Export tweedehands machines

Tweede kans

Tweedehands machines verkopen kan
op meer manieren: zelf, via veilingen,
vraag- en aanbodbanken en via importen exportbedrijven. Zo verkoopt H&G
Exporttractors trekkers vanuit Europa in
voornamelijk Afrika en Zuid-Amerika. Via
veilinghuis Troostwijk Auctions wordt het
merendeel van de trekkerkavels juist in
Europa verkocht. Wat komt erbij kijken om
machines te exporteren en gaan andere
machines ook naar het buitenland?
Tekst: Lilian Braakman en Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

I

n Europa is Troostwijk Auctions het grootste industriële veilinghuis met Nederland en België als kartrekkers. In Polen en Frankrijk wordt de markt vooral
gedeeld met Surplex. In Duitsland zijn er drie spelers:
Troostwijk, Surplex en NetBid. In de genoemde landen is
Troostwijk marktleider. Op de categorie Agrarische, Groen-,
Grondverzet- en Infrasector zitten drie accountmanagers.
Andere categorieën, zoals metaalindustrie of levensmiddelen, redden het met één accountmanager. Volgens Menno
Westerbrink, een van de accountmanagers Agrarische,
Groen-, Grondverzet- en Infrasector bij Troostwijk Auctions, zegt dat iets over de grootte van deze categorie. Een
optie is om via een inbrengveiling machines te verkopen.
“Maar onze core business is vrijwillige bedrijfsbeëindiging.”
Van de machines en materialen die na een bedrijfsbeëindiging worden aangeboden op de online veiling, gaat het
nodige de grens over. Westerbrink: “Het beeld is dat voornamelijk bollenmachines en teeltspecifieke machines in de
sector en in Nederland blijven. De kopers zijn voornamelijk
eindgebruikers. Machines zoals een leesband of stortbunker worden veel breder verkocht in Europa, bijvoorbeeld in
de voedselmiddelen- of verpakkingsindustrie.”
Cijfers van aangeboden Nederlandse bloembollenmachines onderbouwen de uitspraak van Westerbrink. Zo zijn
er dit jaar tot november 1.891 kavels in Nederland verkocht tegenover 153 in België. In Duitsland zijn 92 kavels
verkocht en in Polen 86. Daarna daalt het aantal verkochte
Nederlandse kavels met bloembollenmachines naar andere
landen rap. De inhoud van die kavels is divers. Het gaat
bijvoorbeeld om kuubkisten, ontsmettingslijnen, telmachines en droogwanden. “Het aantal kavels geeft een vertekend beeld. In een kavel kunnen meerdere droogwanden of
kuubkisten zitten”, verduidelijkt Westerbrink de cijfers.
Op de vraag of het loont om een trekker te veilen in plaats
van in te ruilen, geeft Westerbrink een helder antwoord:
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“We zien dat er bij een veiling een reële marktprijs ontstaat. Deze is soms hoger dan wat een lokale dealer ervoor
vraagt of geeft, maar soms ook minder. Het blijft een
kwestie van vraag en aanbod. Maar de tijd dat iets voor te
weinig weg gaat, is door ons grote bereik wel verleden tijd.
Het succes valt of staat bij een realistische verwachting van
de verkoper.” Sommige opdrachtgevers verwachten gouden
bergen door de manier van rekenen. Westerbrink ziet dat
mensen gaan googelen voor een prijsindicatie. “Als online
een trekker te koop is voor een vraagprijs van tienduizend,
betekent dat niet dat ze hem verkopen voor dat bedrag. Er
zit geld op voor het stallen en misschien wat onderhoud.
Wij doen het andersom. Wij zetten hem te koop voor duizend euro en laten bieders bieden naar waarde.”
Een ander verschil tussen verkoopsites en online veilingen
is dat er op een veiling een gelimiteerd aanbod te koop
komt. “Op verkoopsites staan soms meer trekkers. Dan
kan de koper de mooiste eruit halen. Minder aanbod in
combinatie met tijdsdruk maakt het biedproces interessanter. Bieders voelen zich vaak al eigenaar en als ze worden
overboden, willen ze toch net iets meer uitgeven om een
kavel te winnen.”

VANUIT HEEL EUROPA
In de hoofdcategorie trekkers heeft Troostwijk Auctions
tot november dit jaar 4.054 kavels verkocht. Dit zijn kavels
vanuit heel Europa en bestaan niet alleen uit trekkers, maar
ook uit onderdelen, zoals wielen en frontgewichten, en oldtimers. Het merendeel van het aanbod komt uit Nederland en
België en 41% van dit aanbod is in Nederland gebleven (zie
tabel op pag. 48). Meer dan de helft wordt dus geëxporteerd
naar andere Europese landen. “Nederlandse trekkers hebben
een goede reputatie, omdat het onderhoud in Nederland
op een topniveau ligt. Een Nederlandse tractor brengt over
het algemeen meer op dan één uit bijvoorbeeld Frankrijk of
Engeland. Oudere machines met minder storingsgevoelige
techniek zijn meer in trek in Oost-Europa, zoals Roemenië,
waar nog een hele inhaalslag te maken is. Daar stappen
boeren van hun paard af op hun eerste trekker.”
De accountmanager geeft als tip mee om niets weg te gooien
voorafgaand aan een veiling. “Platte wagens worden nog
voor goede prijzen verkocht in deze landen, terwijl verko-

Bart van Haaster: “Het aanbod komt uit heel Europa.”

H&G Exporttractors draaischijf voor
handel in tweedehands tractoren
Veertien jaar geldeden begon het met een Massey Ferguson 165 van een bloembollenkweker uit Breezand. Bart van Haaster en Tom de Graaf zetten de trekker
op Marktplaats en waren verrast over de snelle verkoop. Het was het begin van
H&G Exporttractors aan de Abbestederweg in Callantsoog, waar tegenwoordig
acht man personeel werkt. Met grote regelmaat vertrekt er een zeecontainer
vol met tractoren naar verre oorden. Aanvankelijk was Nederland een goede
markt om trekkers te zoeken voor de handel. “Er reden nog heel wat oudere
modellen rond in ons land, maar die zijn nu wel bijna allemaal weg of zitten
bij een verzamelaar”, aldus Bart van Haaster. “Nu komt het aanbod uit heel
Europa.” Toch melden zich ook nog steeds ondernemers uit de regio. “Ze willen dan weten wat ze voor hun trekker kunnen krijgen en meestal is de prijs
die wij bieden interessant genoeg voor ze om te verkopen.”

UITLEESAPPARAAT
H&G is vooral geïnteresseerd in modellen waarop nog niet veel technische
snufjes zitten. De reden hiervoor is simpel, aldus Van Haaster. “De meeste tractoren gaan naar landen waar eenvoudige reparaties goed zijn uit te
voeren, maar net als in Nederland een trekker aan het uitleesapparaat leggen om zo een storing op te sporen is er meestal niet bij. Daarnaast zijn de
meeste gebruikers moderne technieken ook niet gewend.”
Zodra de aangekochte tractoren in Callantsoog arriveren, maken medewerkers de tractoren klaar voor de export. De tractoren die helemaal opnieuw
gespoten worden, komen in een aparte bedrijfshal te staan.
De verkoop gaat de hele wereld over, maar de nadruk ligt bij H&G wel op
Zuid-Amerika, waar landen als Bolivia, Chili en Peru veel tractoren afnemen.
In Afrika is er belangstelling vanuit landen als Ghana, Kenia, Gabon en Tanzania. Dat beeld wisselt wel. Als er onrust in een land is door bijvoorbeeld
een burgeroorlog, dan neemt de vraag af.
De zeecontainers met tractoren gaan via de haven van Rotterdam of Antwerpen naar hun bestemming. Alle exportfaciliteiten nemen van Haaster en
De Graaf voor hun rekening. Van die ene tractor in 2006 is het bedrijf uitgegroeid naar een omzet van zo’n duizend tractoren per jaar. Of ze daarmee
groot zijn of niet maakt Van Haaster niet zo veel uit. “We kijken vooral naar
onszelf. We hebben geen moment spijt van onze keuze om dit te gaan doen.
We vinden het nog steeds leuk.”
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pers hier twijfelen of ze de wagens naar de schroot zullen
brengen. Weggooien kan altijd nog als het niet verkocht
wordt op de veiling. Dit soort machines brengt vaak meer op
dan verwacht. Voor jonge machines wordt de prijs vaak te
rooskleurig ingeschat.” Deze jongere machines en tractoren
vinden vaak een nieuwe eigenaar in West-Europa of Polen.

Top 10 verkooplanden
Trekkerkavels bij Troostwijk Auctions

Land koper

Aantal
kopers

Aantal verkochte
kavels *

Aandeel in totale
verkoop kavels

Nederland

998

1.655

41%

België

449

706

17%

Duitsland

116

216

5%

Roemenië

172

366

9%

Oostenrijk

26

42

1%

Frankrijk

74

140

3%

Hongarije

60

231

6%

Polen

92

250

6%

Kroatië

38

69

2%

Slovenië

33

48

1%

* In de kavels zitten trekkers, wielen en andere onderdelen.
48

NOG AANTREKKELIJKER
De export van de trekkers naar de nieuwe eigenaren besteedt het veilinghuis uit. Westerbrink: “Maar Troostwijk
regelt wel de btw-verlegging bij export door middel van een
exportverklaring voor de koper. De koper betaalt dan geen
btw in Nederland, maar in zijn eigen land. Het is belangrijk
dat bij rijdend materieel het chassis- of serienummer op
de factuur wordt vermeld. Zo kan een nieuwe eigenaar in
zijn land een kenteken aanvragen met onze factuur. Nu er
een kentekenplicht komt voor landbouwvoertuigen zullen
Nederlands rijdende machines nog aantrekkelijker worden
voor de buitenlandse markt is onze verwachting.”
De veiling merkt dat het voor veel kopers wel een drempel
opwerpt om een machine zonder papieren te kopen. “Dat
kunnen wij vaak tackelen omdat we internationaal zijn
vertegenwoordigd met eigen kantoren door heel Europa.
Daardoor kunnen wij de kopers in hun eigen taal lokaal te
woord staan.”
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