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1. Inclusiviteit: globalisering en werkgelegenheid

2. Het pad van internationalisering van bedrijven

- Identificeren en in kaart brengen carry-along trade

- Leidt importeren tot exportsucces?

3. Financialisering en financiële globalisering

- Access to finance door zelfstandig MKB

Onderzoeksprogramma Globalisering 2018
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Internationale goederenhandelaren naar bedrijfstak, 2017
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Aandeel goederenhandelaren
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Aandeel goederenhandelaren (>=20 wp)



Opbouw internationale goederenhandel
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Investeerders naar bedrijfstak, 2014
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Bestemming van investering, naar type handelaar, 2014



12

Instrumentgebruik naar bestemming (2010-2015)
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Instrumentgebruik naar bedrijfsgrootte (2010-2015)
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─ Export en import activiteit van een kleine groep bedrijven
- Met name de wat grotere bedrijven in industrie en groothandel 

hierin actief

─ Investeren in het buitenland door een nog kleinere groep bedrijven 
- 1% van alle ondernemingen
- Duitsland en België zijn het populairst om in te investeren
- Investeren gaat vaak hand in hand met handel met het doelland, 

m.n. export

─ Gebruik van het bedrijfsleveninstrumentarium vooral iets van 
bestaande, wat grotere exporteurs, die hun pakket willen uitbreiden. 

- Vooral met plannen in Duitsland, China en wat ‘moeilijkere’ markten

Concluderend
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Carry-along trade
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• Bedrijfstak industrie
• Met tenminste 20 wp

• Export ±100 mld

Wat is carry-along trade en wat niet?



Nederlandse industriële export



Aandeel goederenexporteurs met CAT



Waar komt de CAT-export vandaan? 



CAT-bedrijven naar grootte (2010-2016)



CAT-bedrijven naar zeggenschap (2010-2016)



- Carry-along trade is een activiteit van industriële bedrijven

- 35% van de grotere bedrijven in de industrie heeft CAT

- Omvat circa 20% van de export van de industrie

- Vooral een activiteit van grotere, multinationale exporteurs

- Betreft vaak Nederlandse bij-producten

- Nog vaker dan de gewone export gericht op buurlanden

- Vaak een activiteit van de meest productieve bedrijven

Concluderend
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De Europese handels-
relaties van exporteurs 
in Nederland
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1. Hoeveel bedrijven in Nederland exporteren naar de EU, 
en hoeveel handelsrelaties hebben deze bedrijven?

2. Hoe verschilt het aantal handelsrelaties binnen de EU 
per type bedrijf?

3. Hoe ontwikkelt het aantal handelsrelaties van 
startende exporteurs zich?

Onderzoeksvragen
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Handelsrelaties van exporteurs, waar hebben 
we het eigenlijk over?

“Een relatie van een bedrijf met een Nederlands btw-
nummer dat diensten of goederen inkoopt of levert aan een 
bedrijf met een buitenlands btw-nummer uit het buitenland. 
Het goed of de dienst is dan ook daadwerkelijk de grens over 
gegaan”.
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Onderzoeksvraag 1

Hoeveel bedrijven in Nederland exporteren 
naar de EU, en hoeveel handelsrelaties 
hebben deze bedrijven?
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1. Hoeveel bedrijven en handelsrelaties? (1)



28

1. Hoeveel bedrijven en handelsrelaties? (2) 
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1. Hoeveel bedrijven en handelsrelaties? (3) 
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Onderzoeksvraag 2

Hoe verschilt het aantal handelsrelaties 
binnen de EU per type bedrijf?
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2. Handelsrelaties van type bedrijven (1) 
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2. Handelsrelaties van type bedrijven (2) 
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Onderzoeksvraag 3

Hoe ontwikkelt het aantal handelsrelaties van 
startende exporteurs zich?



34

3. Ontwikkeling handelsrelaties starters (1)
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3. Ontwikkeling handelsrelaties starters (2)
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3. Ontwikkeling handelsrelaties starters (2)
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Vragen en/of opmerkingen?

www.cbs.nl/globalisering

internationalisering@cbs.nl

045 570 6938
06 52487828

@m_jaarsma
@statistiekcbs




