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Aandeel Duitsland in Nederlandse export van eieren blijft groot
De ramingen voor 2016 geven een vergelijkbare exportwaarde, inclusief wederuitvoer, van consumptie-eieren in vergelijking met 2015. Ook de invoerwaarde in 2016 blijft volgens de raming
voor 2016 nagenoeg gelijk. De handelsbalans geeft voor 2016 een overschot van € 279 mln.
Figuur 1 laat zien dat vooral het handelsoverschot met Duitsland dit resultaat verklaart.
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Figuur 1 Import en export van consumptie-eieren in 2016 naar regio
Bron: CBS, raming nov-dec door CBS en Wageningen Economic Research.
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, zoals eigeel, gaat naar onze Oosterburen. De waarde
van de export naar Duitsland van consumptie-eieren wordt voor 2016 geraamd op ruim € 370
mln.
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Figuur 2 Export van consumptie-eieren uit Nederland
Bron: CBS, raming nov-dec 2016 door CBS en Wageningen Economic Research.

Meerwaarde-eieren doen het goed in Duitsland
Van de totale export van consumptie-eieren gaat circa 90% naar EU-landen. Van de EU-landen is
Duitsland veruit de belangrijkste bestemming. Van alles wat door Nederland wordt geëxporteerd
binnen de EU heeft Duitsland naar verwachting in 2016 een exportaandeel van 81%. In 2015 was
dit percentage 75%. In hoeveelheid blijven de aantallen Nederlandse eieren, uitgevoerd naar
Duitsland, de laatste jaren redelijk stabiel. Door schommelingen in marktprijzen kan de totale
exportwaarde van jaar tot jaar verschillen. Duitsland is vooral een markt voor zogenoemde
meerwaarde-eieren. De gemiddelde exportprijs neemt toe door het grotere aandeel van dit soort
eieren in de export. Voorbeelden van meerwaarde-eieren zijn eieren van hennen met vrijeuitloop- en biologische eieren. Hierdoor zal de raming voor 2016 in exportwaarde hoger uitkomen
dan het voorgaande jaar. Naast Duitsland is er afzet, in kleinere hoeveelheden, naar maar enkele
andere landen. De raming voor 2016 is: België (€ 52 mln.), Zwitserland (€ 24 mln.), Frankrijk
(€ 10 mln.) en Italië (€ 5 mln.).
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Figuur 3 Belangrijkste exportbestemmingen van consumptie-eieren uit Nederland
Bron: CBS, raming nov-dec 2016 door CBS en Wageningen Economic Research.
Op de Duitse markt is Nederland een belangrijke speler. In 2016 is het aandeel van Nederland in
de totale Duitse invoer 80%. De belangrijkste concurrent is Polen en, in mindere mate, België.
Vooral de exportwaarde van Polen naar Duitsland neemt de laatste jaren toe.
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Figuur 4 Belangrijkste herkomstlanden van de Duitse import van consumptie-eieren
Bron: Eurostat-COMEXT, raming okt-nov-dec 2016 Wageningen Economic Research.

Meer toegevoegde waarde
In 2016 is de totale Nederlandse eierproductie vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het gemiddelde prijsniveau is echter lager dan in 2015. Vooral tijdens de zomer en het najaar waren de
eierprijzen, in vergelijking met het voorgaande jaar, relatief laag. De reden hiervan was een
groot aanbod van eieren in Nederland en in Europa. In Duitsland neemt de laatste jaren zowel de
eigen productie als de consumptie toe. De zelfvoorzieningsgraad schommelt zo rond de 67%. Dit
bekent dat er een grote behoefte is aan invoer van consumptie eieren en eiproducten. De Duitse
markt vraagt om een kwaliteitsproduct met veel aandacht voor dierenwelzijn. Hierdoor neemt elk
jaar de vraag naar eieren van hennen met vrije uitloop en biologische eieren toe. De verwachting
is dat dit aandeel de komende jaren verder zal groeien. Nederland is een belangrijke leverancier
van deze eieren.

Dataverantwoording
Deze publicatie is onderdeel van een serie publicaties die is uitgebracht voor de Grüne Woche, waarbij de staatssecretaris van Economische Zaken traditiegetrouw de eerste schatting van de landbouwexport van het voorgaande jaar
bekendmaakt. In de serie publicaties is de bron voor de goederenhandel CBS, waarbij 10 maanden realisatie worden
opgeteld bij 2 maanden schatting (over november en december zijn nog geen cijfers bekend). De schatting door
Wageningen Economic Research, waarbij CBS heeft ondersteund, is gebaseerd op de procentuele ontwikkeling in de
eerste tien maanden van 2016 ten opzichte van 2015 en de realisaties in november en december 2015. Andere bronnen die zijn gebruikt bij de presentatie van Nederlandse cijfers over de goederenexport zijn: Eurostat/Comext (voor
de berekening van het belang van Nederland in de Duitse import), Destatis (voor cijfers over de Zuid-Duitse handel
met Nederland) en VN/Comtrade (voor de vergelijking van de Nederlandse export met de exporten van andere landen). CBS levert daarbij de Nederlandse cijfers aan Eurostat en de Verenigde Naties. De agrarische export betreft de
eerste 24 hoofdstukken van de goederenindeling Gecombineerde Nomenclatuur plus enkele aparte goederensoorten.
Zie www.agrimatie.nl voor meer informatie.

Contact
Wageningen University & Research

Gerben Jukema

Postbus 29703

Onderzoeker

2502 LS Den Haag

T +31 (0)70 335 83 59

www.wur.nl/economic-research

E gerben.jukema@wur.nl

3 Wageningen University & Research

