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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 Handelsland 2019 

Op 9 september heeft het CBS voor het eerst de publicatie 

‘Nederland Handelsland’ uitgebracht. Nederland 

Handelsland is ontwikkeld door het Expertisecentrum 

Globalisering van het CBS in opdracht van het ministerie 

van Buitenlandse Zaken. De publicatie bevat actuele en 

relevante informatie over de staat van internationalisering 

in Nederland. Export, investeringen, multinationals, 

startende exporteurs en born globals komen uitgebreid 

aan bod in deze publicatie.  

 

 
 

De webpublicatie is te zien op de website van het CBS en 

de PDF-publicatie is te downloaden. Op dezelfde 

landingspagina zijn zes uitgebreide tabellensets 

beschikbaar met informatie over de Nederlandse 

verdiensten aan de export, internationaal actieve 

bedrijven, de Nederlandse handel met het buitenland, de 

geografische dimensie van de goederenhandel, Nederland 

in internationale waardeketens en buitenlandse 

investeringen en multinationals. De publicatie is 

aangekleed met vele infographics en is er een aparte 

infographicposter gemaakt over het belang van de 

Nederlandse goederenhandel voor andere landen.  

Onlangs gepubliceerd 

Internationaliseringsmonitor Groothandel 

Op 26 september is de derde editie van de 

Internationaliseringsmonitor van 2019 verschenen. Dit 

keer was het thema de ‘Groothandel’. 

 

 
 

In de wetenschappelijke literatuur is er relatief weinig 

aandacht voor de groothandel. En dat is opvallend. 

Allereerst is de groothandel een belangrijke werkgever. 

Daarnaast is de groothandel een zeer belangrijke schakel in 

de distributieketen tussen producenten en hun afnemers, 

zowel nationaal als internationaal. De groothandel zorgt er 

voor dat bedrijven in ons land worden voorzien van 

grondstoffen en intermediaire producten die noodzakelijk 

zijn voor diverse productieprocessen. De groothandel 

fungeert ook als intermediair en helpt daarbij met name 

kleine en middelgrote bedrijven met het afzetten van hun 

producten op buitenlandse markten.  

 

Een gelijktijdig uitgebracht nieuwsbericht beschrijft dat de 

Nederlandse groothandel in 2017 ruim 40 miljard euro 

verdiende aan de export. 

 

Deze editie van de Internationaliseringsmonitor is als 

webpublicatie in zijn geheel te lezen op de website van het 

CBS en als PDF te downloaden en te printen. 

 

https://longreads.cbs.nl/nederland-handelsland-2019/
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/37/nederland-handelsland-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/38/belang-van-nederland-voor-andere-landen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/39/groothandel-verdient-40-miljard-euro-aan-export
https://longreads.cbs.nl/im2019-3/
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/39/internationaliseringsmonitor-2019-derde-kwartaal
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Maandelijkse volumecijfers goederenexport 

Elke maand publiceert het CBS volumecijfers van de 

goederenexport op basis van maandelijkse waarde- en 

prijsontwikkelingen. De exportcijfers zijn niet alleen 

gecorrigeerd voor prijsstijgingen, maar ook voor verschillen 

in aantallen werkdagen in de verschillende maanden. Op 

11 oktober is gepubliceerd dat de goederenexport in 

augustus van dit jaar 2,5 procent hoger lag dan in augustus 

2018. De groei is hoger dan in juli (+0,8 procent) en zelfs de 

hoogste groei van de eerste acht maanden van 2019. In 

2018 lagen de groeipercentages gemiddeld echter hoger. 

 

  
 

Daarnaast publiceert het CBS ook elke maand over de 

omstandigheden voor de goederenexport in de 

exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald 

door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten 

voor de Nederlandse export en door de ontwikkeling van 

de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de 

radar hangen goed samen met de feitelijke 

exportontwikkelingen, maar een verbetering van de 

omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van 

de export. 

Volgens de exportradar zijn de omstandigheden voor de 
export in oktober nagenoeg hetzelfde als in augustus.  
 

 
 

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 augustus 

zijn de volgende nieuwsberichten gepubliceerd: 

- Belang EU in Nederlandse export iets kleiner (9/9) 

- Meer Britse investeringen in Nederland na 2016 (9/9) 

 
- Meer export van onderhoud, reparatie en 

leasediensten (23/9) 

- Groothandel verdient 40 miljard euro aan export 

(26/9) 

- Export groeit 2,5 procent in augustus (11/10) 

- Aantal Chinese bedrijven in Nederland verdubbeld 

(16/10) 

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 dinsdag 12 november 2019 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/41/export-groeit-2-5-procent-in-augustus
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/exportradar
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-globalisering
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/37/belang-eu-in-nederlandse-export-iets-kleiner
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/37/meer-britse-investeringen-in-nederland-na-2016
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/39/meer-export-van-onderhoud-reparatie-en-leasediensten
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/39/meer-export-van-onderhoud-reparatie-en-leasediensten
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/39/groothandel-verdient-40-miljard-euro-aan-export
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/41/export-groeit-2-5-procent-in-augustus
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/42/aantal-chinese-bedrijven-in-nederland-verdubbeld
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
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