het nieuwsbericht ‘Betere managers leiden productievere 

bedrijven’ (publicatie 8 mei 2019) heeft veel persaandacht 

genoten. De resultaten van het gehele onderzoek van 

RUG en CBS zijn terug te lezen in het rapport: 

‘Managementkwaliteit en microdata: een dataverkenning.  

 

 

 

https://longreads.cbs.nl/im2019-1/
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/12/internationaliseringsmonitor-2019-i-verenigde-staten
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/20/monitor-brede-welvaart-sdg-s-2019-een-toelichting
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/20/monitor-brede-welvaart-sdg-s-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/20/monitor-brede-welvaart-sustainable-development-goals
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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 februari 

zijn de volgende rapporten en grotere publicaties over het 

thema Globalisering gepubliceerd: 

- Importconcurrentie en bedrijfsinnovatie, 2000-2010 

(20/2) 

- E-commerce onderzoek Caribisch Nederland, 2018-

2019 (18/3) 

- Internationaliseringsmonitor 2019-I: de Verenigde 

Staten (21/3) 

- Haalbaarheidsstudie effectmeting met toegevoegde 

waarde van de export (15/4) 

- Importgedrag en exportprestaties van bedrijven 

(30/4) 

- Factsheet handel met Canada (3/5) 

- Managementkwaliteit en microdata: een 

dataverkenning (8/5) 

- Monitor brede welvaart & SDG’s, 2019 (15/5) 

 

Daarnaast zijn de volgende nieuwsberichten sinds februari 

gepubliceerd: 

- Export krimpt ruim 2 procent in december (14/2) 

- Handelstekort Sint Eustatius daalde in 2018 (19/2) 

- Bijna helft import uit VK niet voor Nederlands gebruik 

(7/3) 

- Minder export van Nederlandse makelij naar het VK 

(7/3) 

- 2018: eerste handelstekort in aardgas (12/3) 

- Steeds minder recyclebaar plastic afval naar China 

(13/3) 

- Verenigd Koninkrijk derde bestemming 

dienstenexport (15/3) 

- Export groeide bijna 3 procent in januari (15/3) 

- Meer loon en werkdruk bij Amerikaanse bedrijven 

(21/3) 

- Handelstekort met de Verenigde Staten kleiner in 

2018 (21/3) 

- Export groeit 2 procent in februari (12/4) 

- Toename overzeese aanvoer gekoelde goederen (7/5) 

- Betere managers leiden productievere bedrijven (8/5) 

- Nederland verdient 25,5 miljard euro aan export naar 

VK (13/5) 

- Export groeit bijna 2 procent in maart (14/5) 

- Veel aspecten brede welvaart in de lift, sommige niet 

(15/5) 

- Milieuvoetafdruk Nederlander licht toegenomen 

(15/5) 

 

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. 

 

 
 

Sinds februari is aanvullend statistisch onderzoek 

gepubliceerd over onder andere: 

- Handel Limburg met het Verenigd Koninkrijk, 2017-

okt. 2018 (28/2) 

- Invoerwaarde groente en fruit Caribisch Nederland, 

2018 (8/3) 

- In- en uitvoerwaarde van aardgas (12/3) 

- Export van afval (13/3) 

- Invoer van airco’s en auto’s Caribisch Nederland 

(20/3) 

- Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2018 

(13/5) 

- Goederenexport agrifood naar regio en 

handelspartner (23/5) 

 

Een overzicht van alle maatwerktabellen voor het thema 

‘internationale handel’ is te vinden via deze link. 

 

 
 

Colofon 

Tekst      Pascal Ramaekers | Onderzoeker  

                economische statistieken  

Contact p.ramaekers@cbs.nl 

                www.cbs.nl | twitter.com/statistiekcbs 

 

Datum maandag 27 mei 2019 

https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-globalisering
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/08/importconcurrentie-en-bedrijfsinnovatie-2000-2010
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/12/e-commerce-onderzoek-caribisch-nederland-2018-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/12/e-commerce-onderzoek-caribisch-nederland-2018-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/12/internationaliseringsmonitor-2019-i-verenigde-staten
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/12/internationaliseringsmonitor-2019-i-verenigde-staten
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/16/haalbaarheidsstudie-effectmeting-met-tw-van-de-export
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/16/haalbaarheidsstudie-effectmeting-met-tw-van-de-export
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/19/importgedrag-en-exportprestaties-van-bedrijven
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/archief/archief-van-artikelen/themas/internationale-handel#id=factsheet-handel-met-canada-4-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/19/managementkwaliteit-en-microdata-een-dataverkenning
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/19/managementkwaliteit-en-microdata-een-dataverkenning
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/20/monitor-brede-welvaart-sdg-s-2019-een-toelichting
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/07/export-krimpt-ruim-2-procent-in-december
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/08/handelstekort-sint-eustatius-daalde-in-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/10/bijna-helft-import-uit-vk-niet-voor-nederlands-gebruik
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/10/minder-export-van-nederlandse-makelij-naar-het-vk
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/11/2018-eerste-handelstekort-in-aardgas
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/11/steeds-minder-recyclebaar-plastic-afval-naar-china
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/11/verenigd-koninkrijk-derde-bestemming-dienstenexport
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/11/verenigd-koninkrijk-derde-bestemming-dienstenexport
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/11/export-groeit-bijna-3-procent-in-januari
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/12/meer-loon-en-hogere-werkdruk-bij-amerikaanse-bedrijven
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/12/handelstekort-met-de-verenigde-staten-kleiner-in-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/12/handelstekort-met-de-verenigde-staten-kleiner-in-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/15/export-groeit-2-procent-in-februari
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/19/toename-overzeese-aanvoer-gekoelde-goederen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/19/betere-managers-leiden-productievere-bedrijven
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/20/nederland-verdient-25-5-miljard-euro-aan-export-naar-vk
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/20/nederland-verdient-25-5-miljard-euro-aan-export-naar-vk
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/20/export-groeit-bijna-2-procent-in-maart
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/20/veel-aspecten-brede-welvaart-in-de-lift-sommige-niet
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/20/milieuvoetafdruk-van-nederlander-licht-toegenomen
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/09/handel-limburg-met-verenigd-koninkrijk-2017-okt-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/09/handel-limburg-met-verenigd-koninkrijk-2017-okt-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/in-en-uitvoerwaarde-van-aardgas
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/export-van-afval
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/12/invoer-airco-s-en-auto-s-caribisch-nederland-2016-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/20/verdiensten-aan-export-naar-het-vk-2015-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/21/goederenexport-agrifood-naar-regio-en-handelspartner
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/21/goederenexport-agrifood-naar-regio-en-handelspartner
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/aanvullend-statistisch-onderzoek-per-thema#id=internationale-handel-0
mailto:p.ramaekers@cbs.nl
file:///C:/CBSWerkgroepsjablonen/Algemeen/www.cbs.nl
file:///C:/CBSWerkgroepsjablonen/Algemeen/twitter.com/statistiekcbs

