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VERTROUWEN
EXPORTEURS LOOPT
EEN DEUK OP

Het vertrouwen van Nederlandse
bollenexporteurs in Chinese zakenpartners
heeft een flinke deuk opgelopen sinds de
arrestatie van directieleden van drie grote
lelie-importeurs in de provincie Yunnan.
Zij worden beschuldigd van fraude.
Die vertrouwenskwestie raakt het hele
bollenvak, zeggen exporteurs.
Tekst: René Bouwmeester | Fotografie: René Faas
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hina is de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot een van
de belangrijkste afnemers van Nederlandse bollen. Er
gaan jaarlijks zo’n 250 miljoen leliebollen naartoe.
Een belangrijk deel van deze bollen belandt in de
zuidelijke provincie Yunnan. Nu drie Chinese importbedrijven
uit deze provincie in verband worden gebracht met belastingfraude, overheerst onzekerheid bij de exportsector.
Even samenvatten: begin oktober werd duidelijk dat de
directieleden van drie van de grootste importbedrijven van
leliebollen in China waren gearresteerd. De Chinese overheid
verdenkt deze mensen van fraude met de afdracht van btw,
in het bijzonder in die gevallen waarin de geïmporteerde
bloembollen vanuit Yunnan aan afnemers in andere Chinese
provincies of andere landen zijn verkocht.
De banktegoeden van hun bedrijven werden bevroren en
daarmee ontstond onzekerheid bij Nederlandse exporteurs
over de betaling van Nederlandse bollen die per schip naar
China onderweg waren. Lange tijd was er onduidelijkheid
over de situatie van zo’n 150 containers met Nederlandse
leliebollen.
Inmiddels, half november, is de onzekerheid over de containers grotendeels voorbij, meldt Henk Westerhof, voorzitter
van brancheorganisatie Anthos. “De meeste containers zijn
doorverkocht, maar de exporteurs zullen waarschijnlijk niet
de volle prijs ervoor hebben gekregen.” Of er nog containers
in de haven staan, is niet duidelijk. “Als ze er zijn, worden ze
mogelijk per opbod verkocht”, zegt de Anthos-voorzitter. “Het
is onduidelijk hoeveel bollen er bij kwekers terecht zijn gekomen. Het is moeilijk om daar enig inzicht in te krijgen.”

EIGEN GOEDDUNKEN
Exporteurs hebben zelfstandig geprobeerd om een oplossing
te vinden voor de ontstane situatie van hun eigen producten.
Westerhof heeft bedrijven aangeraden naar eigen goeddunken
te handelen en dat hebben deze ondernemers ook gedaan.
Daarbij was enige tijdsdruk. De piek in de Chinese lelieproductie is bestemd voor het Chinese nieuwjaar. Die bollen
die in de containers zaten waren voornamelijk bedoeld voor
broeiers die op die piek wilden inspelen. Dat betekent dat de
bollen rond deze tijd in de grond moeten zitten.
Nieuwe kopers vinden of containers omboeken naar andere
bestemmingen is lastig. Broeiers hebben hun orders al bin23 november 2017
nen. Ook andere afzetgebieden, in de omliggende provincies
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‘We richten ons op
de analyse: wat is er
feitelijk gebeurd’
en landen, zijn al voorzien van bollen of hebben behoefte aan
andere cultivars of andere kleuren.
De verwachting is dat de Chinese importeurs in staat van
beschuldiging worden gesteld waarop waarschijnlijk zware
straffen volgen. Wat er met de drie importbedrijven gebeurt,
is op dit moment onbekend.
De omvang van de schade aan gemiste inkomsten en onbetaalde rekeningen is onduidelijk. Westerhof waagt zich
echter niet aan schattingen. “Voor het totaal kan ik het niet
overzien, maar de schade is stevig. Ik heb geen harde getallen
en bedragen ga ik dan ook niet noemen.” Westerhof maakt
zich geen illusies dat deze schade te verhalen valt. “Ik heb
niet de hoop dat we er nog geld van gaan zien. Het verlies ligt
bij de handel.”
Anthos richt zich nu op de analyse van de gebeurtenissen.
Westerhof is rond het verschijnen van dit nummer op bezoek in China. Hij zal onder meer het gesprek aangaan met
de Nederlandse landbouwraad in China en vertegenwoordigers van de Yunnan Flower Association. “We richten ons
op de analyse: wat is er feitelijk gebeurd en wat staat er nog
te gebeuren? Gaan er meer bedrijven mee te maken krijgen? Komt er een ander btw-tarief ? Wat gebeurt er met de
markt? Die vragen hoop ik te kunnen beantwoorden. Ik zou
ook met de Chinese overheid willen spreken, maar ik houd
er rekening mee dat ze dit een interne aangelegenheid vinden, waarover ze verder niets naar buiten willen brengen.”

ONZEKERHEID
Ondertussen heerst onzekerheid en kunnen exporteurs slechts
gissen naar wat komen gaat. Alle betrokkenen zijn er van
overtuigd dat die gevolgen niet gering zijn. “De hele markt
wordt hierdoor beïnvloed”, zegt Jan de Wit van Bloembollenbedrijf Jan de Wit en Zonen bv. “Het vertrouwen is geschaad. Dus
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iedereen is voorzichtiger geworden. Deze bedrijven zijn ook
actief in tulp, dus ook daar heeft deze kwestie invloed op.”
De ondernemer uit Enkhuizen is sinds de jaren tachtig actief
in China en gold destijds als pionier. De export naar China is de
afgelopen tien jaar sterk toegenomen. De Wit denkt dat de lelie-export zijn plafond voorlopig wel heeft bereikt in China. “De
laatste jaren zijn er misschien wel teveel lelies geëxporteerd
vanuit Nederland en het zuidelijk halfrond. Dat geeft overdruk
op de markt. De recente ontwikkelingen kunnen een stap terug
betekenen voor de omvang van de export. Het is moeilijk in te
schatten, maar het zou een logisch gevolg zijn.”
Ook denkt De Wit dat de Nederlandse export op sommige
momenten te laconiek is geweest met de financiële afspraken.
“Met te soepele betalingsvoorwaarden is een Chinees probleem een Nederlands probleem geworden. Je moet voorzichtig zaken doen, ook als het om betalingsafspraken gaat.”

TULPEN
Dirk-Jan Haakman, van tulpenexportbedrjif Haakman
Flowerbulbs uit Wervershoof, denkt dat de Chinese kwestie
doorwerkt in het hele bollenvak. “Wij deden geen zaken
met deze drie importeurs, maar dit is voor het hele vak niet
goed. Het schaadt ons ook. Er gaan nogal wat bollen naar
China en daar zitten ook tulpen tussen.”
Iedereen wordt terughoudender met zaken doen in China,
verwacht Haakman. “We kunnen niet achter de schermen
kijken bij die importeurs, dus je kunt ook niet inschatten
wie je kunt vertrouwen. Dat is een slechte zaak. Het lijkt
misschien of ik makkelijk praten heb, maar we moeten met
zijn allen uitkijken. Dit gaat in het bollenvak een hele deuk
in het vertrouwen veroorzaken.”
Mogelijkheden voor ondernemers om zich in te dekken
tegen frauderende importeurs zijn er praktisch niet, zegt
Haakman. “Dat is heel moeilijk. Het mooiste is dat een order
vooraf wordt betaald, maar negen van de tien klanten doet
dat niet.”
Risico is sowieso een belangrijke factor bij het zakendoen,
vindt Haakman. “Nu is het China, maar de volgende keer is
het Zuid-Korea als dat in oorlog raakt met Noord-Korea. De
bollensector is afhankelijk van de export, van het buitenland. We zijn dus ook sterk afhankelijk van wat de wereld
om ons heen doet. Dat is een onwijs risico. Dat zie je nu
maar weer.”

Vooral lelies
populair in Azië
Nederlandse bloembollen gaan al jaar en dag voornamelijk naar verre bestemmingen. Met name
Nederlandse leliebollen zijn populair in het Verre Oosten. China heeft zich in dit verband ontpopt
tot de grootste markt en een dominante speler in
de regio. Toch zijn de verschillen tussen China en
omliggende landen groot, zo blijkt uit observaties
van exporteurs en landbouwraden. Sommige markten bieden nog altijd groeiperspectief, terwijl de
rek er op andere plaatsen uit is.
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Export tulpenbollen China en Japan (2008-2016)
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China is in de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot
een van de belangrijkste afzetmarkten. Met name
producten als lelie en tulp doen het goed. Op leliegebied is China met afstand de grootste markt
geworden, maar ook voor tulp is China een van
de grote spelers op de markt. Lelies worden geleverd voor de lokale broeierij voor de bloementeelt,
tulpen zijn voornamelijk bedoeld voor parken en
plantsoenen. Op het gebied van tulp is China enkele jaren Japan voorbij gegaan. De Chinese tulpenbroeierij is nog zeer kleinschalig.
De groei is stormachtig geweest. In het jaar 2000
bedroeg de exportomzet niet meer dan 5 miljoen
euro. Het land is nu de derde of de vierde afzetmarkt voor Nederlandse bollen en knollen, meldt
Henk Westerhof, voorzitter van brancheorganisatie Anthos.
De fytosanitaire eisen die China stelt aan geïmporteerde gewassen zijn hoog, maar Nederlandse teelt en handel is in staat gebleken daar aan te
voldoen. Die mogelijkheden hebben bijgedragen
aan het succes in Azië.
Toch zit er een grens aan de mogelijkheden in China, zegt exporteur Jan de Wit van Jan de Wit en
Zonen bv. De afzet schommelt al jaren en hij is van
mening dat er de afgelopen jaren vanuit Neder-
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land en het zuidelijk halfrond te veel leliebollen
zijn geëxporteerd van de Chinese markt, waardoor
de markt onder druk kwam te staan. “We denken
dat een stabiele groei van de markt in de pas loopt
met de economische groei in een land. Dan is vraag
en aanbod in balans. De afgelopen jaren was dat
in China niet het geval. De markt is daardoor op
slot gezet.”

nologie in Vietnam produceerden. De lage lonen
in Vietnam maken dit land aantrekkelijk als productielocatie.

TAIWAN

Japan groeide in de jaren tachtig uit tot een belangrijke afzetmarkt. Het land kent zeer stringente
importeisen. Het fytosanitair openbreken van de
markt door handelsovereenkomsten te sluiten,
heeft er destijds toe geleid dat Japan in de afgelopen decennia steeds tot de top-5 van belangrijkste
afzetmarkten behoort.
Het belang van de Japanse markt voor de bollensector is licht afgenomen. In omvang is deze markt
op vrijwel alle fronten achterhaald voor China. Dat
heeft onder meer te maken met de recessie waarin
Japan jarenlang verkeerde. Sindsdien is de economische groei beperkt of praktisch gelijk aan nul.
Het bloemengebruik is ook veranderd, zegt Jan de
Wit. Zo zijn bijvoorbeeld Eustoma, ranonkel, Lathyrys en pioen populairder geworden.

Taiwan kent net als China een grote behoefte aan
lelies voor de lokale broeierij. De pieken voor de
bloementeelt liggen ook hier vooral rond festivals
en het Chinese nieuwjaar. Jaarlijks importeert Taiwan zo’n 45 miljoen leliebollen, waarvan ruwweg 80
procent uit Nederland. De import is in 2016 lager
geweest omdat in 2015 te veel is geïmporteerd
waardoor er sprake was van overaanbod. Daardoor is de afzet gezakt tot het gemiddelde niveau
van de laatste jaren. Het plafond in de markt lijkt
voorlopig bereikt. Groei vindt alleen plaats bij de
toetreding van nieuwe importeurs en nieuwe cultivars. Export van lelies als snijbloemen is niet aan
de orde. Taiwan exporteert wel orchideeën.
De import van tulpenbollen is heel beperkt. Deze
bollen zijn bestemd voor parken en plantsoenen. Het
klimaat in Taiwan is eigenlijk te warm voor tulpen.
Net als Zuid-Korea hanteert Taiwan ook strikte
fytosanitaire regels voor de import van bloemen
en planten. Chinese producten voldoen bijvoorbeeld meestal niet aan de gestelde eisen.

VIETNAM

ZUID-KOREA

Vietnam heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld
als belangrijk afzetgebied. Het land is een van de
tien grootste afnemers van leliebollen uit Nederland geworden. Leliebollen worden niet alleen uit
Nederland geïmporteerd, maar ook uit Chili, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. De totale import bedroeg
vorig jaar bijna 80 miljoen stuks, waarvan 40 procent uit Nederland. Populaire cultivars zijn ‘Yelloween’, ‘Conca d’Or’, ‘Sorbonne’, ‘Robina’, ‘Manissa’
en ‘Indiana’. Kenners denken dat de Vietnamese
markt op dit moment zijn plafond heeft bereikt.
De totale sierteeltproductie is het laatste decennium gegroeid met dubbele cijfers. Veel bloemen
worden geëxporteerd naar Japan, met uitzondering
van lelies die op de lokale markt worden afgezet. De
afgelopen tien jaar is die export verviervoudigd. Dat
komt deels doordat Taiwanese en Japanse ondernemingen productiefaciliteiten in Vietnam hebben
geopend, waarbij zij hoogwaardige kennis en tech-

Zuid-Korea is een uitzondering in dit overzicht. De
consumptie van snijbloemen in Zuid-Korea is lager
dan in vergelijkbaar geïndustrialiseerde landen.
Dat komt voornamelijk doordat Koreanen weinig
sierteeltproducten kopen voor eigen gebruik of
als geschenk. Zo’n 80 procent van de bloemen is
bedoeld voor gelegenheden als bruiloften of begrafenissen en als decoratie in bijvoorbeeld hotels.
In Nederland en Japan is dat percentage respectievelijk 20 en 30 procent. De bloemenconsumptie neemt sinds 2005 af en volgens experts komt
dat doordat consumenten de prijs te hoog vinden.
De meeste bloembollen worden geïmporteerd uit
Nederland (88 procent), gevolgd door de Verenigde
Staten, Italië, Israël en Frankrijk. Het gaat daarbij
vooral om lelies. De Koreaanse fytosanitaire eisen
zijn heel strikt en sierteeltproducenten in andere
landen, zoals China, kunnen daar maar moeilijk
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JAPAN
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