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Export tomaten groeit
In 2014 is de export van tomaten met 8% gestegen. De import is met ongeveer hetzelfde percentage gedaald. Al met al verbeterde de handelsbalans voor tomaten met 12% tot € 1,2 mld. De
belangrijkste afnemer van Nederlandse tomaten is en blijft Duitsland. Ongeveer de helft van alle
tomaten ging naar onze oosterburen. Ook is Nederland op de Duitse markt hofleverancier. Voor
2015 wordt een stijging van de Nederlandse exportwaarde van tomaten geraamd.

Handelsbalans 12% hoger in 2014
De export van tomaten uit Nederland naar de rest van de wereld is in 2014 toegenomen met 8%.
De export nam zowel binnen als buiten de EU toe met dit percentage. Wel was de exportwaarde
binnen Europa veel groter dan naar niet-EU-landen. Naar Europese landen is € 1,3 mld. geëxporteerd. Er is slechts € 114 mln. naar buiten de EU geëxporteerd. Qua import hebben er wel verschuivingen plaats gevonden. Nederland importeerde in 2014 € 238 mln. aan tomaten uit andere
Europese landen. Dit is 11% minder dan een jaar eerder. De import uit landen buiten de EU
groeide tot € 28 mln. Dit was een stijging van bijna 30%. Deels had deze groei te maken met een
stijging van de import van Marokkaanse tomaten op de Nederlandse markt.

Duitsland belangrijkste exportbestemming
Duitsland is veruit de belangrijkste exportbestemming voor tomaten uit Nederland. Bijna 50%
van alle export ging naar onze oosterburen. Dit aandeel is min of meer stabiel. Er is in 2014 voor
€ 730 mln. aan tomaten naar Duitsland geëxporteerd. Naar het VK bedroeg de export € 242 mln.
Door onder andere gunstige koersverhoudingen groeide hier de exportwaarde. Ook naar Zweden
en België nam de export toe. Met name in de winterperiode importeert Nederland ook tomaten.
Het belangrijkste herkomstland is Spanje. De import nam in 2014 echter af. Vanwege de groei
van de belichte teelt in Nederland hoeven handelaren steeds minder te importeren vanuit Spanje
om jaarrond te kunnen leveren. Daarnaast is de productie in 2014 in Spanje wat achtergebleven
op 2013. De import vanuit België en uit Marokko nam echter sterk toe.

Importaandeel op Duitse markt versterkt
Duitsland importeerde in totaal € 1,1 mld. aan tomaten in 2014. Ongeveer 58% hiervan kwam uit
Nederland. In 2013 was dit nog 55%. Het importaandeel is dus gestegen ten koste van andere
landen en dan met name Spanje en in mindere mate Italië.

Verwachtingen 2015
De verwachtingen over de exportontwikkelingen van de Nederlandse tomaten in 2015 zijn positief. De definitieve jaarcijfers over 2015 zijn nog niet bekend. Verschillende signalen geven aan 1
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dat de exportwaarde in 2015 hoger is dan in 2014. De opbrengstprijzen voor telers zijn in 2015
beter dan een jaar eerder. Wel is het exportvolume volgens de laatste KCB-cijfers lager dan in
2014. Maar de prijsstijging is vermoedelijk hoger dan de volumedaling, waardoor er een positief
saldo overblijft. De aanname is dan wel dat de binnenlandse consumptie ongeveer gelijk blijft.
Cijfers over de eerste 7 maanden van het jaar van het CBS geven een toename van de exportwaarde van 6% aan. De toename is vooral toe te schrijven aan betere opbrengstprijzen van het
Nederlandse product. Deze prijsverbetering kwam tot stand door slechte weersomstandigheden
in diverse andere producerende en exporterende landen. Het internationale aanbod was hierdoor
lager en /of van mindere kwaliteit.
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