Nederlandse handelsbalans
bloemen
15 januari 2016
Jan Benninga en Gerben Jukema

Handelsbalans snijbloemen daalt
De handelsbalans voor bloemen daalt al enkele jaren op rij. In 2014 is daar geen verandering in
gekomen. Nederland is een belangrijk land voor de afzet van bloemen uit andere landen. Meer
import bij een lagere eigen productie zorgt voor een nagenoeg gelijkblijvende export.
Nederland exporteert vooral bloemen naar Duitsland, het VK en Frankrijk. De import van bloemen in Duitsland is vooral afkomstig uit Nederland. Kenia is op gepaste afstand tweede herkomstland op deze markt. De verwachting is dat de export van Nederland in 2015 toeneemt.

Handelsbalans daalt met 3%
De handelsbalans van bloemen is voor Nederland in 2014 met 3% gedaald. Het saldo bedroeg
€ 2,8 mld. Hoewel het handelsoverschot nog zeer hoog is, daalde de handelsbalans tussen 2012
en 2014. In 2014 steeg de importwaarde van snijbloemen met 19%. Dit zijn producten die voor
een deel ook weer worden uitgevoerd. In 2014 is de totale export nagenoeg gelijk gebleven aan
vorig jaar. De daling van de handelsbalans kent enkele oorzaken. Al jaren stijgt het areaal snijbloemen in Afrika sterk. Naast de rechtstreekse handel naar andere afzetlanden dan Nederland
wordt nog altijd veel van deze productie via de Nederlandse bloemenveilingen verwerkt en vervolgens verhandeld en geëxporteerd. Tegelijkertijd daalde het areaal in eigen land. Overigens
werd deze daling ten dele gecompenseerd door een hogere productie per vierkante meter. Voor
landen buiten de EU was de handelsbalans in 2014 negatief, terwijl die voor landen binnen de
EU-landen sterk positief was.

Duitsland blijft toonaangevend voor Nederlandse bloemenexport
Veruit de belangrijkste exportbestemming is Duitsland. Met een export iets meer dan € 1 mld. in
2014 blijft deze exportbestemming veruit de belangrijkste. Hoewel de export in 2014 is toegenomen, is er geen structurele stijging naar dit land. Die is wel waarneembaar in de exportwaarde
naar het VK. De export naar het VK nam de laatste jaren toe door de economische groei daar,
gecombineerd met een gunstige koersverhouding. De export naar Frankrijk en Italië daalde de
laatste jaren. De economische situatie in die landen is van invloed op deze daling. Tot aan 2012
groeide de export van bloemen naar Rusland. Maar in 2013 was er een daling ten opzichte van
2012. Ook in 2014 was de export € 55 mln. lager. Hoewel er geen exportverbod naar Rusland is
ingesteld in augustus 2014, hebben handelaren hier wel enige last van ondervonden. Een grotere
invloed op de exportcijfers komt van de daling van de roebelkoers die in 2014 is ingezet. Op importgebied valt op dat de import vanuit Kenia doorgroeide en dat België ook een opvallende stijging doormaakte in 2014. 1
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Dit laatste heeft te maken met de import vanuit Afrikaanse landen die via Belgische vliegvelden
binnenkomt om vervolgens naar Nederland te worden doorgevoerd voor verdere verwerking en
verkoop. De groei van de import van Italiaanse bloemen komt vermoedelijk door de lagere vraag
van bloemen in eigen land.

Nederland veruit grootste importaandeel in Duitsland
Verreweg de meeste bloemen die Duitsland importeert komen uit Nederland. Voor een deel zijn
deze bloemen eerst door Nederland zelf geïmporteerd en verwerkt. Het importaandeel schommelt
al jaren rond de 90%. Andere landen waar Duitsland zijn bloemen van betrekt zijn Kenia, Italië,
Polen en Ecuador.

Verwachtingen export snijbloemen 2015 voorzichtig positief
De exportwaarde voor bloemen is volgens de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) tot en met november 2015 gestegen met 7% ten opzichte van vorig jaar. De
export naar Duitsland staat echter onder druk. Deze cijfers zijn inclusief de doorvoer van bloemen. Het CBS geeft echter voor de eerste 8 maanden van het jaar een daling van 2,5% weer
voor bloemen uit eigen land of bloemen die hier een bewerking hebben ondergaan. Hieruit kan
voorzichtig worden afgeleid dat de doorvoer van bloemen door Nederland ook in 2015 is toegenomen. De cijfers van het CBS zijn van voorlopige aard. Al met al wordt toch verwacht dat de
bloemenexport van Nederland zal toenemen.
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