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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. 

 

Dashboard Globalisering 

Op 2 april 2021 is het Dashboard Globalisering gelanceerd. 

Het dashboard visualiseert StatLine- en nieuwe cijfers op 

het gebied van economische globalisering op interactieve 

wijze aan de hand van state-of-the-art dashboard software. 

 

Het dashboard is vrij toegankelijk en er zijn tal van 

mogelijkheden zoals het samenstellen en downloaden van 

interactieve kaarten. Ook kunnen eigen dataselecties 

worden gemaakt waarbij meteen een tijdstrend wordt 

gevisualiseerd die als dataset kan worden gedownload.  

 
 

Op dit moment zijn de volgende cijfers te visualiseren en te 

downloaden (kaartdownloadopties worden binnenkort 

nog uitgebreid):  

- Internationale handel in goederen en diensten 

- In-, uit- en wederuitvoer goederen (wereldkaart) 

- In- en uitvoer goederen naar SITC-

goederengroepen (wereldkaart) 

- Waardeketens: bijdrage export aan de 

Nederlandse economie naar land van bestemming 

(wereldkaart)  

 

Het Dashboard Globalisering maakt onderdeel uit van het 

Dossier Globalisering en wordt regelmatig bijgewerkt. 

Onlangs gepubliceerd 

Internationaliseringsmonitor Afrika 

In de nieuwste editie van de Internationaliseringsmonitor 

25 maart) stond Afrika centraal. 

 

De volgende thema’s zijn onder andere behandeld: de 

goederenhandel met Afrika (hoofdstuk 1), in hoeverre er 

gebruik is gemaakt van handelsverdragen bij de import uit 

Afrika (2), trends in inkomende en uitgaande investeringen 

tussen Nederland en Afrika (3), kenmerken van 

Nederlandse bedrijven die met Afrika handelen (4) en de 

rol van Afrika in internationale productieketens, voor zover 

gerelateerd aan de handel tussen Nederland en Afrika (5).   

 

 
 

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

deze link te downloaden.  

 

In een gelijktijdig uitgebracht nieuwsbericht is 

geconcludeerd dat relatief weinig Nederlandse bedrijven 

met Afrika handelen. Het ging in 2019 om bijna 7 duizend 

exporteurs, bijna 4 duizend importeurs en ruim duizend 

bedrijven die zowel importeren uit Afrika als exporteren 

naar Afrika.  

https://dashboards.cbs.nl/v3/Globaliserings_Dashboard/
https://longreads.cbs.nl/im2021-1/
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2021/12/internationaliseringsmonitor-2021-eerste-kwartaal-afrika
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/12/meer-exporteurs-dan-importeurs-handelen-met-afrika
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Publicaties over Brexit 

 
Op 20 mei 2021 zijn er diverse publicaties verschenen die 

te maken hebben met de economische relaties van 

Nederland met het Verenigd Koninkrijk. Deze cijfers zijn 

actueel in verband met de effectieve Brexit sinds 1 januari 

2021. Het Verenigd Koninkrijk had formeel de EU al in 2020 

verlaten, maar in dit jaar is de in december bereikte 

Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en 

het VK in werking getreden. 

 

Er zijn twee nieuwsberichten gepubliceerd en tevens een 

maatwerktabellenset met 13 tabellen. De tabellenset 

beschrijft de bijdrage van de export naar het Verenigd 

Koninkrijk (goederen en diensten) in termen van 

toegevoegde waarde en werkgelegenheid, met 

bedrijfstakinformatie, en beschrijft de verslagjaren 2015 

t/m 2020. De publicatie is gemaakt in opdracht van het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en 

betreft een update van een eerdere tabellenset (mei 2020). 

In het eerste nieuwsbericht wordt duidelijk gemaakt dat de 

export van Nederlandse makelij naar het VK in het eerste 

kwartaal van 2021 bijna een kwart hoger lag dan een jaar 

eerder. Daarbij speelt wel een corona-effect (vooral de 

bloemenexport had het heel zwaar in maart 2020). De 

exportstroom van 2021 ligt 2 procent lager dan in 2019.  

De wederuitvoer lag in de eerste drie maanden van 2021 

juist 26 procent lager dan in 2020 en dat hangt samen met 

de invoering van invoerrechten voor niet-EU of onbekende 

makelij vanaf januari 2021. 

In het tweede nieuwsbericht wordt informatie getoond van 

de maatwerktabellenset en beschreven dat Nederland in 

het coronajaar 2020 in totaal circa 25,6 miljard euro 

verdiende aan de export van goederen en diensten naar 

het VK en dat is fors minder dan in 2019 (28,0 miljard euro). 

 

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: 

- Brede welvaart stabiel ondanks corona, maar 

grote druk op natuur (19/5) 

- Aan- en afvoer goederen nagenoeg stabiel in 2019 

(4/5) 

- Helft import uit armste landen is kleding (31/3) 

- Dienstenexport in 2020 sterker gedaald dan 

goederenexport (30/3) 

- 11 procent minder goederenimport uit Afrika 

(25/3) 

- Weinig importafhankelijkheid bij grotere 

productgroepen (11/3) 

- Avocado-import groeit met 19 procent in 2020 

(15/2) 

- Verdiensten aan export van machines en voeding 

naar China sterk gegroeid (10/2) 

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 vrijdag 28 mei 2021 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/20/verdiensten-aan-export-naar-het-vk-2015-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/20/meer-nederlandse-makelij-naar-verenigd-koninkrijk-in-eerste-kwartaal-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/20/bijna-26-miljard-aan-exportverdiensten-uit-het-verenigd-koninkrijk-in-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-globalisering
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/20/brede-welvaart-stabiel-ondanks-corona-maar-grote-druk-op-natuur
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/20/brede-welvaart-stabiel-ondanks-corona-maar-grote-druk-op-natuur
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/18/aan-en-afvoer-goederen-nagenoeg-stabiel-in-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/13/helft-import-uit-armste-landen-is-kleding
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/13/dienstenexport-in-2020-sterker-gedaald-dan-goederenexport
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/13/dienstenexport-in-2020-sterker-gedaald-dan-goederenexport
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/12/11-procent-minder-goederenimport-uit-afrika
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/10/weinig-importafhankelijkheid-bij-grotere-productgroepen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/10/weinig-importafhankelijkheid-bij-grotere-productgroepen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/07/avocado-import-groeit-met-19-procent-in-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/06/verdiensten-aan-export-van-machines-en-voeding-naar-china-sterk-gegroeid
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/06/verdiensten-aan-export-van-machines-en-voeding-naar-china-sterk-gegroeid
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

