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Persbericht
Internationale handel hoger in maart 
De waarde van de in- en uitvoer van goederen was in maart 2004 aanzienlijk 
hoger dan in maart 2003. De invoer bedroeg 19,2 miljard euro en was 5 
procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. De uitvoer is uitgekomen op 
22,1 miljard euro en was daarmee 6 procent hoger. Dit blijkt uit voorlopige 
cijfers van het CBS. De prijzen van de in- en uitvoer zijn licht gedaald ten 
opzichte van een jaar geleden. De stijging van de in- en uitvoer werd voor een 
belangrijk deel veroorzaakt doordat maart in 2004 twee werkdagen meer telde 
dan in 2003.  
 

Handel met landen van de Europese Unie toegenomen 
In maart 2004 bestond de Europese Unie nog uit 15 lidstaten. De handel in 
goederen met deze landen is in maart 2004 toegenomen. De waarde van de 
invoer was 2 procent hoger en is uitgekomen op 10,8 miljard euro. De uitvoer 
was eveneens 2 procent hoger en bedroeg 16,4 miljard euro. 
De handel met de tien nieuwe lidstaten was in maart 2004 ook hoger dan in 
maart 2003. Als deze landen in maart al bij de Europese Unie zouden hebben 
behoord, dan zou zowel de invoer uit als de uitvoer naar de 25 landen van de 
nieuwe Europese Unie 3 procent hoger zijn uitgekomen dan in maart 2003.  
 

Handel met landen buiten de Europese Unie aanzienlijk hoger 
In maart 2004 is de handel met landen buiten de EU flink toegenomen. De 
waarde van de invoer is met 8 procent gestegen en uitgekomen op 8,5 miljard 
euro. De waarde van de uitvoer naar landen buiten de Europese Unie was 
zelfs 16 procent hoger dan in maart 2003 en bedroeg 5,6 miljard euro. Een 
dergelijke stijging is sinds januari 2001 niet meer voorgekomen en betrof 
vrijwel alle landen en goederencategorieën. 
 

Invoer uit Rusland en China hoger in eerste kwartaal 
In het eerste kwartaal van 2004 heeft vooral de invoer uit Rusland en China 
een forse stijging laten zien met respectievelijk 54 en 25 procent. Uit Rusland 
is vooral meer aardolie ingevoerd en uit China meer machines. 
De totale invoerwaarde in het eerste kwartaal van 2004 is dankzij de stijging in 
maart toch nog op hetzelfde niveau uitgekomen als in het eerste kwartaal van 
vorig jaar. De uitvoerwaarde was over dezelfde periode 1 procent hoger. De 
prijzen lagen overigens in het eerste kwartaal van 2004 iets lager dan in het 
jaar ervoor. 
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Technische toelichting 
Cijfers van de in- en uitvoer van goederen van voorafgaande maanden 
kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. De in- en 
uitvoercijfers zijn inclusief de zogenaamde wederuitvoer. Dit zijn goederen die 
in Nederland zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer 
verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan 
een Nederlandse ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht 
spreekt men van doorvoer. De in- en uitvoer van diensten wordt buiten 
beschouwing gelaten. Tenzij anders vermeld, zijn de ontwikkelingen berekend 
ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. 
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Tabel 1: In- en uitvoer 
 Invoer Uitvoer Handels- 

overschot 
Invoer Uitvoer 

In miljarden euro’s 

Procentuele mutatie 
ten opzichte van 
dezelfde periode een 
jaar eerder 

2001 218,3 241,3 23,0 1 4

2002 205,6 232,7 27,1 -6 -4

2003*) 205,5 232,8 27,3 0 0

Januari 17,3 19,7 2,4 4 7

Februari 17,1 19,3 2,3 6 5

Maart 18,3 20,9 2,6 1 1

April 16,8 18,8 1,9 -5 -1

Mei 16,5 18,9 2,3 -4 -4

Juni 16,3 18,9 2,6 -5 -4

Juli 16,5 18,5 2,0 0 -2

Augustus 15,1 16,7 1,7 -5 -6

September 17,4 20,8 3,3 -1 2

Oktober 18,7 21,4 2,6 0 3

November 17,6 19,7 2,1 0 -2

December 17,9 19,5 1,5 7 2

2004*) 

Januari 16,7 18,9 2,3 -4 -4

Februari 16,9 19,3 2,3 -1 0

Maart 19,2 22,1 2,8 5 6

19,7
*) voorlopige cijfers 
Bron: CBS 
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Tabel 2: In- en uitvoer, naar goederencategorie in maart 2004*) 
Goederencategorie Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer 

In miljarden euro's 

Procentuele mutatie 
ten opzichte van 
dezelfde periode 
een jaar eerder 

Voedsel en dranken 2,0 3,4 7 8
Grondstoffen en 
minerale brandstoffen 2,9 3,4 4 7

Chemische producten 2,4 3,7 11 9

Industriële producten 4,6 4,6 1 4
Machines en 
transportmiddelen 7,4 6,9 5 2

*) voorlopige cijfers 
Bron: CBS 


