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Methode
De EU-afhankelijkheid wordt 

zichtbaar gemaakt door het deel van 

het arbeidsinkomen van een regio 

te meten dat afhangt van directe 

en indirecte exporten naar andere 

EU-landen. Dit wordt gedeeld door 

het totale bbp van de regio. Zie voor 

een uitgebreide behandeling van 

de methode Los et al. (2017). Voor 

deze kaart is een verbeterde versie 

van de database gebruikt.

Europese Unie
Europese regio’s hebben gemiddeld een 
EU-afhankelijkheid van 16,5 procent, de 

regionale variatie is echter groot.  

Brexit
Na Brexit bestaat de mogelijkheid 
dat het Verenigd Koninkrijk geen 

toegang meer heeft tot de interne 
markt. De regio Londen is opval-

lend weinig afhankelijk van de EU. 
Dit komt doordat Londen zelf een 

enorme afzetmarkt vormt en door-
dat de financiële sector in Londen 

eerder wereldwijd opereert dan 
specifiek binnen Europa. Auto-industrie

Tsjechische, Slowaakse en Zuid-Duitse 
regio’s ontlenen meer dan dertig 

procent van hun arbeidsinkomen aan 
EU- exporten, zoals halffabricaten en 
componenten voor Duitse auto’s en  

deze auto’s zelf.
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Profijt van de unie per regio De landen in de Europese Unie (EU) behoren tot hetzelfde 
 handelsblok. Veel regio’s zijn inmiddels sterk afhankelijk van 
handel binnen de EU.

Nederlandse variatie
Voor de meeste Nederlandse regio’s 
is de afhankelijkheid van exporten 
naar de rest van de EU veel groter 

dan het Europese gemiddelde. 
 Binnen Nederland is er echter sprake 
van grote variatie, van 21 procent bij 
de provincie Utrecht tot 31 procent 

bij Flevoland.

Periferie
De regio’s in Griekenland 
en Zuid-Spanje zijn voor 
het arbeidsinkomen het 

minst afhankelijk van 
exporten naar de rest 

van de EU.

EU-afhankelijkheid van het 
regionaal arbeidsinkomen


