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Aandeel Duitsland in Nederlandse eieren export cruciaal
In 2014 nam de exportwaarde van consumptie-eieren iets af in vergelijking met 2013. Ook de
invoerwaarde is licht gedaald. De handelsbalans kwam eveneens iets lager uit. De verwachting
voor 2015 is dat de exportwaarde toeneemt.
Voor de Nederlandse pluimveesector is Duitsland een heel belangrijke exportbestemming. Van de
in Nederland geproduceerde eieren gaat circa de helft naar Duitsland. Het merendeel is export als
consumptie-ei, maar ook veel eiproduct gaat naar onze Oosterburen. De waarde van de export
van consumptie-eieren was in 2014 bijna € 380 mln.
Van de totale export van consumptie-eieren ging 90 tot 95% naar EU-landen. Van de EU-landen
was Duitsland veruit de belangrijkste bestemming. Het aandeel van Duitsland in de EU-export
was in 2014 75%. In 2014 was de exportwaarde van consumptie-eieren naar Duitsland € 379
mln. In vergelijking met 2013 en 2012 is de waarde iets gedaald. Dit werd veroorzaakt door een
lagere opbrengstprijs en een iets kleinere hoeveelheid. In 2014 werden kleinere hoeveelheden
consumptie- eieren geëxporteerd naar België (€ 61 mln.), Italië (€ 33 mln.) en Zwitserland (€ 24
mln.).
Op de Duitse markt is Nederland een belangrijke speler. In 2014 was de importwaarde van consumptie-eieren uit Nederland € 385 mln. De belangrijkste concurrent is Polen en, in mindere
mate, België met een waarde van respectievelijk € 54 mln. en € 21 mln.

Hogere exportwaarde voor 2015 verwacht
In 2015 was de totale Nederlandse eierproductie vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het prijsniveau was circa 10% hoger dan in 2014. Vooral tijdens de zomer en het najaar waren de eierprijzen, in vergelijking met voorgaande jaren, relatief hoog. De reden hiervan was de extra vraag
naar eieren en eiproducten vanuit de VS. Door uitbraken van vogelgriep zijn daar miljoenen hennen geruimd met als resultaat een fors lagere productie. Door de hogere opbrengstprijzen zal de
exportwaarde in 2015 van consumptie-eieren hoger uitkomen dan in 2014. 1

Deze uitgave is tot stand gekomen ter gelegenheid van de Internationale Grüne Woche Berlin. Voor meer informatie en de cijfers, kijk op
www.agrimatie.nl.

De verschuiving in de hoeveelheden geëxporteerde consumptie-eieren naar Duitsland is waarschijnlijk beperkt. Nederlandse handelaren hebben eieren geleverd aan de vaste handelsrelaties
volgens de bestaande contracten. De export naar de VS betrof maar beperkte hoeveelheden en
dan vooral eiproducten. Voor meer informatie over de ontwikkelingen in de markt van eieren kunt
u terecht op Agrimatie bij de voedselprijzenmonitor.
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