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Trends in Export 2014

Trends in Export is een gezamenlijk initiatief van kredietverzekeraar Atradius en exportorganisatie Fenedex

Het jaarlijkse onderzoek van Fenedex en Atradius: 
trends, knelpunten en verwachtingen van de Nederlandse export
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De directeur van het Centraal Planbureau Laura van Geest 

meldt dat de prognoses voor de groei van de wereldhandel 

in 2014 verbeterd zijn (een percentage van bijna 4% wordt 

nu genoemd) en meldt tevens dat als de wereld met sanc-

ties aan de gang gaat, deze prognose alweer achterhaald is 

met als gevolg dat die groei voor de Nederlandse economie 

eerder bij 0% dan bij 1% zal liggen.

Ziedaar op macroniveau in een notendop de afhankelijk-

heid voor Nederland van het buitenland. Toch overheerst 

het positieve beeld uit het jaarlijkse onderzoek Trends in 

Export zeer duidelijk. Exporteurs hebben niet alleen het 

hoogste vertrouwen sinds zes jaar, maar verwachten 

zelfs een groei van boven de 10% voor 2014! Het lijkt 

erop dat de economische groei in Nederland opnieuw 

grotendeels door de uitvoer wordt gedreven. 

Hoewel bij een aantrekkende wereldeconomie de groei 

in het eurogebied wat zal achterblijven, zijn we dus in alge-

mene zin positief gestemd. Het zal daarom geen verbazing 

wekken dat de nieuwe markten voor exporteurs vooral 

buiten Europa liggen. De BRICT-landen staan opnieuw in 

de top 5 van markten die exporteurs als nieuw afzetgebied 

denken binnen te gaan. Rusland neemt de eerste plek in. 

Wij vragen ons af of de huidige onwikkelingen in dit land 

de plannen van exporteurs beïnvloeden. 

Veel positieve geluiden, maar ook zijn er nog de nodige 

knelpunten. De problematiek van het vinden en aansturen 

van een buitenlandse partner staat met stip op één. Waar 

uit het onderzoek naar boven komt dat de respondenten 

vooral concurreren op (product)innovatie en toegevoegde 

waarde, valt op dat de toenemende technologische kennis 

van onze concurrenten in de komende jaren wellicht onze 

concurrentiekracht gaat ondermijnen. Niet onvermeld mag 

blijven dat waar eerdere onderzoeken al aangaven dat de 

trend van outsourcing niet meer aanwezig was, echter ook 

blijkt dat een mogelijke trend van reshoring, het terughalen 

van de productie naar Nederland, geen hoge ogen scoort. 

Verhalen over een ‘jobless recovery’ worden zo enigs-

zins in hun context geplaatst, zeker als daar de trend naar 

steeds meer e-commerce aan wordt toegevoegd. 

Met het oog op de Europese verkiezingen valt op dat 70% 

van de respondenten blij is met de euro, hoewel de wissel-

koers wel voor problemen zorgt. Helaas ontbreekt het 

heilige geloof in het Nederlands elftal. We hebben gelukkig 

alleen het organiserende land boven ons te dulden.

Wij wensen u veel leesplezier bij deze zestiende editie 

van ons rapport.

Bart Jan Koopman     Tom Kaars Sijpesteijn

Directeur Fenedex     Directeur Atradius

Onze volatiele wereld en de positieve exportverwachtingen!
Op het moment van schrijven van deze inleiding heeft de nucleaire top in Den Haag van eind 

maart er alweer een paar nieuwe agendapunten bij. Zo praten het bedrijfsleven en de Nederlandse 

overheid op de zondag voorafgaande aan de top met de Chinese president en een groot gevolg aan 

ministers en Chinese bedrijven over de mogelijkheden om meer handel te drijven en praat men op 

maandag in de G7 (de G8 zonder Rusland) om wellicht de handel te beperken met Rusland.

Inhoudsopgave

3 Inleiding
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Mooie exportgroei in 2013 

Belangrijkste resultaten 
Trends in Export 2014
Hebben exporteurs de positieve verwachtingen over 2013 kunnen waarmaken en 

wat voorspellen ze voor de export in 2014? Op welke nieuwe markten ligt de focus 

het komend jaar? Het jaarlijkse onderzoek Trends in Export geeft hierop de antwoorden. 

Dit jaar is er extra aandacht voor de verschillende fases van internationalisatie. 

+8

Verwachte groei 2014 boven de 10% +11

Hoogste exporteursvertrouwen in zes jaar 6.7

Exporteurs geven aan dat de export in 2013 met 8% is gegroeid. 

Dit is in lijn met de verwachting (9%) die zij vorig jaar uitspraken in dit onderzoek. 

Voor 2014 zijn Nederlandse exporteurs met een gemiddelde groeiverwachting van 11% 

positiever dan het voorgaande jaar. De positieve trend van de afgelopen jaren lijkt dus 

ook in 2014 verder door te zetten. 

Het vertrouwen in het wereldwijde economische klimaat is in zes jaar tijd nog niet zo hoog 

geweest. Het gemiddelde exporteursvertrouwen komt dit jaar uit op een 6,7. Het vertrouwen 

onder exporteurs in het economische klimaat groeit voor het derde achtereenvolgende jaar. 
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De meeste respondenten zijn actief in zowel buurlanden, de 

rest van de EU als in markten daarbuiten. Wat opvalt is dat 

hoe groter de geografische afstand, hoe meer er gebruik 

wordt gemaakt van een lokale partner. Markten dichtbij 

huis worden vaak direct bewerkt. De lokale partner blijkt 

tevens de kritieke succesfactor voor bedrijven. Als grootste 

knelpunt bij internationaal zakendoen wordt namelijk het 

vinden van een goede lokale partner genoemd. Exporteurs 

geven aan dat met name het inzicht in de positie van de 

partner op de markt ontbreekt. Indien een partner gevonden 

is, dan blijft het gebrek aan aandacht van de partner voor 

de verkoop van hun producten de grootste bottleneck. 

Partner wint aan belang bij verder weg gelegen markten 

Ruim twee derde van de respondenten geeft aan dat zij 

met name concurreren op productinnovatie. Service wordt 

door 60% genoemd. Nog geen derde van de exporteurs 

geeft aan dat prijs hun belangrijkste concurrentiekracht is. 

Het creëren van toegevoegde waarde lijkt daarmee onze 

grootste kracht. Onze buitenlandse concurrenten gebruiken 

prijs in het algemeen wel meer als concurrentiemiddel. 

De meeste concurrentie ondervinden we uit Duitsland en 

China.

Productinnovaties en service grootste concurrentiekracht 

Verantwoording: 

In totaal zijn circa 4.100 vragenlijsten verstuurd naar leden en klanten van Fenedex en Atradius. Hiervan zijn 537 vragenlijsten retour 

ontvangen, ofwel een respons van 13%. De vragenlijsten zijn in de periode van december 2013 tot en met januari 2014 ingevuld. 

Gemiddeld hebben de respondenten 142 medewerkers in dienst, waarvan 10 exportmedewerkers. De respondenten hebben gemiddeld 

34 jaar exportervaring en exporteren naar 27 landen.

Dankwoord: 

Wij spreken onze dank uit aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Beurtvaartadres, Kamer van Koophandel Nederland en 

EVO, voor het onder de aandacht brengen van ons onderzoek.

Het groeipotentieel van buitenlandse markten is voor 71% 

van de respondenten de belangrijkste reden om te gaan 

exporteren, gevolgd door toenemende vraag vanuit het 

buitenland met 45%. Redenen als risicospreiding en 

verzadiging van de Nederlandse markt worden minder 

genoemd. De keuze om internationaal te gaan ondernemen 

lijkt hiermee voornamelijk kansgestuurd te zijn. 

De meeste respondenten (68%) geven aan dat organische 

groei (stap voor stap) de belangrijkste internationale 

groeistrategie is. Bij een derde van de respondenten is 

er een export(beleids)plan aanwezig waarin de strategie 

omschreven staat. 

Export met name kansgedreven

64% van de totale uitvoerwaarde wordt behaald in landen 

binnen Europa. Duitsland was ook in 2013 traditiegetrouw 

onze belangrijkste handelspartner, gevolgd door België, 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Buiten de EU blijven 

Zwitserland, Rusland, Noorwegen, de Verenigde Staten en 

Turkije onze meest genoemde handelspartners. Opvallend 

is de opkomst van Saoedi-Arabië, dat van de zestiende 

naar de tiende plek gaat.

Duitsland blijft belangrijkste handelspartner 

Bijna de helft van de exporteurs (45%) heeft in 2013 nieuwe 

exportmarkten betreden. In de top 5 van nieuw betreden 

markten komt geen enkel Europees land voor. De lijst wordt 

aangevoerd door China, Rusland en Brazilië. Turkije en de 

Verenigde Staten sluiten de top 5 af. Ook voor 2014 staan 

de meeste BRICT-landen in de top 5 van markten die 

exporteurs als nieuw afzetgebied denken binnen te gaan. 

Nieuwe markten liggen voornamelijk buiten Europa 

In 2013 heeft de sector elektronica en elektrotechniek een 

groei van 13% gerealiseerd. Dit is beduidend hoger dan de 

2% die in 2012 werd gerealiseerd. Voor 2014 zijn de tien 

grootste branches binnen het onderzoek allemaal positief 

gestemd. Alleen de chemie en farmacie (8%) en de land-, 

tuinbouw en visserij (7%) verwachten een groei die onder 

de 10% ligt. 

Alle branches positief gestemd

Meer dan de helft van de respondenten vertrouwt er nog 

niet op dat het dit jaar in te voeren nieuwe betalings-

systeem SEPA ertoe zal leiden dat hun (internationale) 

facturen sneller worden betaald. Net als in eerdere 

jaren gebruiken zij vooruitbetaling en kredietverzekering 

het meest om hun betalingsrisico’s af te dekken. Buiten-

landse klanten worden belangrijk gevonden, maar worden 

net zo strikt aan de betalingstermijnen gehouden als 

binnenlandse afnemers.

Betalingscondities
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Kenmerken exporteurs
We beginnen het onderzoeksrapport met het toelichten van de achtergrondkenmerken van 

de respondenten. We onderzoeken onder meer in welke branche respondenten actief zijn, 

de (export)omzetverdeling en de mate van exportervaring. 

1

Metaal15%

Machines13%

Land-, tuinbouw en visserij9%

Rubber en kunststof   

Overige dienstverlening

Textiel, leder, kleding en schoeisel 

Logistieke dienstverlening

Medische apparaten en instrumenten 

Transportmiddelen en transportmaterieel

Verpakkingen 

Papier en hout  

Energie 

Financiële dienstverlening

Anders 

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

0.5%

9%

Voeding, drank en tabak12%

Elektronica en 
elektrotechniek6%
Overige 
consumentenartikelen6%
Chemie en farmacie6%
Bouwproducten5%

Meer groothandel dan detailhandel
Onderstaande grafiek laat zien dat 52% van de respon-

denten producent is, een lichte stijging ten opzichte van 

vorig jaar (50%). Dit jaar hebben we voor het eerst een 

onderscheid gemaakt tussen de groothandel en detail-

handelaren. Slechts 3% van de respondenten geeft aan 

detailhandelaar te zijn. De groep groothandelaren is 

aanzienlijk groter met 30%. Verder geeft 10% van de 

exporteurs aan actief te zijn als dienstverlener, een 

lichte daling ten opzichte van 2013 (12%). Een groot deel 

van de bedrijven vervult meerdere functies. 

Grafiek 2 - Respons naar aard van de onderneming

Grafiek 1 - Respons naar branche

Uit onderstaande grafiek blijkt dat vrijwel alle sectoren 

vertegenwoordigd zijn. Bedrijven werkzaam in de sectoren 

grondstoffen en minerale brandstoffen, die een belangrijke 

rol spelen in de CBS cijfers, zijn sterk ondervertegen-

woordigd. De sectoren metaal en machines zijn net als in 

eerdere jaren de sectoren met de meeste respondenten.

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

52%

Producent

30%
Groot-

handelaar

10%
Dienstverlener 3%

Detail-
handelaar

4%
Anders
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De respondenten geven aan dat gemiddeld 59% van 

hun totale omzet voortkomt uit export. Het percentage 

exportomzet van de totale omzet stijgt naarmate de 

omzet van de onderneming hoger wordt. Zo haalt 

de groep bedrijven met een omzet van minder dan 

¤ 0,5 miljoen gemiddeld 37% van hun omzet uit export, 

terwijl bedrijven in de categorie van ¤ 150 miljoen 

tot ¤ 250 miljoen gemiddeld 73% van hun omzet uit 

export halen. 

Toename bedrijven met hogere omzet 

Grafiek 3 en 4 geeft de verdeling van de respondenten 

naar omzet en naar exportomzet weer. De verdeling is 

vergelijkbaar met die van 2013. 70% van de respondenten 

heeft een omzet die ligt tussen de ¤ 0,5 miljoen en 

¤ 40 miljoen, 7% van de respondenten heeft een lagere 

omzet en 23% heeft een hogere omzet. Alleen de groep 

bedrijven met een omzet tussen de ¤ 40 miljoen en ¤ 80 

miljoen is ten opzichte van vorig jaar gegroeid van 7% 

naar 11%. Van alle respondenten heeft bijna drie kwart (74%) 

een exportomzet tussen de ¤ 0,5 miljoen en ¤ 40 miljoen, 

14% heeft een lagere exportomzet en 13% heeft een hogere 

exportomzet. Ook dit is in lijn met eerdere jaren.

Grafiek 3 - Respons naar omzetklasse Grafiek 4 - Respons naar exportomzetklasse

7%< ¤ 0,5 miljoen

12%¤ 0,5 -  ¤ 2,5

12%¤ 2,5 -  ¤ 5

15%¤ 5 -  ¤ 10

15%¤ 10 -  ¤ 20

16%¤ 20 -  ¤ 40

11%¤ 40 -  ¤ 80

7%¤ 80 -  ¤ 150

¤ 150 -  ¤ 250

1¤ 250-  ¤ 500

> ¤ 500 2%

2%

Exportomzet goed voor gemiddeld 59% van de totale omzet 

De respondenten hebben gemiddeld 34 jaar exportervaring 

en exporteren naar 27 landen. Dit bevestigt het beeld dat 

de respondenten veelal (zeer) ervaren exporteurs en inter-

nationaal opererende ondernemingen zijn. Zagen we vorig 

jaar nog een lichte groei van het aandeel exportomzet dat 

buiten de EU werd behaald, dit jaar stabiliseert dit deel. 

Ook in 2013 werd gemiddeld 64% van de exportomzet ge-

realiseerd binnen de Europese Unie en 36% op daarbuiten 

gelegen markten. 

De responsgroep van het onderzoek behaalt een iets groter 

aandeel van hun export op markten die verder van huis 

liggen dan de gemiddelde exporteur. Dit blijkt uit de voor-

lopige cijfers van het CBS. Die laten zien dat 74% van de 

uitvoerwaarde export naar EU-landen betreft; in 2012 was 

dit 73%. De trend dat meer export naar landen buiten de EU 

gaat, zet dus volgens de voorlopige cijfers niet door. 

Verhouding exportomzet EU – niet-EU onveranderd 

Buitenlandse marktbewerking vooral rechtstreeks 

In naastgelegen grafiek is te zien via welke 

distributiekanalen de respondenten de buitenlandse 

markten bewerken. Het merendeel van de bedrijven 

(44%) zet hiervoor eigen personeel in en bewerkt 

buitenlandse markten dus rechtstreeks. 23% werkt 

zowel via distributeurs als via handelsagenten. 

Daarnaast geeft 16% nog specifiek aan zaken te 

doen via distributeurs en 14% via agenten. Uit eerder 

onderzoek en ook nu blijkt dat de marktbewerking en 

distributiestrategie veelal verschilt per land. 

44%
Via eigen personeel

23%
Via zowel 

agenten als 
distributeurs

16%

Via distributeurs

3%
Anders

14%

Via agenten

Grafiek 7 - Distributiekanalen buitenland

Grafiek 6 - Gemiddelde omzetverdeling binnen en buiten de EU

34% buiten EU

35% buiten EU

2013 64% binnen EU 36% buiten EU

2012 64% binnen EU 36% buiten EU

2011 66% binnen EU

2010 65% binnen EU

2009 67% binnen EU 33% buiten EU

Exporteurs vaak lokaal aanwezig 

Een zeer fors deel van de respondenten (42%) heeft eigen 

vestigingen in het buitenland. Gemiddeld gaat het om vijf 

vestigingen. Een minder groot deel van de respondenten, 

namelijk 12%, heeft internationale joint ventures gesloten. 

Deze respondenten hebben gemiddeld drie joint ventures.

14%< ¤ 0,5 miljoen

21%¤ 0,5 -  ¤ 2,5

16%¤ 5 -  ¤ 10

14%¤ 10 -  ¤ 20

13%¤ 2,5 -  ¤ 5

10%¤ 20 -  ¤ 40

7%¤ 40 -  ¤ 80

3%¤ 80 -  ¤ 150

1¤ 150 -  ¤ 250

1¤ 250-  ¤ 500

1> ¤ 500

Grafiek 5 - Percentage exportomzet per omzetklasse

37%< ¤ 0,5 miljoen

58%¤ 0,5 -  ¤ 2,5

54%¤ 2,5 -  ¤ 5

57%¤ 5 -  ¤ 10

65%¤ 10 -  ¤ 20

65%¤ 20 -  ¤ 40

60%¤ 40 -  ¤ 80

72%¤ 80 -  ¤ 150

73%¤ 150 -  ¤ 250

63%> ¤ 500
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12%
Polen

22%
Frankrijk

8%
Rusland

20%
China

34%
Duitsland

19%
België

28%
Verenigd 
Koninkrijk

25%
Verenigde 

Staten

8%
Italië

9%
Spanje

Verenigd Koninkrijk gewild vestigingsland 

Van de respondenten met buitenlandse vestigingen heeft 

34% een vestiging in Duitsland en 28% in het Verenigd 

Koninkrijk. Daarna volgen de Verenigde Staten; een 

kwart van de respondenten geeft aan daar een vestiging 

te hebben. De vierde en vijfde plek worden bezet door 

Frankrijk (22%) en China (20%). Het Verenigd Koninkrijk 

is een opvallende stijger en staat inmiddels met 28% op 

plaats 2. Italië is nieuw in de top 10 en stijgt van de 

dertiende naar de negende plaats.

Grafiek 8 - Top 10 vestigingen in het buitenland

Meeste joint ventures in China en Duitsland

Joint ventures worden evenals vorig jaar het vaakst 

aangegaan in China en Duitsland. Hierna volgen het 

Verenigd Koninkrijk – met 13% opnieuw een opvallende 

stijger ten opzichte van vorig jaar – en de Verenigde 

Staten. India, Roemenië en Rusland staan met ieder 8% 

op een gedeelde vijfde plek. De percentages  liggen wel 

duidelijk hoger dan een jaar eerder als we naar de top 5 

kijken. 

23%
China 15%

Duitsland
13% Verenigd

Koninkrijk
11% Verenigde

Staten 8% India 8% Rusland8% Roemenië

Grafiek 9 - Top 5 joint ventures in het buitenland
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Exportontwikkelingen
Exporteren we onszelf in 2014 verder uit de crisis en is de verwachte 9% groei 

over 2013 uitgekomen? Wat zijn de redenen voor de groei of de krimp van de export? 

Dit alles komt aan bod in dit hoofdstuk over exportontwikkelingen. 

2

Mooie exportgroei in 2013 
Aan het begin van 2013 voorspelden de respondenten voor 

dat jaar een exportgroei van 9%. Het resultaat is met 8% 

groei een fractie lager uitgevallen, maar wel hoger dan 

de groei die gerealiseerd is over 2012 (7%). De voorlopige 

cijfers van het CBS laten over 2013 overigens een vrijwel 

gelijkblijvende export zien. De sectoren chemie, machines 

en elektronica en elektrotechniek zijn in dit onderzoek veel 

positiever over hun resultaten dan wat het CBS rapporteert. 

Verwachte groei 2014 boven de 10%

2014 Verwacht11%

Groei exportomzet 2014 (t.o.v. 2013)

2013 Gerealiseerd8%
2013 Verwacht9%

Groei exportomzet 2013 (t.o.v. 2012)

2012 Gerealiseerd7%
2012 Verwacht7%

Groei exportomzet 2012 (t.o.v. 2011)

2011 Gerealiseerd10%
2011 Verwacht12%

Groei exportomzet 2011 (t.o.v. 2010)

2010 Gerealiseerd13%
2010 Verwacht8%

Groei exportomzet 2010 (t.o.v. 2009)

Voor 2014 verwachten Nederlandse exporteurs weer 

een flinke exportgroei van zelfs 11% te kunnen realiseren. 

De positieve trend van de afgelopen jaren lijkt dus ook 

in 2014 verder door te zetten. 

2013: grootste groei elektronica en elektrotechniek 
Grafiek 11 geeft de groei in exportomzet van de tien 

grootste branches weer. In 2013 kende de elektronica en 

elektrotechniek de grootste stijging (13%). Dit is een forse 

verbetering ten opzichte van de 2% groei die zij in 2012 

behaalden en ligt redelijk in lijn met wat zij vorig jaar zelf 

verwachtten (10% groei). De categorie overige consumen-

tenartikelen en de land-, tuinbouw en visserij konden de 

hoge groeipercentages van 2012 niet vasthouden; 

zij gingen van respectievelijk 17% naar 3% groei en van 

15% naar 5% groei. Voor 2014 zijn zij wel weer positiever 

gestemd, net als de overige branches uit deze top 10. 

Met uitzondering van de chemie en farmacie en de 

land-, tuinbouw en visserij verwachten alle branches 

een groei die op of boven de 10% ligt. Maar ook deze 

sectoren verwachten met respectievelijk 8% en 7% een 

substantiële groei. 

Grafiek 10 - Groei exportomzet 2010 - 2014

Grafiek 11 - Groei exportomzet per branche 2012, 2013 en verwachting 2014

Verwachting 201410%

201212%

Verwachting 201414%

201217%

Voeding, drank en tabakOverige consumentenartikelen

Verwachting 201410%

20129%

Verwachting 201410%

20125%

Overige branches

Metaal

Verwachting 201411%

20125%

Verwachting 201412%

20122%

Rubber en kunststof

Verwachting 201410%

201212%

MachinesElectronica en electrotechniek

Verw. 20148%

20124%

Chemie en farmacie

Verw. 20147%

201215%

Land-, tuinbouw en visserij

Verwachting 201412%

201210%

Bouwproducten

20138%20133% 20139%

20136%

20135%

201313% 20137%

20136%

20135%

20138%

+11



Trends in Export 2014 1 7Trends in Export 2014 1 6

Minder exporteurs dan verwacht behalen groei 

Naast absolute groeipercentages vragen we respondenten 

of ze verwachten een daling of stijging te realiseren. Ruim 

61% van de exporteurs verwachtte in 2013 een groei te 

behalen; 53% heeft dit daadwerkelijk waar kunnen maken. 

2013 heeft dus niet voor alle respondenten gebracht wat 

men hoopte. De groep bedrijven die met een daling van de 

exportomzet te maken had in 2013 (12%) is dan ook duidelijk 

groter dan de groep respondenten die dit aan het begin 

van het jaar verwachtte (7%). In het algemeen zien we dat 

exporteurs aan het begin van het jaar sowieso iets opti-

mistischer zijn in hun verwachtingen dan gegrond zou zijn 

gezien de resultaten die uiteindelijk bereikt worden.

Verwachtingen 2014 hooggespannen 

Exporteurs verwachten veel van het exportjaar 2014. Ruim 

twee derde verwacht dit jaar een groeiende exportomzet 

te kunnen realiseren. De groep die een daling verwacht 

(3%) is sinds 2011 niet meer zo klein geweest. We zouden 

voorzichtig kunnen concluderen dat volgens exporteurs 

2014 het jaar is dat de economie zich verder herstelt.

Grafiek 13 - Reden stijging exportomzet 2011-2013

Exportgroei door uitbreiding nieuwe exportmarkten en verhoogde 
verkoopinspanningen 

De respondenten die in 2013 een stijging in hun export-

omzet lieten zien is gevraagd naar de redenen van deze 

stijging. De meeste respondenten geven aan dat uitbreiding 

met nieuwe exportmarkten, verhoogde verkoopinspannin-

gen en meer orders van klanten de belangrijkste redenen 

zijn. Vorig jaar werden deze redenen, weliswaar met lagere 

percentages, ook het meest genoemd. 

Wederom hebben bedrijven zelf meer moeten ondernemen 

om een stijging in de exportomzet te kunnen realiseren. 

Wat opvalt is dat ‘verbeterde verkoop door oprichting eigen 

verkoopvestiging’ dit jaar veel minder genoemd wordt door 

respondenten. Vorig jaar werd dit nog door 12% van expor-

teurs genoemd, dit jaar nog door 6%. 

20133%

20135%

20136%

20118%

Euro-dollar verhouding

20113%

Anders

201310%

201120%

Stijging verkoopprijs

201337%

201141%

Verbeterde verkoop door oprichting 
eigen verkoopvestiging

Gunstige economische situatie 
op exportmarkten

20119%

Verbeterde producten of diensten en/of 
breder productassortiment

201330%

201139%

201173%

Meer orders van klanten

Verhoogde verkoopinspanningen

201358%

201358%

201358%

201163%

201161%

Uitbreiding met nieuwe exportmarkten

20128%

201211%

20131%

Door aankoop van een 
buitenlands bedrijf

201211%

201233%
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Grafiek 12 - Ontwikkeling exportomzet in de periode 2010 - 2014
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Grafiek 14 - Reden daling exportomzet 2011 - 2013

Economische crisis nog steeds belangrijkste reden daling export 

Nog steeds wordt de economische crisis als voornaamste 

reden voor een dalende export genoemd. Dit is onveran-

derd vanaf het moment dat de crisis uitbrak. Hierna wordt 

wederom ‘de daling van de omzet op de belangrijkste 

exportmarkten’ als belangrijkste reden genoemd door 

47% van de respondenten. Het aantal respondenten 

dat dit noemt is dit jaar fors toegenomen. 

De bedrijven ervaren al weer een aantal jaren op rij meer 

concurrentie. De ontwikkeling van de euro-dollarkoers is in 

2013 ook vaker genoemd, net als in 2011 en 2012. Dit is niet 

zo vreemd als we naar de ontwikkeling van de euro kijken: 

deze is het afgelopen jaar flink duurder geworden. 17% van 

de respondenten geeft aan dat de koers een issue is.
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201347%
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Grafiek 15 - Exporteursvertrouwen 2010 - 2014

Exporteursvertrouwen hoogste stand in zes jaar

Sinds 2009 vragen we exporteurs ook hun vertrouwen 

in het wereldwijde economische klimaat uit te drukken op 

een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 het minste vertrouwen 

aangeeft en 10 het meeste vertrouwen. Het gemiddelde 

‘exporteursvertrouwen’ komt dit jaar uit op een 6,7. 

Dit is het hoogste cijfer in de afgelopen zes jaar.
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Exportbestemmingen
Al jaren is Duitsland onze belangrijkste handelspartner. Is 2014 het jaar dat hier verandering 

in komt of houden we de traditie in stand? Verder ook aandacht voor onze nieuwe handels-

partners. Zijn de BRICT-landen nog steeds in trek of zijn er andere landen in opkomst? 

3

Stijgende tendens in bestemmingen Europa 
In onderstaande grafiek zijn de landen binnen de Europese 

Unie opgenomen, met het percentage respondenten die in 

2012 en 2013 naar deze landen exporteerden. Nog steeds 

is Duitsland de belangrijkste handelspartner van Nederland. 

80% van de Nederlandse exporteurs geeft aan te handelen 

met ons buurland. Wel is het verschil met de overige landen 

uit de top 5 licht afgenomen. 

België bezet met 78% traditiegetrouw de tweede plaats en 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk nemen plaats drie en 

vier voor hun rekening. Zagen we in de afgelopen jaren 

dat minder respondenten aangaven te exporteren naar 

markten in de EU, in 2013 wordt weer door meer respon-

denten gehandeld met deze landen. Dit geldt ook voor alle 

Zuid–Europese landen en Ierland.

Grafiek 16 - Exportbestemmingen binnen de Europese Unie
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Grafiek 17 - Exportbestemmingen buiten de Europese Unie

Tabel 1 - Ranking top 10 exportbestemmingen binnen de EU

Top 5 buiten de EU ongewijzigd 

Grafiek 17 toont de belangrijkste exportmarkten buiten de 

Europese Unie, met het percentage van respondenten die 

naar de betreffende landen geëxporteerd hebben in 2012 en 

2013. 

De top 5 is dit jaar onveranderd. Rusland, de Verenigde 

Staten en Turkije zijn naast Zwitserland en Noorwegen nog 

steeds de meest genoemde exportbestemmingen buiten de 

Europese Unie. Landen als China, de Verenigde Arabische 

Emiraten, Saoedi-Arabië, Singapore, Indonesië en Zuid-

Korea winnen aan populariteit. Waar Canada en Australië in 

2012 nog een lichte toename in het belang lieten zien, zijn ze 

in 2013 weer teruggevallen. Hoewel uit de grafiek blijkt dat 

meer exporteurs markten buiten de EU opzoeken, wordt dit 

nog niet weergegeven in de omzetverhouding EU/niet-EU. 

Eerder zagen we dat deze onveranderd is. Land  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 Duitsland  1  1  1  1  1 1  1  1

 België  2  2  2  2  2  2  2  2

 Frankrijk  3  3  3  4  4  4  3  3

 Verenigd Koninkrijk  4  4  4  3  3  3  4  4

 Denemarken  5  5  8  7  7  7  8  7

 Spanje  6  6  5  5  5  6  6  5

 Polen  7  7  6  8  8  8  7  8

 Italië  8  8  7  6  6  5  5  6

 Zweden  9  9  10  10  10  9/10  9/10  9

 Oostenrijk  10  10  9  9  9  9/10  9/10  11
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2013 Verenigde Staten42%
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Top 10 meest populaire exportbestemmingen stabiel

De volgende tabel laat de tien meest populaire export-

bestemmingen binnen de Europese Unie zien. Dit jaar 

heeft er geen enkele wijziging plaatsgevonden ten opzichte 

van vorig jaar. De populariteit van Denemarken als 

exportbestemming houdt aan en deze markt behoudt 

daarom de vijfde plek. Overigens zegt deze rangorde niets 

over de omvang van de export naar deze markten, 

uitsluitend over het aantal exporteurs dat hier actief is. 
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Duitsland als enige EU land in top 10 

China is het land waar de meeste exporteurs (61%) groei 

van hun exportomzet verwachten in 2014, een plek die het 

land heeft overgenomen van Brazilië dat vorig jaar met 

68% aan kop stond. Duitsland neemt met 60% de tweede 

plek in en is hiermee de enige EU-markt in de top 10. De 

eerstvolgende EU-landen, het Verenigd Koninkrijk (52%) 

en Polen (50%), vinden we op respectievelijk plek 14 en 16. 

Denemarken en Frankrijk staan zelfs pas op plek 25 en 27. 

Opvallend is verder Mexico waar 59% van de exporteurs in 

2014 verwacht een hogere exportomzet te kunnen behalen. 

Vorig jaar dacht 43% van de respondenten hier te kunnen 

groeien; het uiteindelijke resultaat is met 51% nog beter uit-

gevallen. Turkije ontbreekt in de top 10, terwijl dit land vorig 

jaar nog een vijfde plek innam. Wellicht dat de politieke 

onrust exporteurs voorzichtiger maakt in hun voorspellingen. 

Groeiverwachting per land 
De respondenten is gevraagd om voor de verschillende 

exportbestemmingen aan te geven of zij in 2014 een stijging 

dan wel daling van de exportomzet verwachten. De landen 

waar de meeste bedrijven een stijging dan wel daling 

verwachten zijn in de volgende grafieken te zien. Ter 

vergelijking geven de onderste staven de percentages 

aan van bedrijven die daadwerkelijk een stijging of daling 

hebben gerealiseerd in 2013 en 2012. 

2014 Mexico59%

2014 Rusland58%

2014 Brazilië58%

201351%

201251%

201255%

201349%

2014 China61%
201348%

201343%

2014 Verenigde Staten57%
201350%

201252%
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57%2014 Duitsland60%

2014 Japan56%

2014 India56%

2014 Australië55%

201243%
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56%
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Grafiek 18 - Top 10 stijgers 2012, 2013 en verwachting 2014

Meer exporteurs naar Saoedi-Arabië 

Ook de top 5 landen buiten de EU zijn onveranderd ten 

opzichte van vorig jaar. Lager in de lijst zijn er een paar 

kleine wisselingen. Zo schuiven China, het enige Aziatische 

land in de top 10, en de Verenigde Arabische Emiraten 

beide een plaats op ten koste van Australië. 

De opkomst van Saoedi-Arabië springt het meest in het 

oog. Dit land gaat van de zestiende naar de tiende plek. 

Nog steeds staan BRICT-landen Brazilië en India niet in 

de top 10; deze landen staan respectievelijk op plaats 

13 en 14. 

Tabel 2 - Ranking top 10 exportbestemmingen buiten de EU

 Land   2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007

 Zwitserland   1  1  1  1  1  3  3

 Rusland   2  2  2  2  2  1  1

 Noorwegen   3  3  3  3  4  4  4

 Verenigde Staten   4  4  5  4  3  2  2

 Turkije   5  5  4  6  5  7/8  6/7

 China   6  7  7  8  9  7/8  8

 Verenigde Arabische Emiraten   7  8  6  5  6/7  5  5

 Australië   8  6  8  7  6/7  6  6/7

 Zuid-Afrika   9  10  13  11  11  10  13

 Saoedi-Arabië   10  16  15 10 15  11  11
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Exporteurs hebben minste vertrouwen in Taiwan en Egypte 

In grafiek 19 is te lezen dat de meeste exporteurs in 2014 

een omzetdaling verwachten in Taiwan (21%) en Egypte (16%), 

gevolgd door Israël, Koeweit, Griekenland en Slovenië. 

Vorig jaar stond Griekenland nog op een gedeelde tweede 

plek met Portugal. Langzaam lijkt het vertrouwen in dit land 

weer terug te keren. De andere PIGS-landen staan voor het 

eerst in drie jaar niet meer in de totale top 10 van dalers 

(EU en buiten EU). We zien dit jaar wel meer Centraal- en 

Oost-Europese landen in de top 10. Dit geldt ook voor Iran: 

dit land stond de afgelopen drie jaar of op de eerste of op 

de tweede plek. Nu vinden we het pas op de dertiende plek. 

Slechts 9% van de exporteurs verwacht hier een daling 

van hun exportomzet; vorig jaar kreeg 36% van de 

respondenten nog te maken met een daling. De reden kan 

tweeledig zijn. Aan de ene kant hebben veel exporteurs 

zich misschien teruggetrokken uit dit sanctieland. Het 

kan ook betekenen dat exporteurs verwachten dat nu de 

sancties wat versoepeld zijn er weer meer handel mogelijk 

is. Wat verder opvalt is dat het percentage exporteurs dat 

een dalende exportomzet verwacht in de meeste landen 

lager is dan in voorgaande jaren. Wederom is dit een teken 

dat exporteurs vertrouwen hebben in 2014. 

2014 Taiwan21%

2014 Israël14%

2014        Koeweit12%

201320%

201320%

201228%

201224%

201320%

2014 Egypte16%
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10%

12%

14%

Grafiek 19 - Top 10 dalers 2012, 2013 en verwachting 2014

Ruim een derde van de exporteurs wil nieuwe markten betreden 

Onderstaande grafiek laat zien dat 38% van de respon-

denten in 2013 verwachtte nieuwe exportmarkten te gaan 

betreden. Uiteindelijk blijken veel meer respondenten dat 

te hebben gedaan, namelijk 45%. Het aantal exporteurs dat 

zegt in 2014 van plan te zijn een nieuwe markt te betreden 

ligt met 37% op vrijwel het zelfde niveau als in 2013. Iets 

meer respondenten dan vorig jaar (19% ten opzichte van 

16%) geeft aan niet van plan te zijn nieuwe markten te 

betreden. Net als voorgaande jaren geeft een hoog per-

centage (44%) aan nog geen besluit te hebben genomen. 

BRICT-landen (met uitzondering van India) ook in 2013 favoriete 
nieuwe markten 

Van de respondenten die in 2013 een nieuwe markt 

hebben betreden noemt 8% de Chinese markt. Hiermee 

is China het meest genoemd als nieuwe exportmarkt. 

India - dat vorig jaar nog op een vierde plek stond in het 

rijtje nieuwe landen waar exporteurs naartoe verwachten 

te gaan exporteren - staat niet meer in de top 5.  Turkije is 

hiervoor in de plaats gekomen. Deze markt is door 7% van 

de respondenten betreden in 2013. Ook de andere BRICT-

landen Rusland en Brazilië staan in deze top 5. Op de vijfde 

plaats staan wederom de Verenigde Staten.

Verwachting 2014

Resultaat 2013

Verwachting 2013

Nieuwe exportmarkten Nog niet bekend Nee

37% 44%

45%

38% 46%

 19%

 55%

16%

Grafiek 20 - Verwachting en resultaat betreden nieuwe markten 2013 - 2014
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Grafiek 21 - Top 5 nieuw betreden buitenlandse markten 2013
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Nieuwe markten in 2014 buiten de EU 

De top 5 van nieuw te betreden markten in 2014 wordt 

aangevoerd door Rusland en Brazilië. China ontbreekt 

verrassenderwijs als enige BRICT-land in de top 5, terwijl 

India wel weer opduikt. Dit jaar zijn de Verenigde Staten en 

Turkije nieuw in deze lijst. Vorig jaar stonden deze markten 

nog op respectievelijk de negende en elfde plek. Tevens 

merken wij op dat Afrikaanse landen door 9% van de 

respondenten als nieuwe markten genoemd worden; 

Zuid-Amerika wordt door 6% genoemd. 

8%

9%

Rusland9%

Brazilië8%

Verenigde Staten7%

India8%

Turkije6%
7% 6%

8%

Grafiek 22 - Top 5 voornemen nieuwe markten 2014
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Wat zou uw droom 
of ambitie zijn 
voor de toekomst van 
de Nederlandse export of 
voor de export van 
uw bedrijf in het bijzonder?

Duurzame bijdrage 

in groeiende economie met 

bestaande en nieuwe 

producten.

Vrijhandel 

tussen alle landen...
Minder afhankelijkheid 

van de Nederlandse markt: 

ons streven is om 

75% te exporteren.

Op alle continenten 

vertegenwoordigd te zijn.

Work together, 

win together!

Een Nederlandse export 

die zich onderscheidt op het gebied 

van duurzaamheid, innovatie 

karakter en flexibilteit.

Een sterk “Made in the Netherlands” imago 

wat ons allen zal helpen. Het wakkert groei aan 

maar dan moeten we ook voor onze producten 

blijven staan en volhouden! 

Terugtrekken is not done en killing voor andere 

collega exporteurs. In bovenstaande zaken 

zijn onze Oosterburen veel sterker. 

Made in Germany, Quality, Ausdauer!

Wereldmerk 

in onze 

marktniche.

Niet dromen 

maar werken!

Long term 

double digit 

growth.

Met de neus 

boven water 

komen.

Dat iedere ondernemer geprikkeld is 

om het export pad te kiezen: 

Nederland is maar een provincie, 

zoek het ruime sop, er zijn volop kansen 

en besef tegelijkertijd dat uw concurrent 

wel naar Nederland komt!

Eerlijke concurrentie, 

verbetering van onderwijs in Nederland 

waardoor concurrentiekracht verbeterd wordt. 

Alsmede meer overleg tussen overheid 

en ondernemers om beleid af te stemmen 

op de behoefte zodat Nederland weer 

voorop kan lopen!

Export is NL. 

Export is de basis van ons land. 

Ik hoop dat er een dag komt dat iedereen 

dat begrijpt. 

Export als vak op de basisschool. 

Export entrepreneurs als de 

helden van ons land.
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Betalingscondities 
en financiering

4

Een order is pas succesvol als hij betaald is. Er zijn verschillende manieren om ervoor te 

zorgen dat betaling ook daadwerkelijk plaatsvindt. In dit hoofdstuk kijken we welke methodes 

exporteurs in de praktijk gebruiken.

Strakkere betalingscondities nog steeds van belang

In 2013 strikter met hanteren betalingscondities57%

Nee14%

Soms29%

201262%

201215%

201224%

201155%

201117%

201014%

201128%

201021%

201065%

Grafiek 23 - Strikter met betalingscondities 2010 - 2013

57% van de respondenten geeft aan dat zij strikter zijn 

geworden in het hanteren van betalingscondities. Dit is een 

iets lager percentage dan vorig jaar. Wel geven exporteurs 

vaker aan dat zij bij deze keuze de afnemer en de sector 

mee laten wegen. Dit percentage is gestegen van 24% 

vorig jaar naar 29% in 2013. 

Dit jaar hebben we voor het eerst gevraagd of respon-

denten bereid zijn een langere betalingstermijn overeen 

te komen met hun buitenlandse afnemer dan met hun 

binnenlandse afnemer. Een vijfde geeft aan dat dit 

inderdaad het geval is en 43% van de exporteurs laat 

dit afhangen van de afnemer en sector. 35% hanteert 

voor buitenlandse klanten dezelfde betalingstermijn 

als voor binnenlandse. 

Ook hebben we respondenten gevraagd of er bij buiten-

landse klanten minder strikt wordt omgegaan met de 

overschrijding van de betalingstermijn. Het merendeel 

(74%) geeft aan dat zij niet coulanter zijn wanneer een 

buitenlandse afnemer de betalingstermijn overschrijdt. 

Slechts 9% van de exporteurs is minder streng en de 

overige 17% laat het afhangen van de sector en afnemer.

Ja22%
Nee35%
Soms43%

Grafiek 24 - Bereidheid langere betalingstermijn buitenlandse afnemers

Ja9%
Nee74%
Soms17%

Grafiek 25 - Minder strikt bij overschrijding betalingscondities buitenlandse afnemers
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Vooruitbetaling wint nog steeds aan populariteit

Wanneer we kijken naar hoe exporterende bedrijven hun 

betalingsrisico’s afdekken, zien we dat voor twee derde van 

de respondenten vooruitbetaling een belangrijk instrument 

is. Het aantal respondenten dat dit vraagt aan haar af-

nemers is sterk toegenomen sinds het uitbreken van de 

financiële crisis in 2008 en neemt jaarlijks nog iets verder 

toe. Voor de crisis lag het percentage respondenten rond 

de 50%; sinds de crisis ligt dit percentage boven de 60%. 

Het gebruik van een exportkredietverzekering is eveneens 

weer iets toegenomen: 43% van de exporteurs maakt hier 

gebruik van. Ook het gebruik van de Letter of Credit is in 

2013 weer toegenomen, evenals het aantal bedrijven dat 

aangeeft eigen voorzieningen te treffen voor het debiteuren-

risico, dat voor het tweede jaar op rij flink is gestegen. 

Het percentage bedrijven dat ervoor kiest dit risico niet af 

te dekken (8%) is iets afgenomen ten opzichte van de jaren 

daarvoor. 

Grafiek 26 - Methodes afdekking betalingsrisico’s 2009 - 2013
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Vertrouwen in klanten blijft toenemen 

In de vorige grafiek is te zien dat 8% van de respondenten 

zijn betalingsrisico’s niet afdekt. Deze respondenten is 

gevraagd waarom zij dit niet doen. In de meeste gevallen 

(31%) geven de respondenten aan dat hun klanten stabiel 

en bekend zijn. Daarnaast worden de kosten voor risico-

afdekking als te hoog ervaren (22%). Voor het derde jaar 

op rij neemt het aantal exporteurs dat aangeeft ´in het 

algemeen vertrouwen in afnemers´ te hebben toe. 

Opvallend is dat dit jaar het argument ‘het risico is klein 

in verhouding tot de totale omzet’ veel minder genoemd 

wordt. Slechts voor 13% van de respondenten is dit een 

reden ten opzichte van 23% vorig jaar. 

Grafiek 27 - Redenen niet afdekking betalingsrisico’s 2009 - 2013

Kosten blijven een rol spelen bij het niet afsluiten van een export-
kredietverzekering 
Net als vorig jaar is ook dit jaar aan de respondenten die 

wel hun betalingsrisico’s afdekken maar hier geen export-

kredietverzekering voor gebruiken, gevraagd wat de reden 

daarvan is. Bijna de helft van de respondenten (47%) geeft 

aan dat de kosten als (te) hoog ervaren worden. 

Hierna volgt als reden dat de klanten weinig risicovol zijn 

(27%). De complexiteit van het product en de administra-

tieve rompslomp die dit met zich meebrengt is voor 23% 

van de respondenten een reden. 

Grafiek 28 - Waarom geen kredietverzekering?
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Financiering slechts voor 10% een probleem 

Net als in voorgaande jaren verwacht meer dan de 

helft van de exporteurs (59%) dat exportfinanciering 

geen wezenlijk probleem zal zijn in 2014. 10% van de 

respondenten verwacht dit wel. Een derde heeft hier

geen mening over.

59%
Verwacht geen probleem 

bij exportfinanciering

31%
Geen mening

10%

Ja, verwacht probleem

Grafiek 29 - Verwachting exportfinanciering 2014 een probleem?
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De fases van 
internationalisatie

5

Bedrijven kunnen verschillende redenen hebben om te gaan exporteren. Dit kan bijvoorbeeld 

het zoeken naar meer groei van omzet en winst zijn, de binnenlandse markt kan te klein zijn 

geworden, maar ook risicospreiding is een gehoorde reden. Trends in Export onderzoekt dit 

jaar niet alleen waarom bedrijven gaan exporteren maar ook op welke manier ze dit doen en 

welke knelpunten ze hierbij tegenkomen. Kortom: in het thema van dit jaar gaan wij in op de 

fases van internationalisatie.

Groeipotentieel buitenlandse markt belangrijkste reden om te 
exporteren 
Allereerst nemen we de motivatie van bedrijven om 

internationaal te ondernemen onder de loep. Het merendeel 

(71%) van de respondenten geeft aan dat het groeipoten-

tieel op de buitenlandse markt de voornaamste reden is 

om internationaal te ondernemen. Op ruime afstand volgen 

de toenemende vraag die men krijgt vanuit markten in het 

buitenland (45%) en de spreiding van de afnemers (44%). 

De keuze om internationaal te gaan ondernemen is dus 

voornamelijk kansgestuurd en niet zo zeer gestuurd door 

noodzaak. Toename van concurrentie op de thuismarkt is 

slechts voor 9% van de exporteurs een reden om te gaan 

exporteren. Bij ‘anders’ worden onder meer genoemd dat 

geopereerd wordt in een nichemarkt waardoor export 

noodzakelijk is om voldoende omzet te behalen en dat het 

bedrijf als dochter van een buitenlandse firma speciaal is 

opgericht voor de export in een bepaalde regio. 

71%
Groeipotentieel buitenlandse markt

45%
Toenemende vraag vanuit het buitenland

44%
Internationale spreiding van onze afnemers

42%
Risicospreiding

30%
Verzadiging Nederlandse markt

18%
Schaal- en kostenvoordeel

9%
Toename van concurrentie op de thuismarkt

15%
Anders

Grafiek 30 - Motivatie om internationaal te ondernemen
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De volgende grafiek geeft weer wat de belangrijkste 

internationale groeistrategie voor bedrijven is. Ruim twee 

derde van de bedrijven kiest voor organische groei (stap 

voor stap). Groei door acquisitie en groei door strategische 

samenwerking zijn met 14% en 8% veel minder gekozen 

groeistrategieën. Bij ‘anders’ wordt vaak aangegeven dat 

er meerdere strategieën tegelijkertijd gebruikt worden. 

Grafiek 31 - Belangrijkste internationale groeistrategieën exporteurs

Helft exporteurs heeft een export(beleids)plan 

Op de vraag of bedrijven een export(beleids)plan hebben 

komt een gemengd beeld naar voren. Meer dan een derde 

van de respondenten geeft aan een plan op hoofdlijnen te 

hebben, 15% maakt per markt een plan en 13% heeft een 

meerjarig plan op de plank liggen. 27% van exporteurs 

heeft echter geen export(beleids)plan en 9% geeft aan er 

nu nog geen te hebben maar er in de toekomst wel een te 

willen schrijven. 

Grafiek 32 - Heeft uw bedrijf een export(beleids)plan?

68%
Organische groei (stap voor stap)

14%
Groei door acquisitie

8%
Groei door samenwerking

10%
Anders

35%

15%

13%

27%

9%

2%

Ja, een plan op hoofdlijnen

Nee, wij hebben geen export(beleids)plan

Ja, een uitgwerkt plan voor de komende jaren

Ja, per markt maken wij een plan

Anders

Nee, maar dit willen we wel in de toekomst opzetten

Partner belangrijker bij ver weg gelegen markten

De volgende grafiek geeft weer in welke fase van inter-

nationalisatie bedrijven zich op dit moment bevinden en op 

welke manier zij actief zijn op de verschillende markten. 

Veel bedrijven zijn actief in meerdere fases en ook op 

meerdere manieren. Wat opvalt is hoe verder weg de 

markten liggen, hoe minder men direct exporteert en hoe 

vaker er gebruik wordt gemaakt van een partner. In fase 1 

(export naar buurlanden) doet de helft van de respondenten 

aan directe export en maakt 31% van de bedrijven gebruik 

van een partner. In fase 3 (export naar landen buiten de EU) 

is dit 34% direct en 45% via een partner. Eigen vestigingen 

worden in elke fase ongeveer even vaak opgericht. 

Grafiek 33 - In welke fase en hoe actief?

Belangrijkste exportmarkten tevens eerste exportmarkten 

Tevens hebben we gevraagd naar het eerste land dat per 

fase bewerkt werd. De resultaten zijn weinig verrassend. 

In fase 1 (buurlanden) is Duitsland voor de meeste respon-

denten het eerste land dat betreden wordt, gevolgd door 

België en het Verenigd Koninkrijk. Eerder in het rapport 

blijkt al dat dit de meest populaire markten zijn voor Neder-

landse exporteurs. Kijken we naar fase 2 dan bestaat de top 

5 ook daar uit de meest genoemde Europese afzetmarkten.

Hetzelfde geldt voor de landen uit fase 3 (buiten de EU). 

Met uitzondering van Australië bestaat ook deze top 5 uit 

de meest populaire markten buiten de EU. Dit is wellicht 

verrassend, omdat markten zoals Rusland niet bekend 

staan om hun eenvoudige marktentree.

Grafiek 34a - Eerste exportland fase 1 
(buurlanden) top 5

Fase 1 (buurlanden)

Fase 2 (binnen EU)

Fase 3 (buiten EU)

Direct Partner Strategische samenwerking Eigen vestiging

49% 31%

41%

34% 45%

 16%4%

 12%4% 43%

14%7%

 41% Duitsland

 33% België

 13% Verenigd Koninkrijk

 12% Frankrijk

 1% Luxemburg

Grafiek 34b - Eerste exportland fase 2 
(Europa) top 5

 23% Italië

 18% Denemarken

 17% Spanje

 10% Zweden

 7% Oostenrijk

Grafiek 34c - Eerste exportland fase 3 
(buiten Europa) top 5

 25% Verenigde Staten

 8% Rusland

 6% Australië

 5% Zwitserland

 5% Turkije
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Marktkeuze voornamelijk vraaggestuurd 

De volgende grafiek geeft weer waarop de keuze van 

een nieuwe markt gebaseerd is. Veruit de meeste respon-

denten (80%) geven aan dat vraag uit de desbetreffende 

markt de doorslaggevende reden is. Een marktkeuze 

gebaseerd op eigen exportonderzoek neemt wel een 

tweede plaats in, maar is met 44% een stuk minder 

vaak genoemd. Toegang tot subsidies en aantrekkelijke 

bijzondere evenementen zoals EK/WK/Olympische Spelen 

worden nauwelijks als reden genoemd. 

Grafiek 35 - Waarop is de keuze van nieuwe markten gebaseerd?

80%
Vraag uit de markt

44%
Exportonderzoek

29%
Verzoek om vertegenwoordiging uit de markt

28%
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18%
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3%
Aantrekkelijke bijzondere evenementen (EK/WK/Olympische spelen)
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2%

7%
Anders

Grootste partner tevens grootste concurrent

Verder wilden we graag weten waar onze grootste 

concurrenten vandaan komen. Onze grootste partner, 

Duitsland, blijkt tevens onze grootste concurrent. 

19% van de respondenten noemt onze oosterburen. De 

andere grote concurrent blijkt ook uit het oosten te komen, 

namelijk China dat op een gedeelde eerste plek staat. 

Grafiek 37 - Uit welke landen meeste concurrentie?

 19% Duitsland

 19% China

 11% Nederland

 9% Verenigde Staten

 5% Italië

 5% India

 4% Frankrijk

 4% Verenigd Koninkrijk

 4% Polen

 3% België

Toegevoegde waarde onze grote kracht

Trends in Export onderzocht ook op welke manier 

Nederlandse exporteurs de concurrentie voor blijven. 

Ruim twee derde van de respondenten geeft aan dat 

hun concurrentiekracht met name in hun product en 

productinnovaties ligt. 

Service staat op de tweede plek met 61%, gevolgd 

door technische kennis met 49%. Op personeel (13%) 

en prijs (27%) wordt het minste geconcurreerd. Het 

bieden van toegevoegde waarde lijkt daarmee onze 

grootste kracht. 

Grafiek 36 - Waarop denkt u de komende jaren te concurreren?

68%
Product (innovaties)

61%
Service

49%
Technische kennis

40%
Totaalaanbod

28%
Distributiekracht

27%
Prijs

13%
Personeel

4%
Anders

Lagere prijzen belangrijkste kracht van concurrenten 

Onderstaande grafiek toont waarom we concurrentie uit 

deze landen ervaren. Hoewel wij zelf relatief weinig op 

prijs concurreren, doen andere landen dit blijkbaar wel. 

Een derde van de respondenten geeft aan dat dit de 

belangrijkste concurrentiekracht is van andere landen. 

De aanwezigheid van concurrerende ondernemingen wordt 

daarna genoemd. Exporteurs maken hierin onderscheid 

tussen enerzijds hun grootste/sterkste concurrenten (16%) 

en anderzijds het aantal concurrenten (14%) op een markt. 

Verder signaleren de respondenten (11%) dat op een aantal 

markten de technische kennis fors aan het toenemen is. 

Dit wordt als bedreiging voor de eigen export gezien. 

Grafiek 38 - Belangrijkste redenen concurrentie uit genoemde landen
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16%
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4%
Subsidie
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Historisch
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Lokale partner is kritieke succesfactor

Exporteurs ervaren nog steeds de nodige knelpunten bij 

het internationaal zakendoen. Onderstaande grafiek toont 

de belangrijkste struikelblokken. Het vinden van een 

goede lokale partner wordt door meer dan de helft van de 

respondenten bestempeld als knelpunt. Maar ook douane- 

en invoerbelemmeringen (33%) en wet- en regelgeving 

(32%) blijken nog steeds problemen op te leveren. 

In 2012 en 2011 hebben we deze vraag ook aan respondenten 

gesteld. Toen stonden betalingsrisico’s op een tweede plek 

met 36%. Dit jaar noemt 20% van de exporteurs dit als 

knelpunt, waarmee betalingsrisico’s een vierde plek 

innemen. Bij ‘anders’ worden zaken als personeel, 

concurrentie en corruptie genoemd.

Grafiek 39 - Grootste knelpunten bij internationaal ondernemen
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Al eerder in het onderzoek bleek dat de lokale partner een 

belangrijke rol speelt. Daarom onderzochten wij welke 

knelpunten exporteurs ervaren bij het vinden van een 

buitenlandse partner. Bijna de helft van de ondervraagden 

geeft aan dat de grootste bottleneck is dat zij onvoldoende 

inzicht hebben in de positie van de partner op de markt, 

gevolgd door onvoldoende zicht op de aanwezige partijen 

(41%). Bij ‘anders’ wordt de betrouwbaarheid veel 

genoemd of wordt opgemerkt dat er niet met partners 

gewerkt wordt. 

Grafiek 40 - Knelpunten bij vinden van buitenlandse partner
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Een partner vinden is één ding, maar deze goed aansturen 

is een heel ander verhaal. Onderstaande grafiek laat zien 

wat daar de grootste knelpunten bij zijn. 45% van de 

respondenten geeft aan dat het gebrek aan aandacht 

van de partner voor de producten van de exporteur het 

grootste issue is. Voor bijna een derde levert de fysieke 

afstand tussen Nederland en de partner (29%) en 

cultuurverschillen (27%) problemen op. Tijdsverschil (4%) 

wordt bijna niet als knelpunt gezien. Bij ‘anders’ worden 

onder meer tijdgebrek en onvoldoende (technische) 

productkennis genoemd. 

Grafiek 41 - Belangrijkste knelpunten bij aansturen van buitenlandse partner
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Is reshoring een trend binnen uw bedrijf?

De afgelopen jaren werd veel productie verplaatst naar 

lagelonenlanden. Wij vroegen respondenten of deze trend 

inmiddels doorbroken is en of de productie weer terug 

wordt gehaald naar Nederland, een proces bekend onder 

de naam reshoring. 70% van de respondenten geeft aan 

geen productie te hebben in een lagelonenland; 26% van 

heeft dit wel. Als we alleen de groep met productie in 

lagelonenlanden bekijken dan is 69% niet van plan de 

productie op korte termijn terug te halen naar Nederland. 

Ongeveer 12% overweegt zijn productie terug te halen en 

19% heeft dit inmiddels al gedaan. 

Grafiek 42 - Is reshoring een trend binnen uw bedrijf?
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Nee, wij hebben geen productie in lagelonenlanden

18%
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Anders
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Andere trends in internationaal zakendoen 

Respondenten werd gevraagd andere trends in inter-

nationaal zakendoen te benoemen. De grootste trend die 

exporteurs zien is de opkomst van e-commerce, social 

media en internet (28%), een onderwerp waar Trends 

in Export vorig jaar al de aandacht op vestigde. Maar 

ook de focus op kwaliteit in plaats van prijs (19%) en de 

toenemende globalisering worden vaak genoemd (18%). 

Onderwerpen zoals duurzaamheid en protectionisme 

spelen met 5% van de antwoorden een minder grote rol.

Grafiek 43 - Andere trends m.b.t. internationaal zakendoen
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Ondersteuning Kamers en RvO belangrijk voor exporteurs 

Onderstaande grafiek geeft weer wat respondenten van 

de Nederlandse overheid verwachten. Meer dan de helft 

geeft aan dat de overheid ondersteuning moet bieden 

via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de 

Kamers van Koophandel. Nog eens 46% geeft aan dat 

de aandacht gericht moet worden op het uitbouwen 

van de economische diplomatie. In het verlengde wordt 

ook het openhouden van de Nederlandse ambassades en 

posten in het buitenland door 40% genoemd. Bij ‘anders’ 

wordt regelmatig het opheffen van importbeperkingen 

en onderhandelingen en ondersteuning op fytosanitair 

gebied genoemd.

Grafiek 45 - Wat verwacht u van de Nederlandse overheid?

57%
Dat zij ondersteuning biedt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Kamers van Koophandel

46%
Dat zij de economische diplomatie verder uitbouwt

40%
Dat zij de Nederlandse ambassades en posten in het buitenland open houdt

31%
Dat zij helpt bij exportfinanciering en kredietgaranties afgeeft

24%
Dat zij helpt bij export middels subsidies

14%
Anders

Exporteurs blij met de euro 

In mei 2014 worden de Europese verkiezingen gehouden. 

Wij vroegen exporteurs wat zij van Europa vinden. De 

meerderheid (70%) geeft aan blij te zijn met de euro. Een 

meer centrale regering in Brussel (26%) en een verdere 

uitbreiding van de EU (15%) worden duidelijk minder vaak 

genoemd. Bij ‘anders’ geven de respondenten aan dat de 

bureaucratie in Brussel moet worden teruggedrongen, het 

tegengaan van corruptie speerpunt moet zijn en dat de EU 

niet verder moet uitbreiden. 

Grafiek 46 - Met de Europese verkiezingen voor de deur...

70%
Ben ik blij met de euro

26%
Zou ik graag een meer centrale regering in Brussel willen zien

15%
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17%
Anders

Diversen
De laatste vragen uit het onderzoek gaan in op diverse onderwerpen die de internationale 

business van de respondenten kunnen beïnvloeden. Hieronder vallen zaken als handels-

verdragen en de rol van de overheid en Europa. Met het WK voetbal voor de deur hebben 

we exporteurs ook gevraagd te voorspellen wie dit jaar de winnaar wordt. 

6

Om internationale betrekkingen en handel te bevorderen 

worden over de hele wereld handelsrondes gehouden en 

handelsverdragen getekend. Trends in Export onderzocht of 

deze zaken bijdragen aan de business van de Nederlandse 

exporteurs. 41% van de respondenten vindt dat handels-

rondes- en verdragen hun internationale handel helpen, 

maar 59% ziet verrassend genoeg geen directe toege-

voegde waarde voor de eigen business. NEE

59%JA

41%

Grafiek 44 - Zullen nieuwe handelsrondes- en verdragen 
uw business helpen?
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Brazilië wint WK voetbal, of toch Nederland?

Ten slotte vroegen we respondenten de winnaar van 

het WK voetbal 2014 te voorspellen. Bijna de helft van 

de exporteurs verwacht dat gastland Brazilië er vandoor 

gaat met de Cup. 23% van de respondenten denkt dat 

Nederland wint, oosterbuur Duitsland krijgt maar 14% van 

de stemmen. 

Grafiek 49 - Welk land gaat het WK voetbal in Brazilië winnen?
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Twijfel aan positieve effecten SEPA  

In 2014 wordt het nieuwe betalingssysteem SEPA 

ingevoerd. Dit systeem moet ervoor zorgen dat de ver-

schillen in producten voor het betalingsverkeer binnen 

Europa verdwijnen. Hierdoor zouden (internationale) 

betalingen sneller en gemakkelijker moeten kunnen 

plaatsvinden. Uit de grafiek blijkt dat meer dan de helft 

van de respondenten nog geen vertrouwen heeft in een 

snellere betaling door de invoering van SEPA. 11% is wel 

positief, een derde geeft aan geen zicht te hebben op de 

consequenties. 

Grafiek 47 
Verwacht u snelle betaling 
door SEPA?
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35%

2013 was voor meerderheid een goed jaar 

Respondenten is gevraagd het exportjaar 2013 in één zin te 

typeren. Hieruit komt naar voren dat 2013 voor de meeste 

exporteurs positief heeft uitgepakt. 62% gebruikt positieve 

bewoordingen en slechts 15% geeft aan geen goed jaar te 

hebben gehad; de overige 16% zit ertussenin.

Grafiek 48 - Typering exportjaar 2013 door exporteurs (Top 10)
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Over Atradius

De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van 

kredietverzekering tot incasso. Met meer dan 160 kantoren in 50 landen 

heeft Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven 

wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld 

om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop 

van producten en diensten op krediet.

Atradius is marktleider in Nederland en heeft haar internationale hoofdkantoor 

in Amsterdam. Sinds 1932 heeft Atradius een samenwerkingsovereenkomst 

met de Staat der Nederlanden als uitvoerder van de faciliteiten voor export-

kredietverzekering en investeringsgaranties. In dit kader verzekert Atradius 

Dutch State Business, onderdeel van de Atradius Groep, in naam van en voor 

rekening van de Staat bepaalde commerciële en politieke risico’s.

Over Fenedex

Fenedex is het grootste exportnetwerk van Nederland. De vereniging is in 1954 

door en voor het Nederlands internationaal opererende bedrijfsleven opgericht. 

Fenedex is onafhankelijk en ongesubsidieerd. De organisatie heeft tot doel de 

Nederlandse export en internationalisatie van het bedrijfsleven te stimuleren 

en te professionaliseren. Dit gebeurt door middel van kennis- en ervarings-

uitwisseling, een uniek netwerk en een hoogwaardig dienstenpakket.

Fenedex heeft 1100 leden en duizenden klanten die zij dagelijks verbindt, 

adviseert, opleidt en waarvan zij de belangen behartigt. Kortom een branche-

overschrijdende partner voor expansie in het buitenland.



Het jaarlijkse onderzoek van Fenedex en Atradius: 

trends, knelpunten en verwachtingen van de Nederlandse export

www.trendsinexport.nl
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