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Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de Nederlandse handel in landbouwproducten in 2020. Wageningen Economic Research en CBS maken in deze gezamenlijke
uitgave de eerste ramingen van de landbouwhandelscijfers voor 2020 bekend en voorzien deze van duiding. Het gaat zowel om de landbouwgoederen als de
landbouwgerelateerde goederen. Daarnaast gaat het rapport in op hoeveel Nederland verdient aan de landbouwhandel. Er zijn drie katernen die dieper ingaan op
speciale onderwerpen. Voor deze editie zijn dat de gevolgen van Brexit voor de Nederlandse landbouwhandel, een analyse van de agrologistiek en de regionale functie
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De Nederlandse handel in landbouwgoederen
Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste trends in de Nederlandse handel in

Het handelsoverschot, het saldo van uitvoer en invoer, wordt voor 2020

landbouwgoederen op macroniveau. De eerste paragraaf beschrijft de

geraamd op 28,5 miljard euro en dat is minder dan in de drie jaren ervoor. In

ontwikkeling van de totale landbouwimport en -export. In de tweede

2019 was het nog 30,5 miljard euro. De landbouwinvoer is in 2020 niet alleen

paragraaf wordt voor de landbouwexport een onderscheid gemaakt tussen de

procentueel harder gegroeid dan de landbouwuitvoer, maar ook absoluut (in

export van Nederlandse makelij en de wederuitvoer van buitenlandse makelij.

euro’s). In de periode 2008-2020 is het overschot met 21% toegenomen. De

In paragraaf drie wordt de ontwikkeling van de handelswaarde afgepeld tot

lagere groei bij de uitvoer heeft vooral te maken met het feit dat na het

volume- en prijsontwikkelingen. De laatste paragraaf bespreekt wat de

salderen van uitvoer en invoer, vooral een volumegroei overblijft. De groei

Nederlandse economie overhoudt aan de export van landbouwgoederen.

van de import- en exportwaarde is voor het grootste deel toe te schrijven aan
een prijsstijging. Paragraaf 3.3 gaat verder in op prijs- en volume-effecten.

3.1

Krap nieuw landbouwexportrecord

Ondanks de coronacrisis (zoals uitvoerig beschreven in hoofdstuk 2) bereikt

105

Nederland waarschijnlijk een nieuw landbouwexportrecord in 2020 (zie

90

figuur 3.1). Het is nog niet met zekerheid te zeggen, omdat pas voor tien
Bij een sterk tegenvallende export in november en december 2020, door het
effect van een ‘tweede golf’ in de coronapandemie, kan het 2020-cijfer
uiteindelijk nog iets lager uitvallen dan in 2019. Naast corona spelen ook
andere bijzondere ontwikkelingen aan het einde van 2020 (zoals een uitbraak
van varkenspest in Duitsland, zie paragraaf 9.5) of juist positieve
hamstereffecten door Brexit bij de Nederlandse uitvoer naar het VK (zie
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maanden cijfers beschikbaar zijn (de overige twee maanden zijn een raming).
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verder hoofdstuk 7). Deze recente ontwikkelingen zitten niet of nauwelijks in

euro; dat is 1,0% hoger dan in 2019 (94,6 miljard euro). Het kan het vijfde
landbouwexportrecord op rij worden. De landbouwimportwaarde groeit met
4,5% nog harder dan de landbouwexport, tot 67,1 miljard euro in 2020. Het
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Figuur 3.1 Ontwikkeling waarde Nederlandse landbouwexport, -import en
handelsbalans
Bron: CBS tot en met oktober 2020, raming november - december 2020 door
WUR en CBS.

wordt daarmee het zesde landbouwimportrecord op rij. In de periode 20082020 is de landbouwimport met 61% toegenomen. Dat is meer dan de
landbouwexport, die in dezelfde periode met 47% toenam.
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In 2020 betrof naar schatting 20,0% van de Nederlandse goederenexport

Het hiervoor gepresenteerde afnemende landbouwoverschot tussen 2019 en

landbouwgoederen (zie figuur 3.2). Dat is het hoogste aandeel sinds 2008,

2020 vertaalt zich ook in een dalend aandeel van de landbouw in het totale

maar even hoog als in 2016). In 2019 ging het om een aandeel van 18,4%.

Nederlandse goederenhandelsoverschot. Het zakt van 55% in 2019 naar

Ook de landbouwimport komt uit op het hoogste percentage tot dusverre met

49,7% in 2020, nog steeds een fors percentage. Vanuit dit

16,0% van de totale goederenimport. Dat de percentages zo hoog uitkomen

handelsbalansperspectief blijkt landbouw van groot belang voor de

heeft vooral te maken met ontwikkelingen buiten de landbouw. Zo zijn de

Nederlandse handel. Wel is het percentage fors lager dan in 2008, toen het

olie- en gasprijzen als gevolg van de coronapandemie flink gedaald, dat heeft

nog 68,2% bedroeg. De daling is vooral te verklaren uit ontwikkelingen buiten

vooral effect gehad op de handelswaarde van niet-landbouwgoederen (CBS,

de landbouw. Zo is Nederland in de afgelopen jaren ook andere lucratieve

2020). De noodzakelijkheid van voeding voor mensen maakt ook dat de

producten gaan exporteren, zoals gespecialiseerde chipmachines (CBS, 2019).

coronatijd minder effect heeft gehad op de handel in landbouwgoederen dan
op andere producten (zie verder hoofdstuk 2).

3.2

Kleine krimp bij export van Nederlandse
makelij
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De Nederlandse landbouwexport bestaat uit wederuitvoer (niet of licht
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bewerkte import die via Nederland doorgaat naar een derde land) en export
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van Nederlandse makelij. 1 Tot de laatste groep hoort ook de export van

40

significant bewerkte import die door Nederland wordt geëxporteerd, zoals hier
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geproduceerde chocolade op basis van Ivoriaanse cacaobonen bijvoorbeeld.
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Het onderscheid tussen beide groepen is van belang, omdat Nederland veel
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meer verdient aan de export van Nederlandse makelij dan aan wederuitvoer.
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Dit komt terug in de paragrafen 3.4, 4.4, 5.6 en 6.4 waar het concept
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Figuur 3.2 Ontwikkeling landbouwaandeel in totale goederenexport -import
en handelsbalans
Bron: CBS tot en met oktober 2020, raming november - december 2020 door
WUR en CBS.

‘exportverdiensten’ verder wordt beschreven.
In 2020 wordt de export van Nederlandse makelij geraamd op 68,3 miljard
euro en de wederuitvoer op 27,3 miljard (zie figuur 3.3), Dat is een kleine
krimp van de export van Nederlandse makelij ten opzichte van 2019 (met
0,6%) en een flinke groei van de wederuitvoer (met 5,1%). De volledige groei
van de totale landbouwexport is daarmee te danken aan een groei van de
wederuitvoer van landbouwgoederen. Het aandeel van de wederuitvoer in de
totale landbouwexport groeit al jaren heel gestaag, van 27,1% in 2016 tot
28,6% in 2020.

1

In de standaardpublicaties van het CBS gaat het enkel om wederuitvoer en de uitvoer van
Nederlandse makelij. Er bestaat echter ook (quasi-)doorvoer van landbouwgoederen. Het
verschil met wederuitvoer is dat de goederen tijdens de gehele doorvoer door Nederland in
buitenlands eigendom blijven. Omdat de Nederlandse economie hieraan nauwelijks verdient,
wordt deze stroom normaal niet meegenomen in de cijfers. In hoofdstuk 8 (agrologistiek)
worden ook cijfers van de vervoersstatistieken gebruikt en om die reden worden in dat
hoofdstuk wel doorvoercijfers gebruikt.
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Figuur 3.3 Aandeel wederuitvoer in de Nederlandse goederenexport

Figuur 3.4 Ontwikkeling landbouwaandeel in totale goederenhandel

Bron: CBS tot en met oktober 2020, raming november - december 2020 door

Bron: CBS tot en met oktober 2020, raming november - december 2020 door

WUR en CBS.

WUR en CBS.

De landbouwexport heeft relatief veel ‘made in Holland’-producten in

3.3

vergelijking met niet-landbouw en dat is terug te zien in het relatief lage
percentage wederuitvoer in de totale landbouwexportwaarde (zie figuur 3.4).
Van de landbouwexport is 28,6% wederuitvoer van buitenlandse makelij en
71,4% export van Nederlandse makelij. Deze 71,4% is een stuk hoger dan bij
de export van niet-landbouwproducten waar slechts 49,2% ‘made in Holland’
in 2020. In de totale goederenexport is 54,2% van Nederlandse makelij en
45,8% van buitenlandse makelij. Bij zowel landbouwgoederen als bij nietlandbouwgoederen is het belang van wederuitvoer groeiende. Nederland heeft
een zeer belangrijke distributiefunctie als toegangspoort tot Europa en het
belang van die rol neemt nog steeds toe (zie verder hoofdstuk 8).

Volume daalt, prijs stijgt

Naast het onderscheid wederuitvoer/uitvoer Nederlandse makelij is het van
belang om onderscheid te maken tussen volume- en prijsmutaties, beide
dragen bij aan een verandering van de handelswaarde. Een toename van
handelswaarde hoeft geen toename van het exportvolume te betekenen. Bij
de nationale rekeningen van het CBS worden deze prijs- en volumemutaties
berekend, ook voor landbouwgoederen. Vanwege verschillen in
verslagperiode, methodologie en goederenclassificatie zijn de waardemutaties
hier niet precies gelijk aan de mutaties in paragraaf 3.1. Voor het algemene
beeld maakt het echter niet veel uit. In figuur 3.5 is duidelijk te zien dat de
lichte groei bij de invoer en uitvoer van landbouwgoederen te danken is aan
een prijsstijging en niet aan een volumestijging.
Zowel bij de invoer als bij de uitvoer is er sprake van een licht afnemend
handelsvolume 2 en een toenemend prijsniveau. Uit een analyse op

2

Dit betreft het totaalcijfer voor de landbouw en voeding. Onderliggend zien we een
handelsvolumegroei bij primaire landbouwproducten en een handelsvolumekrimp bij
secundaire landbouwgoederen (voedingsmiddelen). Bij beide groepen is er sprake van een
prijsstijging.
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productniveau blijkt dat bij 40% van de landbouwgoederen er een

van landbouwgoederen na aftrek van de daarvoor gemaakte kosten (invoer

volumedaling is in combinatie met een prijsstijging. Bij circa een derde van de

van grondstoffen, diensten, halffabrikaten en de invoer voor wederuitvoer).

goederen komt juist het omgekeerde voor: een volumegroei met een
prijsdaling. De overige twee combinaties (prijs- en volumedaling of prijs- en

In lijn met paragraaf 3.2 is een afname van de verdiensten aan de export van

volumestijging) komen minder voor. In hoofdstuk 5 worden prijs- en

landbouwgoederen van Nederlandse makelij zichtbaar in vergelijking met

volumeontwikkelingen voor de diverse landbouwgoederen besproken.

2019, terwijl de wederuitvoerverdiensten juist toenemen. In tegenstelling tot
bij de exportwaarde leidt dit onder de streep tot een kleine afname van de
totale exportverdiensten. Dat is niet vreemd, omdat het belang van de
wederuitvoer in termen van exportverdiensten een stuk kleiner is dan in

2,0

termen van exportwaarde. Nederland verdient per euro export namelijk
relatief weinig aan wederuitvoer, namelijk 11 eurocent in vergelijking met de

1,5

%

export van Nederlandse makelij waar de verdiensten gemiddeld 60 eurocent
per euro bedragen. 4
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Figuur 3.5 Ontwikkeling landbouwwaarde, -volume en -prijs, 2019-2020
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Lichte afname exportverdiensten

Voor 2020 is ook een raming gemaakt van de Nederlandse verdiensten 3 aan
de export van landbouwgoederen. Het CBS maakt deze berekeningen met
behulp van waardeketenonderzoek op basis van input-outputtabellen van de

2015

2016

2017

Export Nederlandse makelij

2018

2019

2020 raming

Wederuitvoer

Figuur 3.6 Ontwikkeling verdiensten aan de Nederlandse landbouwexport
Bron: CBS (waardeketenonderzoek).

nationale rekeningen. Daarbij wordt rekening gehouden met de gehele
exportketen van producten en met lucratieve export (van Nederlandse
makelij) en minder lucratieve export (van buitenlandse makelij).
Exportverdiensten zijn wat de Nederlandse economie overhoudt aan de export
3

Exportverdiensten zijn vrijwel hetzelfde begrip als de toegevoegde waarde die voortkomt uit
de landbouwexport. Het verschil betreft het saldo van productgebonden belastingen en
subsidies. Hier is gekozen voor exportverdiensten, inclusief het saldo van productgebonden
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belastingen en subsidies, omdat dit als voordeel heeft dat vergelijkingen kunnen worden
gemaakt met het bruto binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen.
Voor een zuivere benadering wordt vergeleken met de exportwaarden van Nationale
Rekeningen, die conceptueel iets afwijken van de exportwaarden bij de bronstatistiek.

Voor 2020 worden de totale verdiensten aan de export van landbouwgoederen
geraamd op 41,9 miljard euro, waarvan 38,4 miljard dankzij de export van
Nederlandse makelij en 3,6 miljard euro door wederuitvoer (zie figuur 3.6). In
2019 ging het om 42,2 miljard euro. Met het cijfer van 2020 heeft landbouw
een aandeel van 31% in de totale Nederlandse verdiensten aan
goederenexport en een aandeel van circa 5,8% in het totale Nederlandse
bbp. 5 Dit betreft een toename ten opzichte van 2015 (toen respectievelijk 29
en 5,0%).

5

Uitgaande van bbp-raming CPB (2020).
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