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Avocado’s uit Peru 
 
informatiebron 1 totale import EU avocado’s in hoeveelheden en % 

in 2018 en 2019 
 
land  2018 in hoeveelheden 2019 in percentages 
Peru  3.000.000 56,25% 
Zuid-Afrika    400.000 8,75% 
Mexico 1.200.000 25% 
overige niet-EU landen    200.000 10% 
totaal  4.800.000 100% 

 
 

Uitgeven, uitgeven en nog eens uitgeven 
 
informatiebron 2 begrotingsregels van de EU 
 
overheidsschuld  mag maximaal 60% van het nationaal inkomen zijn 
begrotingstekort mag maximaal 3% van het nationaal inkomen zijn 

 
 
informatiebron 3 economische verwachting in 2021 
 
nationaal inkomen € 823 miljard 
begrote overheidsuitgaven € 336 miljard 
begrote overheidsinkomsten € 293 miljard 
overheidsschuld € 502 miljard 
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Elektrisch naar het mbo 
 
informatiebron 4 overzicht kosten elektrische scooter en busvervoer 
 
elektrische scooter busvervoer  
 kosten  totaal per 

jaar 
 totaal 

per jaar 
verzekering  € 11 per maand € 132 40  week- 

abonnement 
€ 450  

onderhoud  € 15 per maand € 180   
elektriciteit  € 0,50 per volle 

accu voor 75 
km. 

€ …a…   

afschrijving  € 4 per week € 208   
kosten per 
kilometer  

 € …b… kosten per 
kilometer  

€ 0,15  
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Spanning op de arbeidsmarkt 
 
informatiebron 5 arbeidsmarktgegevens 
 
 2018 2019 
beroepsbevolking 9.101.000 9.246.000 
werkzame beroepsbevolking 8.747.000 8.941.000 
werkloze beroepsbevolking 354.000 … 
vacatures  247.800 320.250 
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Albanië als nieuw EU-land 
 
informatiebron 6 gegevens Albanië en de EU in 2017 
 
 Albanië EU 
werkgelegenheid 
sectoren in % van het 
totaal 

landbouw / 
visserij 

38,2% 4,3% 

industrie 12,5% 17,3% 
bouw 6,9% 6,8% 
diensten 42,4% 71,7% 

   
werkloosheid in % van totale 
beroepsbevolking 

13,7% 7,6% 

nationaal inkomen ( 1 miljard) € 11,6 € 15.300 
inwonersaantal ( 1 miljoen) 2,9 510 
internationale handel in goederen en 
diensten in procenten van het nationaal 
inkomen 

import 46,6% import 42,0% 
export 31,6% export 45,7% 

aandeel uitvoer naar EU-landen 77,2%  
aandeel invoer uit EU-landen 61,7%  
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Schrok bv 
 
informatiebron 7 gegevens bij de productie van Crispy hondenvoer 
 per jaar 
 
aantal werknemers 4 
productietijd per jaar  48 weken en 5 dagen per week 
loonkosten € 122.400 
overige kosten € 250.000 
aantal zakken hondenvoer 124.800 

 
 
informatiebron 8 ontwikkeling loonkosten en arbeidsproductiviteit  
 Schrok bv               
 

 
 
 

einde  
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