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Bestemming en herkomst van de Nederlandse handel
in landbouwgoederen
Dit hoofdstuk behandelt de bestemming en herkomst van de handelsstromen.
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Paragraaf 4.1 gaat in op de belangrijkste bestemmingen van de Nederlandse
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landbouwexport, paragraaf 4.2 doet dat specifiek voor de export van

50

bij de import van landbouwgoederen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de
verdiensten aan de landbouwexport uitgesplitst naar bestemming.

4.1

Vooral exportgroei naar Duitsland en China

In 2020 is Brexit formeel een feit geworden, maar er is, na een
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Nederlandse makelij. Paragraaf 4.3 beschrijft de belangrijkste herkomstlanden
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overgangsperiode, pas sprake van een effectieve Brexit vanaf 2021 (zie

de Nederlandse handel in landbouwgoederen door Brexit vanaf 2021 fors lager
zijn dan eerder gepubliceerd. Figuur 4.1 laat om deze redenen een verdeling
van de export zien naar drie in plaats van twee handelsblokken: EU, het VK en

Verenigd Koninkrijk
2019

verder hoofdstuk 7). Daarmee is het lastig om het Verenigd Koninkrijk ‘zuiver’
toe te delen aan EU en niet-EU voor 2020. Per definitie zal het EU-aandeel in

EU27

Niet-EU

2020

Figuur 4.1 Landbouwexport naar de EU, het Verenigd Koninkrijk en niet-EU
Bron: CBS tot en met oktober 2020, raming november - december 2020 door
WUR en CBS.

niet-EU. De figuur toont dat de EU ook zonder het VK nog verreweg de
grootste exportmarkt is voor Nederland, met een aandeel van 67% in 2020.
Niet-EU (24,2%) en het VK (8,8%) zijn voor de export duidelijk minder
belangrijk. De export naar EU-landen en niet-EU-landen neemt licht toe in
vergelijking met 2019, maar de export naar het VK is juist licht afgenomen
(zie verder hoofdstuk 7).

De belangrijkste tien bestemmingen voor de landbouwexport zijn goed voor
71,6% van de totale landbouwexport (zie figuur 4.2). De export is met andere
woorden sterk gericht op een beperkt aantal bestemmingen. Duitsland (26%),
België (11%), VK (9%) en Frankrijk (8%) zijn traditioneel de belangrijkste
vier bestemmingen. Op enige afstand volgen China (4%), Italië, Polen,
Spanje, VS (alle 3%) en Zweden (2%). Daarmee staan er 7 EU-landen in de
top-10 en 3 niet-EU-landen indien het VK al wordt meegeteld als niet-EU-land.
In 2020 is de volgorde in de top-10 wel iets gewijzigd. China gaat van plaats
zes naar vijf, ten koste van Italië, en stijgt Polen van acht naar zeven, ten
koste van Spanje.
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groente en zuivel), Spanje (onder andere vlees, groente) en Frankrijk (onder

Duitsland

andere vlees, sierteelt, groente en zuivel).
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Figuur 4.2 Top tien bestemmingen Nederlandse landbouwexport in, 2020
Bron: CBS tot en met oktober 2020, raming november - december 2020 door
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Figuur 4.3 Top vijf stijgers en dalers 2019-2020 in absolute uitvoerwaarde,
De export naar Duitsland en China is in 2020 harder gestegen (figuur 4.3) dan

2019-2020

de totale landbouwexport naar alle bestemmingen (figuur 3.1). Zonder de

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

exportgroei naar deze twee landen zou er dus een exportdaling geweest zijn.

WUR en CBS.

De export naar Duitsland nam toe met ruim 1 miljard euro (onder andere
groenten, fruit, oliehoudende zaden en vruchten, natuurlijke vetten en oliën).
De export naar China nam toe met ruim 0,7 miljard euro (met name
varkensvlees en babymelkpoeder). De groei zit niet alleen bij deze twee
producten, maar varkensvlees en babymelkpoeder zijn ook met afstand de

4.2

Export van Nederlandse makelij groeit het
hardst naar China

meest naar China uitgevoerde landbouwgoederen. In het geval van Duitsland
betekent dat een lichte relatieve toename (met 4%), maar in het geval van

Eerder is opgemerkt dat Nederland veel meer overhoudt aan de export van

China gaat het om een toename van 24%. In absolute waarden volgen op

Nederlandse makelij dan aan de wederuitvoer van buitenlandse makelij. Om

grote afstand van Duitsland en China drie landen: Polen (onder andere

deze reden worden de cijfers van de vorige paragraaf in deze paragraaf

toename fruitexport), Denemarken (onder andere fruit, sierteelt) en

‘gezuiverd’ van wederuitvoer. Het beeld blijft echter voor een groot deel

Noorwegen (onder andere dranken). Bij elk van deze drie landen gaat het om

ongewijzigd: dezelfde tien bestemmingen komen naar voren en ook de

een exporttoename van circa 0,1 miljard euro.

volgorde is vrijwel identiek. Het enige verschil betreft de Verenigde Staten.
Deze bestemming blijkt belangrijker na aftrek van wederuitvoer. Het land is

De grootste daling betreft de export naar het VK (circa -0,25 miljard euro,

dan niet de negende bestemming voor de Nederlandse landbouw, maar de

met name vlees en bereidingen van groenten en fruit). Op korte afstand

zevende bestemming.

volgen Italië (onder andere vlees, groente, sierteelt), België (met name
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Omdat relatief veel export naar Duitsland wederuitvoer betreft, neemt het

babymelkpoeder), maar dat ongeveer de helft van de groei van de export

Duitse belang af na aftrek van deze wederuitvoer (zie figuur 4.4). Duitsland

naar Duitsland wederuitvoer betreft. Figuur 4.5 bevestigt de eerdere conclusie

heeft dan niet een aandeel van 26% in het totaal, maar van 23%. Het Chinese

dat China en Duitsland de twee landen zijn die hebben gezorgd voor een sterk

aandeel neemt juist toe van 4 tot 5% en het verschil met Frankrijk (van 8

landbouwexportjaar in 2020.

naar 7%) halveert.
België lost het VK af als grootste daler bij de landbouwexport. Het gaat om
In vergelijking met 2019 laat alleen de export naar Duitsland, China, VS en

grotere afnames dan bij de totale export, omdat het dempende effect van de

Polen een toename zien. Naar de andere bestemmingen is de export van

wederuitvoer hier wegvalt. Zowel bij België als het VK is er een afname van

Nederlandse makelij afgenomen.

de landbouwexport van Nederlandse makelij met bijna 0,4 miljard in
vergelijking met 2019. Bij de export naar Frankrijk, Italië en Spanje gaat het
om afnames van circa 0,2 miljard euro.
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Nederlandse makelij in 2020
Bron: CBS tot en met oktober 2020, raming november - december 2020 door

Figuur 4.5 Top vijf stijgers en dalers 2019-2020 in verandering absolute

WUR en CBS.

uitvoerwaarde Nederlandse makelij, 2019-2020
Bron: CBS tot en met oktober 2020, raming november - december 2020 door
WUR en CBS.

Bij de grootste stijgers en dalers wat betreft de ontwikkeling van de export
van Nederlandse makelij in 2020 (figuur 4.5) komen veel landen terug die we
eerder zagen bij de exportontwikkeling (figuur 4.3). Een belangrijk verschil is
dat Duitsland en China van plek wisselen. China is het land waarnaar in
absolute termen de export van Nederlandse makelij het hardst gegroeid is
(met 0,75 miljard euro), meer dan naar Duitsland (groei van 0,55 miljard
euro). Dit betekent dat ongeveer de gehele groei van de export naar China
Nederlandse makelij betreft (zoals Nederlands varkensvlees en Nederlands

4.3

Import uit Maleisië groeit het hardst

Net als bij de landbouwexport is ook bij de import een uitsplitsing mogelijk
naar EU, VK en niet-EU. Ook aan de invoerkant is er een toename in de
handel met de EU- en niet-EU-landen, maar een (beperkte) afname in de
handel met het VK (zie figuur 4.6). Ook bij de import is de EU het
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belangrijkste blok met een aandeel van 54,5%, maar minder prominent dan

Het gaat wel vaak om geringe toenames van enkele procenten. Enkel de

bij de export (67%). Met het vertrek van de VK uit de EU neemt het niet-EU-

import uit Brazilië, VS (beide +9%) en Spanje (+8%) nam significant toe.

blok toe tot 42,2%. Bijna de helft van de landbouwimport zal daarmee van
buiten de EU komen. De import uit niet-EU-landen groeit bovendien harder
(met 7%) dan de import uit EU-landen (3%).
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Figuur 4.7 Top tien herkomstlanden Nederlandse landbouwimport in 2020
Bron: CBS tot en met oktober 2020, raming november - december 2020 door
WUR en CBS.

Figuur 4.6 Landbouwimport uit EU, VK en niet-EU
Bron: CBS tot en met oktober 2020, raming november - december 2020 door
WUR en CBS.

De landbouwimport groeit in 2020 met 2,9 miljard euro, meer dan een derde
(1,1 miljard) komt op het conto van vijf landen: Maleisië (+0,3 miljard),
Spanje, Zuid-Afrika, Brazilië en Indonesië (allen +0,2 miljard euro)

De belangrijkste tien leveranciers van 2019 zijn dat ook in 2020 (zie

(figuur 4.8). Daarbij valt op dat Spanje het enige EU-land is. Uit dit land is in

figuur 4.7). Ook de volgorde is identiek. Het betreft in de eerste plaats de

2020 met name meer invoer geweest van natuurlijke vetten en oliën,

buurlanden Duitsland (17% van het totaal in 2020) en België (13%) en

bereidingen van vlees en vis en van dranken. De groei van de invoer uit Zuid-

daarna op grote afstand Frankrijk (6%), Brazilië, Spanje, VS (alle 4%), VK,

Afrika is voor het overgrote deel fruit, bij Brazilië gaat het om sojabonen.

Polen, Italië en Oekraïne (alle 3%). Samen zijn de tien landen goed voor

Nederland is de grootste importeur van sojabonen in de EU en Brazilië is de

59,6% van de totale import in 2020, dat is iets minder dan in 2019 (60,8%).

grootste leverancier voor Nederland (CBS, 2020). 1 Circa een kwart van de
ingevoerde sojabonen (alle herkomstlanden) gaat meteen door naar het

Inclusief het Verenigd Koninkrijk liggen vier landen buiten de EU en dat is één

buitenland als wederuitvoer. De meeste sojabonen worden in Nederlandse

land meer dan bij de export. In vergelijking met 2019 hebben alle landen in

fabrieken verwerkt tot veevoederproduct (CBS, 2020). De groei van de import

2020 meer uitgevoerd naar Nederland, met uitzondering van het VK (-2%).

uit Maleisië en Indonesië heeft voor een belangrijk deel (circa de helft) te
maken met een toenemende invoer van palmolie uit deze landen. Indonesië

1

Een uitgebreid katern over de sojahandel in relatie tot duurzaamheid is te vinden in de
vorige editie van deze publicatie (Jukema et al., 2020, hoofdstuk 16).
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en Maleisië zijn de belangrijkste leveranciers van palmolie voor Nederland
(CBS, 2018).

4.4

Verdubbeling verdiensten aan export naar
China

De in paragraaf 3.4 berekende landbouwexportverdiensten kunnen worden
Maleisië

verdeeld naar land van bestemming. Daarbij zijn er enkel cijfers beschikbaar

Spanje

tot en met 2019. De landen in de top tien van belangrijkste bestemmingen in

Zuid-Afrika

termen van exportverdiensten zijn dezelfde landen als de top tien

Brazilië

belangrijkste bestemmingen in termen van exportwaarde (zie tabel 4.1). Aan

Indonesië

de export van Duitsland verdiende Nederland 10 miljard euro in 2019, een

Nieuw-Zeeland

toename van 19% in vergelijking met 2015. Ook aan de landbouwexport naar

Denemarken

België (4,5 miljard euro), het Verenigd Koninkrijk (4,1 miljard) en Frankrijk

Verenigd Koninkrijk

(3,4 miljard) verdient Nederland veel via de landbouwexport. Op enige
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Figuur 4.8 Top vijf stijgers en dalers 2019-2020 in verandering absolute
invoerwaarde
Bron: CBS tot en met oktober 2020, raming november - december 2020 door
WUR en CBS.

De sterkste afnames bij de import in vergelijking met 2019 bevinden zich ook
met name buiten de EU. Denemarken is van de vijf grootste dalers het enige
EU-land. Daarbij gaat het wel om veel kleinere veranderingen dan bij de
importgroeiers (circa 50 miljoen euro minder export naar Nederland dan in
2019). Bij zowel Thailand, VK als Nieuw-Zeeland is er een afname van de
import van vlees. Uit India is vooral minder fruit ingevoerd en bij Denemarken
gaat het met name om een afname van de import van zuivel.

In de periode 2015-2019 zijn de verdiensten aan de landbouwexport met
bestemming China het hardst gestegen. Deze zijn bijna verdubbeld, van
0,75 miljard euro in 2015 tot bijna 1,5 miljard euro in 2019. Daarna volgen
Spanje en Polen waaraan Nederland respectievelijk 45 en 37% meer is gaan
verdienen. De minste groei bij de belangrijke bestemmingen heeft
plaatsgevonden bij de export naar het VK (+9%) en Zweden (+8%).

Tabel 4.1

Verdiensten aan de export van landbouwgoederen, belangrijkste

bestemmingen
Land

2015

2019

Mutatie 2015-2019

Duitsland

8.371

9.980

19

België

3.398

4.506

33

Verenigd Koninkrijk

3.723

4.069

9

Frankrijk

2.932

3.363

15

Italië

1.418

1.638

16

China

748

1.478

98

in %

Spanje

930

1.344

45

1.128

1.274

13

Polen

769

1.053

37

Zweden

794

859

8

Verenigde Staten

Bron: CBS (waardeketenonderzoek).
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Hoeveel procent van de exportverdiensten is te danken aan de landbouw?
Figuur 4.9 laat zien dat het VK en Zweden er uitspringen. De export naar deze
twee landen is het meest agrarisch van aard. Zo betreft 35% van de
verdiensten aan de goederenexport naar het VK landbouwgoederen, bij
Zweden is dat 38%. De goederenexport naar België, Italië (elk 26%) en de VS
(23%) is minder agrarisch van aard.
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Figuur 4.9 Aandeel landbouw in totale goederenexportverdiensten voor de
belangrijkste bestemmingen
Bron: CBS (waardeketenonderzoek).
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