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3.
De Nederlandse
landbouwexport
in breder perspectief

91,7

miljard euro exporteerde
Nederland in 2017 aan landbouwgoederen

44

miljard euro verdiende de
Nederlandse economie aan deze export

Ter ondersteuning aan de tot nu toe gepresenteerde gegevens wordt in dit
hoofdstuk verdieping gegeven door het beantwoorden van de volgende
vragen. Wat stelt de Nederlandse landbouwexport voor in breder perspectief?
Waar staat Nederland landbouwland precies internationaal? Is de waardegroei
vooral volumegroei of toch vooral een groei van de prijzen? In hoeverre is de
Nederlandse landbouwexport wederuitvoer van buitenlandse makelij en in
hoeverre juist export van Nederlandse productie? En wat verdienen we aan de
landbouwexport?

3.1	Nederland blijft tweede landbouw
exporteur ter wereld
De grootste exporteurs van landbouwgoederen in 2016 waren, in volgorde van
belangrijkheid, de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland, China, Brazilië, en
Frankrijk. De gezamenlijke exportwaarde van de eerste drie landen was meer dan
300 miljard euro en steeg met ruim 2 procent ten opzichte van 2015. Nederland en
Frankrijk zijn netto-exporteur (exportwaarde groter dan importwaarde), terwijl de
andere landen netto-importeur zijn. Nederland was in 2016 met ruim 27 miljard
euro na Brazilië (55 miljard euro) en Argentinië (31 miljard euro) de derde nettoexporteur van landbouwgoederen.
De belangrijkste netto-importeurs van landbouwgoederen in 2016 zijn Japan,
China, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea. Dit rijtje landen is identiek
aan 2015. De gezamenlijke netto-importwaarde in 2016 voor deze landen is bijna
170 miljard euro.
De omvang van de wereldmarkt voor landbouwgoederen is in 2016, volgens de
meest recente cijfers uit de UN Comtrade-database, geraamd op 1 274 miljard
euro. Dit is lager dan de voorgaande jaren, waarin het niveau tussen 1 300 miljard
euro en 1 400 miljard euro schommelde. Zoals bij de UN Comtrade-database
gebruikelijk is, zijn er niet voor elk land elk jaar data beschikbaar omdat landen
soms geen data aanleveren. Ook in 2016 was dit het geval. Een wat groter deel
dan voor 2015 heeft zijn cijfers nog niet aangeleverd bij UN Comtrade database
voor 2016 ten tijde van deze publicatie. Hierdoor zal de wereldmarktomvang voor
landbouwgoederen nog veranderen. Aangenomen wordt dat als deze landen
hun data aanleveren, dit tot een lichte toename zal leiden van de wereldhandel
in 2016. Omdat de ontbrekende landen veelal een beperkte omvang hebben op
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het totaal, zullen de definitieve cijfers echter niet heel sterk afwijken van de in
deze publicatie gepresenteerde cijfers.
3.1.1

Drie belangrijkste exporteurs van landbouwgoederen
(Verenigde Staten, Nederland en Duitsland) en hun belangrijkste
afnemers in de wereld, 2016
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Bron: UN Comtrade.

Figuur 3.1.1 laat de drie belangrijkste landbouw exporterende landen zien. In deze
figuur zijn van elk land de belangrijkste vijf exportbestemmingen weergegeven.
Soms komen deze exportbestemmingen met elkaar overeen. Vandaar dat er
geen 15 ontvangende landen worden getoond. De rest van de wereld geeft de
waardestroom aan van de niet-genoemde exportbestemmingen.
De Verenigde Staten exporteert in 2016 ongeveer 142 miljard euro aan agrarische
producten. Nederland volgt volgens UN Comtrade-database met 83 miljard euro
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(iets afwijkende definitie) en Duitsland exporteerde in 2016 rond de 79 miljard
euro. De Verenigde Staten exporteert naast de twee directe buurlanden veel naar
China en Japan. Zuid-Korea is opvallend genoeg de vijfde exportbestemming van
de Verenigde Staten.
Nederland en Duitsland hebben nagenoeg dezelfde exportbestemmingen in hun
top vijf. Nederland heeft Oostenrijk niet in zijn top vijf, terwijl bij Duitsland juist
België niet behoort tot de belangrijkste exportbestemmingen.
Duitsland exporteerde vooral zuivel en eieren, vlees, bereidingen van graan,
meel of melk, dranken en cacao en andere suikerwaren. De Verenigde Staten
exporteerde in 2016 vooral oliezaden, granen, vlees, fruit en diervoeders.
Sinds 2000 zijn er toch wel wat veranderingen geweest in de exportposities.
Dat geldt niet voor de Verenigde Staten: het was namelijk ook in 2000 koploper.
Frankrijk was in 2000 nog de tweede landbouwexporteur, maar de export uit
dit land is sindsdien minder hard gegroeid dan vanuit Nederland en Duitsland.
Nederland haalde in 2003 Frankrijk in. Duitsland deed dat in 2005. Ook Brazilië
en China zijn Frankrijk inmiddels voorbij. China is in 2016, na een continue sterke
toename vanaf 2009, gestegen naar de vierde plek van landbouwexporterende
grootmachten (67 miljard euro), dit ten gunste van Brazilië. Dit land heeft de
laatste twee jaar te maken met een waardedaling van haar landbouwexport en
heeft een waarde van ongeveer 66 miljard euro in 2016.

A
a

2e

landbouwexporteur ter

wereld is Nederland nog steeds
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3.2	Prijs motor achter groeiende
landbouwhandel
In deze publicatie staat de groei van de exportwaarde centraal. Deze groei kan
voortkomen uit volumegroei of uit een toename van de prijzen, of beiden. Bij de
afdeling Nationale Rekeningen (NR) bij het CBS worden de exportcijfers op hoog
niveau uitgesplitst naar volume- en prijsmutaties. Op een laag detailniveau wordt
hierover niet gepubliceerd.
Op basis van NR-landbouwcijfers over de eerste drie kwartalen van 2017 kan
worden gezegd dat ongeveer vier vijfde van de uitvoerwaardegroei prijsgroei
betreft en dat ongeveer een vijfde volumegroei betreft. De waardegroei komt
namelijk uit op 6,1 procent, met een volumemutatie van 1,2 procentpunt en een
prijsmutatie van 4,9 procentpunt. Als we deze percentages vertalen1) naar de
centrale raming in dit boek (7,2 procent waardegroei uit hoofdstuk 1), dan komen
we uit op een volumemutatie van 1,4 procent en een prijsmutatie van 5,8 procent.
Binnen de basisdefinitie zijn er duidelijke verschillen tussen de primaire landbouw
goederen (landbouw, bosbouw, visserij) en de secundaire landbouwgoederen
(voedingsmiddelen en dranken). Zo is het uitvoervolume van de primaire land
bouw gedaald, terwijl het volume bij de secundaire landbouw duidelijk is
gestegen. De prijsstijging is bij beide groepen vergelijkbaar.
3.2.1 Waarde-, prijs- en volumemutaties landbouwexport, 2016–17
Waardemutatie

Volumemutatie

Prijsmutatie

%

Nationale Rekeningen, eerste drie kwartalen
Landbouw-, bosbouw- en visserijproducten

4,1

-1,3

5,5

Voedingsmiddelen en dranken

7,0

2,3

4,6

Landbouwgoederen totaal

6,1

1,2

4,9

Vertaald naar IHG-raming voor heel 2017

7,2

1,4

5,8

Bron: CBS.

1)

Er zijn kleine conceptuele verschillen tussen import- en exportwaarden volgens bronstatistiek internationale handel in
goederen (IHG) en eindstatistiek (NR). Kort gezegd gaat IHG uit van het principe van grensoverschrijding en NR van het
principe van eigendomsoverdracht. Dit is de reden dat percentages iets kunnen afwijken. Bovendien betreffen de NR-cijfers
hier ontwikkelingen over de eerste drie kwartalen van 2017 en IHG schattingen voor heel 2017 ten opzichte van het hele jaar
2016.
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Aan de invoerkant is het beeld redelijk vergelijkbaar. Ook hier is de prijs
ontwikkeling belangrijker dan de volumeontwikkeling. De prijs heeft wel een
kleiner aandeel (minder dan twee derde) in de waardegroei dan bij de export
het geval was. Voor de eerste drie kwartalen komt NR uit op een waardegroei
van 7,1 procent met een volumegroei van 2,5 procentpunt en een prijsgroei van
4,5 procentpunt. Als deze percentages worden vertaald naar de raming voor
heel 2017, dan betekent dit een invoerwaardegroei van 9,0 procent met een
volumegroei van 3,3 procentpunt en een prijsgroei van 5,6 procentpunt.
Binnen de landbouwgoederen is er ook nu een duidelijk verschil tussen de
volumeontwikkeling bij de primaire landbouwgoederen (+0,4 procent) in
vergelijking met de secundaire goederen (+3,9 procent).
3.2.2 Waarde-, prijs- en volumemutaties landbouwimport, 2016–17
Waardemutatie

Volumemutatie

Prijsmutatie

%

Nationale Rekeningen, eerste drie kwartalen
Landbouw-, bosbouw- en visserijproducten

5,6

0,4

5,1

Voedingsmiddelen en dranken

8,1

3,9

4,0

Landbouwgoederen totaal

7,1

2,5

4,5

Vertaald naar IHG-raming voor heel 2017

9,0

3,3

5,6

Bron: CBS.

Op een dieper niveau is de publicatie van cijfers niet toegestaan. Wel kan er iets
worden gezegd over de richting op dit niveau. Bij hoeveel goederen groeit of
daalt het volume en bij hoeveel goederen stijgt of daalt de prijs? Uit tabel 3.2.3
blijkt dat bij geen enkel landbouwgoed (binnen 45 goederengroepen) zowel de
prijs als het volume gedaald is voor wat betreft de eerste drie kwartalen van 2016
en 2017. Dit geldt zowel voor in- als uitvoer. Het aantal goederen waarbij de prijs
daalt en het volume groeit is daarnaast beperkt. Het gaat om vijf goederengroepen
bij de export en zeven groepen bij de import. Bij 38 tot 40 goederengroepen
is er prijsstijging, waarbij in ongeveer de helft van de gevallen tegelijk een
volumedaling speelt en bij de andere helft een volumegroei.
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3.2.3 Volume- en prijsontwikkeling voor 45 landbouwgoederengroepen,
jan. t/m sept. 2016–17
Uitvoer

Volume daalt

Volume groeit

Prijs daalt
Prijs groeit

0 goederen
18 goederen

5 goederen
22 goederen

Invoer

Volume daalt

Volume groeit

Prijs daalt
Prijs groeit

0 goederen
18 goederen

7 goederen
20 goederen

Bron: CBS.

3.3	Wederuitvoer groeit harder dan
uitvoer van Nederlandse makelij
De Nederlandse landbouwexport betreft zowel uitvoer van Nederlandse makelij als
wederuitvoer van buitenlandse makelij. Wederuitvoer betreft invoer van buiten
landse productie die, al dan niet na lichte bewerking in Nederland, weer wordt
uitgevoerd naar het buitenland. Wederuitvoer betreft daarbij goederen (tijdelijk)
in Nederlands eigendom. Doorvoer van goederen van buitenlandse makelij in
buitenlands eigendom wordt in de statistieken van de internationale handel
‘quasi-doorvoer’ genoemd. Deze stroom wordt wel gepubliceerd op Eurostat, maar
niet door het CBS. Daarmee blijft de landbouwexport in deze publicatie beperkt tot
uitvoer van Nederlandse makelij en wederuitvoer2).
Voor 2017 wordt de (primaire en secundaire) landbouwexport geraamd op
66,2 miljard euro Nederlandse makelij en 25,5 miljard euro wederuitvoer. Bij de
landbouwgerelateerde export gaat het om respectievelijk 6,6 en 2,4 miljard euro.
Dit betekent voor de totale landbouwexport 72,8 miljard euro Nederlandse makelij
en 27,9 miljard euro wederuitvoer.

2)

In 2015 betrof de uitgaande quasi-doorvoer van landbouwgoederen een bedrag van 4,2 miljard euro (CBS, 2016a). Deze
uitvoerstroom wordt in deze publicatie in het geheel niet meegenomen.
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De wederuitvoer is in vergelijking met 2016 iets harder gegroeid dan de uitvoer
van Nederlandse makelij. Dat geldt voor de primaire en secundaire landbouw
goederen (9,9 om 6,3 procent), maar niet voor de landbouwgerelateerde
goederen (2,9 om 3,8 procent). Op totaalniveau gaat het om een verschil van
9,2 procent groei (wederuitvoer) tegenover 6 procent groei (uitvoer Nederlandse
makelij).

B
b

28

procent is het aandeel

wederuitvoer in de totale landbouwexport

3.3.1

Landbouw- en landbouwgerelateerde goederen, wederuitvoer en
uitvoer van Nederlandse makelij
2017
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Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.
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Landbouwgoederen zijn in de export traditioneel bovengemiddeld veel van
Nederlandse makelij. Met andere woorden, het wederuitvoeraandeel in de
totale landbouwexport is relatief laag. In 2017 betreft 27,8 procent van de
landbouwexport wederuitvoer en 26,8 procent van de landbouwgerelateerde
export (totale landbouw 27,7 procent). De verschillen met 2016 zijn minimaal,
maar er is wel een licht toenemend wederuitvoeraandeel. In 2016 was
27,1 procent van de export van alle landbouw- en landbouwgerelateerde
goederen wederuitvoer.
Bij niet-landbouwgoederen (zoals bijvoorbeeld computers, telefoons, routers) is
het wederuitvoerpercentage veel hoger dan bij de landbouw: bijna 49 procent
in beide jaren. Dit betekent dat Nederland veel meer geld overhoudt aan een
euro landbouwexport dan aan een euro niet-landbouwexport. Aan een euro
export van Nederlandse makelij verdient de Nederlandse economie immers
ruim vijf keer meer dan aan een euro wederuitvoer (57 om 11 eurocent per
euro export, CBS 2016b). In paragraaf 3.4 wordt er dieper ingegaan op de
landbouwexportverdiensten.
3.3.2

Aandeel wederuitvoer in Nederlandse uitvoerstromen

Landbouwgoederen
Landbouwgerelateerde goederen
Totale landbouw (breed)

Niet-landbouw
Totale goederenexport
0

10

20

30

40

50

60
%

2016

2017

Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.

Op goederendetailniveau is de wederuitvoer het grootst bij fruit (4,2 miljard euro),
oliehoudende zaden en vruchten, cacao en bereidingen en zuivel en eieren (allen
1,8 miljard). Landbouwgoederen van Nederlandse makelij die het meest over
de grens gaan zijn sierteelt (8,0 miljard), vlees (7,3 miljard) en zuivel en eieren
(7,1 miljard).
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3.3.3 Wederuitvoer en uitvoer van Nederlandse makelij naar
goederenhoofdstuk, 2017

Wederuitvoer

Uitvoer van
Nederlandse
makelij

Aandeel
wederuitvoer
in totale uitvoer

Mln euro

%

H1. Levende dieren

380

1 996

16

H2. Vlees

996

7 310

12

H3. Vis en zeevruchten

886

2 064

30

1 766

7 149

20

320

212

60

H6. Sierteelt

1 075

8 005

12

H7. Groenten

1 099

5 627

16

H8. Fruit

4 193

1 223

77

H9. Koffie, thee, specerijen

523

596

47

H10. Graan

314

180

64

78

588

12

1 846

1 264

59

H13. Plantensappen

25

57

31

H14. Vlechtstoffen (o.a. bamboe, riet)

28

15

66

1 425

3 627

28

H16. Bereidingen van vlees en vis

584

1 097

35

H17. Suiker en suikerwerk

362

1 225

23

1 777

3 126

36

658

3 746

15

H20. Overige bereidingen van groente en fruit

1 442

3 536

29

H21. Overige voeding

1 132

2 949

28

H22. Dranken

1 415

3 811

27

H23. Resten voedselindustrie, veevoer

1 421

2 996

32

736

1 118

40

1 009

2 695

27

Meststoffen

446

1 443

24

Bestrijdingsmiddelen

215

361

37

Landbouwmachines

536

1 747

23

Tractors en landbouwtrailers

111

177

38

64

35

65

Machines voor de voedingsmiddelenindustrie

152

1 489

9

Vaccins voor dieren

672

77

90

H4. Zuivel en eieren
H5. Andere producten dierlijke oorsprong

H11. Meel, mout, zetmeel
H12. Oliehoudende zaden en vruchten

H15. Natuurlijke vetten en oliën

H18. Cacao en bereidingen
H19. Bereidingen van graan, meel, melk

H24. Tabak en tabaksproducten
Overige primaire en secundaire landbouw

Landbouwgereedschappen

Landbouwdrogers

1

6

13

220

1 150

16

0

0

34

13

139

9

Niet-landbouw

180 892

190 920

49

Totale goederenexport

208 814

263 754

44

Kasmaterialen
Stalinrichting
Sproeitoestellen

Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.
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Het hoogste wederuitvoerpercentage is voor vaccins voor dieren (90 procent), fruit
(77 procent), landbouwgereedschappen (65 procent), vlechtstoffen (66 procent) en
graan (64 procent). Van deze landbouwgoederen is alleen de fruitexport van hele
grote omvang.
Aan de andere kant hebben machines voor de voedingsmiddelenindustrie, sproei
toestellen (beiden 9 procent), landbouwdrogers (13 procent), sierteelt, vlees en
meel, mout en zetmeel (allen 12 procent) de laagste wederuitvoerpercentages.
De export van deze goederen is dus voor het overgrote deel van Nederlandse
makelij.
Op landenniveau kan ook naar de wederuitvoer en uitvoer van Nederlandse
makelij van landbouw en landbouwgerelateerde goederen worden gekeken.
In euro’s gemeten gaat de meeste wederuitvoer naar Duitsland (8,6 miljard euro),
gevolgd door België (3,7 miljard), Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (beiden
2,6 miljard). Dezelfde landen staan bovenaan indien enkel wordt gekeken naar de
uitvoer van Nederlandse makelij: Duitsland (16,3 miljard euro), België (7,6 miljard
euro), het Verenigd Koninkrijk (6,7 miljard) en Frankrijk (6,2 miljard).
Uitgezonderd Oeganda (heel klein bedrag) is het hoogste wederuitvoerpercentage
voor de landbouw- en landbouwgerelateerde goederen met bestemming
Finland (43 procent). Daarna volgen Oostenrijk (41 procent), Slowakije
(36 procent) en dan Polen, Roemenië en Duitsland (allen 34 procent). De laagste
wederuitvoerpercentages zijn te vinden bij de export naar Senegal (5 procent),
Ethiopië (6 procent), de Verenigde Staten (8 procent), Kenia (9 procent) en Angola
(10 procent).
3.3.4 Wederuitvoer en uitvoer van Nederlandse makelij naar bestem
ming, landbouw- en landbouwgerelateerde goederen, 2017
Wederuitvoer

Uitvoer van Neder- Aandeel wederuitvoer
landse makelij
in totale uitvoer

Mln euro

Angola

%
76

10

Argentinië

20

66

23

Australië

97

575

14

3 702

7 583

33

Brazilië

56

310

15

Chili

30

142

18

278

2 364

11

25

70

26

België

China
Colombia

96

8
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3.3.4 Wederuitvoer en uitvoer van Nederlandse makelij naar bestem
ming, landbouw- en landbouwgerelateerde goederen, 2017 (slot)
Wederuitvoer

Uitvoer van Neder- Aandeel wederuitvoer
landse makelij
in totale uitvoer

Mln euro

Denemarken
Duitsland

%

590

1 321

31

8 570

16 291

34

Ecuador

7

33

18

Ethiopië

2

30

6

443

583

43

Finland
Frankrijk

2 575

6 247

29

Griekenland

152

771

17

Hongarije

156

434

26

Ierland

390

814

32

Indonesië

25

154

14

Israël

48

221

18

Italië

843

3 060

22

Japan

84

668

11

Kenia

4

44

9

Kroatië

70

154

31

Marokko

30

236

11

Nieuw-Zeeland

26

134

16

293

825

26

Oeganda

11

8

56

Oostenrijk

517

744

41

Overig EU

515

953

35

1 387

7 333

16

Polen

887

1 698

34

Portugal

170

349

33

Roemenië

198

385

34

Rusland

228

1 087

17

74

417

15

4

91

5

97

173

36

Spanje

895

2 098

30

Taiwan

50

231

18

Thailand

83

239

26

Tsjechië

280

604

32

Tunesië

8

35

19

2 599

6 666

28

Verenigde Arabische Emiraten

128

458

22

Verenigde Staten

246

2 895

8

66

256

21

Noorwegen

Overig niet-EU

Saoedi-Arabië
Senegal
Slowakije

Verenigd Koninkrijk

Zuid-Afrika
Zuid-Korea

61

387

14

Zweden

638

1 530

29

Zwitserland

251

991

20

Alle landen

27 922

72 834

28

Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.

De Nederlandse landbouwexport in breder perspectief

97

3.4	Nederland verdient 48 miljard euro
aan totale landbouwexport
In al het voorgaande is uitgegaan van exportwaarden, dus de omzetwaarden van
de landbouwexport bij het overschrijden van de Nederlandse landsgrens. Van
deze cijfers valt niet zomaar af te leiden hoeveel de Nederlandse economie eraan
verdient. Voor elke euro export is namelijk import van goederen en diensten nodig.
Soms is het importdeel heel groot. Dat is met name het geval bij de wederuitvoer
van buitenlandse landbouwgoederen. Hieraan verdient Nederland per euro export
relatief weinig. Aan andere goederen verdient Nederland relatief veel. Dat is bij
voorbeeld het geval bij hier geteelde landbouwgoederen die niet of nauwelijks
verdere bewerking ondergaan. Of er is wel bewerking nodig, maar de benodigde
grondstoffen, halffabricaten of diensten komen met name uit Nederland en niet uit
het buitenland.
Op basis van cijfers over 2016 van de afdeling Nationale Rekeningen bij het CBS
zijn toegevoegde waardecijfers geschat voor de export van landbouwgoederen.
Deze cijfers geven inzicht in de exportverdiensten3): aan welke landbouwgoederen
verdient Nederland via de export het meest? Daarbij is het goed om te bedenken
dat alle verdiensten in de Nederlandse economie worden meegerekend die te
danken zijn aan de landbouwexport. Niet alleen de directe exportverdiensten
die te danken zijn aan export door bedrijven in de landbouwsector of voedings
middelenindustrie, maar ook indirecte verdiensten te danken aan alle andere
bedrijven in de toeleveringsketen van de landbouwexport. Dat kan heel ver gaan.
Voor een heel klein gedeelte telt zelfs de accountant van het schoonmaakbedrijf
dat een exporterende voedingsmiddelenfabriek schoonmaakt mee. Zo zitten
dus ook dienstensectoren in de exportverdiensten die komen uit de export van
(landbouw)goederen.
In figuur 3.4.1 zijn de landbouwgoederen (in lichtblauw) en de
landbouwgerelateerde goederen (in donkerblauw) bij elkaar gezet en gesorteerd
op exportverdiensten. Nederland blijkt nog altijd met afstand het meest te
verdienen aan sierteelt (bloemen, planten, bollen, boomkwekerijproducten).

3)

In deze paragraaf gaat het om exportverdiensten die te danken zijn aan de export van landbouwgoederen. Dit is vrijwel
hetzelfde als toegevoegde waarde die voorkomt uit landbouwexport. Het verschil betreft belastingen en subsidies. Hier
is gekozen voor exportverdiensten, omdat deze als voordeel hebben dat er dan precies kan worden vergeleken met het
bbp tegen marktprijzen. Exportverdiensten betreffen dus de verdiensten die Nederland heeft dankzij de landbouwexport
oftewel de exportwaarde minus de waarde van de import van goederen en diensten die nodig waren om deze goederen
te produceren.

98

De Nederlandse landbouwexport 2017

In 2016 levert de export van deze goederen een toegevoegde waarde op van
6,2 miljard euro. De subtop wordt gevormd door zuivel en eieren (4,2 miljard),
groenten en vlees (beiden 4,0 miljard). De verschillen zijn hier minimaal.
Daarna volgt een groep van goederen met diverse bereidingen. Graan, meel
en bereidingen, zoals babymelkpoeder, staan op zes (2,9 miljard), cacao en
bereidingen, zoals chocolade, op zeven (2,5 miljard) en bereidingen van groenten
en fruit, zoals vruchtensap, op acht (2,0 miljard euro). Nederland verdient
1,9 miljard euro aan de export van dranken, zoals bier.
3.4.1

Verdiensten aan export van landbouw- en landbouwgerelateerde
goederen, 2016
Sierteelt
Zuivel en eieren
Groenten
Vlees
Graan, meel en bereidingen
Cacao en bereidingen
Bereidingen van groenten en fruit
Dranken
Resten voedselindustrie, veevoer
Fruit
Landbouwmachines
Levende dieren

Machines voor de voedingsmiddelenindustrie
Natuurlijke vetten en oliën
Suiker en suikerwerk
Meststoffen
Oliehoudende zaden en vruchten
Vis en zeevruchten
Kasmaterialen
Koffie, thee, specerijen
Bereidingen van vlees en vis
Overige voeding
Overige primaire en secundaire landbouw
Overige tertiaire landbouw
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7

Miljard euro
Bron: CBS.
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3.4.2 Per euro verdiensten aan export van landbouw- en
landbouwgerelateerde goederen, 2016

Sierteelt
Groenten
Kasmaterialen
Machines voor de voedingsmiddelenindustrie
Zuivel en eieren
Levende dieren
Landbouwmachines
Vlees
Graan, meel en bereidingen
Suiker en suikerwerk
Meststoffen
Cacao en bereidingen
Dranken
Koffie, thee, specerijen
Bereidingen van groenten en fruit
Oliehoudende zaden en vruchten
Bereidingen van vlees en vis
Vis en zeevruchten
Resten voedselindustrie, veevoer
Natuurlijke vetten en oliën
Fruit
Overige voeding
Overige primaire en secundaire landbouw
Overige tertiaire landbouw
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
Euro

Exportverdiensten per euro export totaal (incl. wederuitvoer)
Exportverdiensten per euro export van Nederlandse makelij
Bron: CBS.

Op basis van exportwaarden en exportverdiensten kan per product een ‘winst
marge’ worden berekend. Hoeveel verdienen we aan welk product per euro
export, dus na aftrek van de kosten van de benodigde import? Waaraan verdienen
we het meest? Aan sierteelt (72 eurocent toegevoegde waarde per euro export),
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groenten (62 eurocent), kasmaterialen (58 eurocent), machines voor de voedings
middelenindustrie en zuivel/eieren (beiden 56 eurocent) verdient de Nederlandse
export relatief het meest. Dit zijn goederen die weinig worden wederuitgevoerd
en waarbij bij de productie weinig import nodig is. Dat laatste valt te zien aan de
tweede staaf bij sierteelt en groenten. Dit betreft de exportverdiensten per euro
export van Nederlandse makelij (zonder wederuitvoer). Ook dit percentage is veel
hoger dan gemiddeld. Ook fruit en oliehoudende zaden en vruchten leveren veel
op per euro Nederlandse productie. Dit zijn echter ook goederen die heel veel
worden wederuitgevoerd waardoor de totale verdiensten per euro veel lager zijn.
Fruit staat zelfs helemaal onderaan. Per euro export van Nederlandse makelij levert
fruitexport maar liefst 80 eurocent op, maar door de enorme wederuitvoer van
fruit, zoals bijvoorbeeld in het geval van avocado’s (CBS, 2017), daalt het bedrag
naar 21 eurocent.
In het eerste hoofdstuk is een raming gedaan voor de Nederlandse landbouw
in exportwaarde (omzet) voor het hele jaar 2017. Deze paragraaf heeft op
detailniveau laten zien wat Nederland aan de landbouwexport verdiende in 2016.
Op macroniveau heeft het CBS daarnaast een inschatting gemaakt voor de
verdiensten aan de landbouwexport in 2016 en 2017.
De landbouwexport leverde in 2017 naar schatting 44 miljard euro toegevoegde
waarde op voor de Nederlandse economie. Ongeveer 40,5 miljard euro is daarbij
te danken aan landbouwexport van Nederlandse bodem en 3,5 miljard euro komt
van verdiensten uit wederuitvoer.
De landbouwexport, inclusief de landbouwgerelateerde goederenexport,
zorgt voor exportverdiensten van circa 48 miljard euro, waarvan 44 miljard
euro te danken aan export van Nederlandse makelij en 4 miljard euro te
danken aan wederuitvoer. De 48 miljard euro betreft het hoogste bedrag aan
landbouwexportverdiensten ooit gemeten. In 2016 droeg de totale landbouw
export 46 miljard euro bij aan de Nederlandse economie. Dat was toen circa
6,5 procent van het bbp. Naar schatting zal de bijdrage in 2017 ongeveer
gelijk zijn.
Op basis van (enkel) NR-cijfers4) is er ook iets te zeggen over de totale
verdiensten per euro landbouwexport. Deze ligt op 46 eurocent voor de totale

4)

Zoals eerder gemeld zijn de exportomzetwaarden bij Nationale Rekeningen licht afwijkend van de omzetwaarden bij
de statistiek Internationale Handel in Goederen (de basis van de rest van dit boek). Dat heeft te maken met onder andere
inpassingscorrecties en conceptuele verschillen. De hier genoemde ratio’s (verdiensten per euro) wijken daarom licht af van
de ratio tussen NR-exportverdiensten en IHG-omzetwaarden.
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landbouwexport, inclusief de landbouwgerelateerde goederenexport met
64 eurocent voor een euro export van Nederlandse makelij en 12 eurocent bij
een euro wederuitvoer. Dit zijn iets hogere verdiensten per euro dan bij de totale
goederenexport (inclusief niet-landbouw).
Niet alleen verdient Nederland meer aan een euro landbouwexport dan aan een
euro niet-landbouwexport, ook is het zo dat landbouw minder wederuitvoer
kent dan overige goederen. In paragraaf 3.3 bleek al dat bij de landbouwexport
28 procent wederuitvoer betreft en bij niet-landbouw 49 procent. Denk
bijvoorbeeld aan grote wederuitvoerstromen van tablets, smartphones, routers of
kleding. Aan wederuitvoer houdt de BV Nederland relatief gezien niet zo veel over
(gemiddeld 11 eurocent per euro goederenexport).
Het resultaat van beiden (minder wederuitvoer in de landbouwexport en hogere
exportverdiensten per euro) is dat het aandeel van de landbouw in de totale
verdiensten via de goederenexport een stuk hoger ligt (bijna een derde) dan het
landbouwaandeel in de exportomzet (21 procent). Oftewel, de landbouwexport is
belangrijker voor de economie dan de bruto exportcijfers suggereren.
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