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Meerkeuzevragen

Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

DOZENSCHUIVERS
Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 7 moet je soms gebruikmaken van de
informatiebronnen 1 en 2 in de bijlage.
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Klas T4B heeft economie van de heer Carelsen. De les gaat over de buitenlandse handel.
Nederland is een belangrijk handelsland.
Æ Geef één oorzaak waarom Nederland zo’n belangrijk handelsland is.

De heer Carelsen beweert dat de uitvoer van goederen tegenwoordig voor een groot
deel uit wederuitvoer bestaat. Als in Nederland goederen worden ingevoerd en na een
kleine bewerking direct weer worden uitgevoerd, wordt dat wederuitvoer genoemd.
De heer Carelsen geeft een concreet voorbeeld: “Op de Maasvlakte staat het bedrijf
Danzas Logistics. Daar worden dagelijks dozen vol spullen uit Japan binnengereden.
Meer dan 100 personeelsleden zijn bezig om die spullen in andere dozen te stoppen.
Ze doen er een gebruiksaanwijzing bij in het Duits, Frans, Engels of een andere
Europese taal. Dan volgen per land verschillende soorten stekkers en snoeren. Daarna
gaan de dozen weer verder, in containers, naar de rest van Europa.”
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Gebruik informatiebron 1.
Æ Welke goederensoort ondersteunt de bewering van de heer Carelsen het beste?
Verklaar je antwoord.
Gebruik informatiebron 1.
Hoeveel bedraagt de wederuitvoer in procenten van de totale uitvoer van Nederland?
A
40,8%
B
69,0%
C
144,9%
D
244,9%
Gebruik informatiebron 1.
De heer Carelsen zegt aan het eind van de les: “Wederuitvoer is niet slecht hoor, maar
van elke euro wederuitvoer blijft maar 10 cent aan inkomen in Nederland. Van elke euro
‘eigen’ uitvoer blijft 65 cent aan inkomen in Nederland.”
Hoeveel inkomen zou Nederland extra verdiend hebben in 2002, als de totale
goederenuitvoer in Nederland geproduceerd zou zijn?
A € 9,25 miljard
B € 13,4
miljard
C € 22,65 miljard
D € 50,875 miljard
E € 73,7
miljard
F € 124,575 miljard
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Gebruik informatiebron 1.
De heer Carelsen is ook van mening dat Nederland steeds minder een kenniseconomie
wordt. “Producten waar veel kennis voor nodig is om ze te produceren, maken wij bijna
niet meer. Wij kopen ze van anderen en verkopen ze daarna weer door.”
Æ Laat aan de hand van een voorbeeld uit de tabel zien dat de heer Carelsen overdrijft.

De heer Carelsen beweert verder over de wederuitvoer: “We zijn echt een land van
dozenschuivers geworden.” Als je goed kijkt naar informatiebron 2, zie je dat er een
bepaald patroon is. We halen de ‘dozen’ vooral uit bepaalde delen van de wereld, om ze
vervolgens ‘door te schuiven’ naar andere delen van de wereld. Zo zie je bijvoorbeeld
dat wij veel meer goederen uit Azië halen dan we naar Azië brengen. Veel van die
goederen zijn voor andere landen in Europa bestemd.
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Gebruik informatiebron 2.
Æ Geef één reden waarom de bewering van de heer Carelsen voor Duitsland niet geldt.
Na de uitleg van de heer Carelsen ontstaat discussie in de klas. Hans zegt: “Die
activiteiten van Danzas Logistics hebben nauwelijks een positief effect op de Nederlandse
economie, want die spullen moeten eerst ingevoerd worden, om daarna uitgevoerd te
kunnen worden. We verdienen er volgens mij bijna niets aan.” Wendy is het niet eens met
Hans. Zij zegt: “Danzas levert wel een positieve bijdrage aan het nationaal inkomen van
Nederland.”
Æ Met wie ben jij het eens, met Hans of met Wendy? Geef een argument voor je
standpunt.
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DOZENSCHUIVERS
informatiebron 1
Waarde van de Nederlandse uitvoer van goederen in 2002 (x miljard euro)

landbouw- en visserijproducten
voedings- en genotmiddelen
aardolieproducten
chemie, rubber en kunststoffen
elektrotechnische producten
overige goederen
totaal

uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen
10,8
27,7
10,6
28,5
9,5
46,9
====== +
134,0

wederuitvoer
3,7
2,8
2,2
13,2
42,2
28,4
====== +
92,5

informatiebron 2
Wederuitvoer van goederen in Nederland (2002)

Waar gaan de goederen naar toe?

Waar komen de goederen vandaan?

overige
landen

overige
landen

Azië
Amerika

Duitsland
Duitsland
Azië
België en
Luxemburg

Rest EU

-
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