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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 8 Eerlijke handel? 
Exameneenheid: Internationale ontwikkeling 

Paragraaf 8.1  Waar halen we het vandaag? 
Internationale handel = producten kopen en verkopen uit en aan andere landen 
 
Oorzaken van internationale handel 

 Massaproductie = het aanbod van producten is gestegen 

 Welvaart  = er is meer geld te besteden 

 Infrastructuur  = de mogelijkheden van vervoer van producten is steeds beter en  
   sneller 

 
Redenen voor internationale handel 

 Prijs  = goedkoper 

 Kwaliteit = beter product 

 Klimaat  = andere weersomstandigheden 

 Grondstoffen = andere grondstoffen 
 
Logistiek  = het organiseren en uitvoeren van transport 
Transport  = vervoer van producten of personen 

 Vrachtschip = goedkoop, langzaam 

 Vliegtuig = snel, duur 
 
World Trade  = wereld handelsorganisatie, een internationale organisatie die vrijhandel  
Organisation (WTO)    probeert te bevorderen 
 
 
 
  
 
 
 
  

Internet verwijzing: 
www.who.int/en/ 

 
 
 
 
 

http://www.who.int/en/
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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 8 Eerlijke handel? 
Exameneenheid: Internationale ontwikkeling 

Paragraaf 8.2  Waar brengen we hat naar toe? 
Import   = goederen invoeren uit het buitenland 
Importwaarde  = het bedrag aan import 
Export   = goederen uitvoeren naar het buitenland 
Exportwaarde  = het bedrag aan export 
Wederuitvoer  = doorvoer, goederen invoeren en daarna uitvoeren 
 
Belangrijke Nederlandse exportproducten 

 Goederen 
o Snijbloemen 
o Bloembollen 
o Vlees 
o Groente 
o Fruit 

 Diensten 
o Baggermaatschappijen 
o Logistieke dienstverlening 

 
Multinational   = een bedrijf dat in meerdere landen werkzaam is 

 Heineken 

 Philips 

 Randstad 
 
Europese Unie (EU) = samenwerkingen tussen verschillende Europese lidstaten (28 landen) op  

   gebied van economie en politiek. Deelnemende lidstaten hebben onderling  
   vrij verkeer van: 

 Goederen en diensten 

 Personen 

 Kapitaal 
  

Internet verwijzing: 
Europese Unie 

http://europa.eu/index_nl.htm
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Paragraaf 8.3 Welke gevolgen heeft dat voor het milieu? 
Ontbossing  = het kappen van bossen voor economische doeleinde 

 Houtwinning 

 Winning grondstoffen 

 Landbouwgrond 

 Infrastructuur 
 
Duurzaam  = op een manier produceren waardoor toekomstige generaties geen schade  

   ondervinden 
Duurzame bosbouw = na het kappen van bomen nieuw bomen planten 
 
Energie / brandstoffen 

 Niet duurzame brandstoffen = fossiele brandstoffen 
o Olie 
o Steenkool 
o Gas  

 Duurzame brandstoffen = alternatieve energie 
o Zonne-energie 
o Windenergie 
o Waterenergie 
o Kernenergie 
o Alternatieve brandstoffen )bio-ethanol en biodiesel) 
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Paragraaf 8.4 Hoe kunnen we eerlijk handelen? 
Ontwikkelingslanden / derde wereld landen 

 Veel armoede 

 Slechte gezondheidszorg 

 Weinig onderwijs 

 Veel corruptie 
 
Ontwikkelde landen / eerste wereld landen 

 Weinig armoede 

 Goede gezondheidszorg 

 Veel onderwijs 

 Weinig corruptie 
 
Corruptie  = misbruik van macht 
 
Ontwikkelings-  = ontwikkelde landen geven ontwikkelingslanden hulp om de situatie te  
Samenwerking     verbeteren in overleg met de inwoners 

 Bilaterale hulp  = ontwikkeld land geeft rechtstreeks hulp aan ontwikkelingslanden 

 Multilaterale hulp = ontwikkeld land geeft indirect via een internationale  
   hulporganisatie geld aan ontwikkelingslanden 

 Wereldbank  = verstrekt leningen tegen lage rentes  

 Europese Unie (EU)   

 Verenigde Naties (VN)  
 
 


