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Trends in Export 2015

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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Dit nieuwe exportjaar is mede dankzij de sterk gedaalde 

olieprijs en de flink lagere koers van de euro versus de 

dollar vliegend van start gegaan. Deze factoren zullen 

zonder twijfel duidelijke impact gaan hebben op de gang 

van zaken in 2015. Lagere kosten en een betere concurren-

tiepositie zijn immers dankbare steunen in de rug bij het 

verder realiseren van de exportambities in dit jaar. En die 

ambities zijn er: met een geprognosticeerde groei van 9% 

voor het komende jaar zijn bedrijven onverminderd positief 

over de toekomst.

Dit goede nieuws voor de Nederlandse economie wordt  

versterkt door positieve groeiprognoses voor eigenlijk alle 

sectoren en de naar verwachting stijgende consumenten-

uitgaven. Zo staat de export als trekker van de Nederlandse 

economie voor het eerst in jaren niet meer alleen. Dat zou 

overigens wel eens op een goed moment kunnen komen, 

want internationaal gesproken zijn de uitdagingen nog 

steeds groot.

Zo waart het Griekse spook ook in 2015 nog steeds rond, 

lijkt Rusland niet van plan te zijn haar ‘destabiliserende’ 

rol op te geven en staat het Midden-Oosten voor een 

steeds groter deel in brand. Naast de burgeroorlogen en 

verwoestingen in Syrië en Irak en de chaos in Libië heeft 

het terrorisme door de recente aanslagen in bijvoorbeeld 

Parijs nu ook zijn weerslag op het Europese sentiment.  

Exporteurs geven duidelijk aan dat de geopolitieke onrust 

daadwerkelijk impact heeft op hun omzetverwachtingen in 

2015 en hen in 2014 in veel gevallen al geld heeft gekost.

Het is dus zo beschouwd ook weer niet helemaal ver-

rassend dat het door exporteurs uitgesproken vertrouwen 

licht lager is dan in het voorgaande jaar. Met een gemiddeld 

cijfer van een 6,5 praten we over een ruime voldoende, 

maar zien we eigenlijk de positieve macro-economische 

factoren nog niet leiden tot een nog mooier cijfer van een 

zeven of meer.

Een van de opvallende trends die niet onvermeld mag 

blijven is bijvoorbeeld de comeback van de Verenigde 

Staten als afzetmarkt in de top van de ranglijst. Met de 

Amerikaanse economie na jaren weer in een positieve 

groeimodus en de al genoemde euro-dollar verhouding, 

lijken exporteurs hier weer nieuwe kansen te zien. Ook 

interessant is het feit dat de groei niet zozeer gedreven 

wordt door stijgende prijzen, maar door een groter aan-

tal orders van klanten. Voeg dit bij stabiliserende of soms 

zelfs dalende inkoopprijzen, dan moet dit ook zijn positieve 

weerslag hebben op de winstgevendheid.

Nederland blijft onverminderd afhankelijk van Europa. Nog 

steeds gaat twee derde van de omzet van respondenten 

naar Europa. Gelukkig trekt ook hier de conjunctuur 

wat aan. Desalniettemin zal het grotendeels wegvallen 

van Rusland als groeimarkt, althans op de korte termijn, 

gecompenseerd moeten worden in de andere delen van 

de wereld. China en India blijven als de twee potentiële 

groeireuzen vol beloftes, maar parels uit het recente 

verleden zoals Brazilië en Turkije zullen om verschillende 

redenen aan glans verliezen. Nieuwe groeidiamanten 

moeten gevonden worden in Zuid-Amerika, Afrika en Azië 

met landen als Colombia, Nigeria en Indonesië. 

Misschien doet de groei van de wereldeconomie in totaal 

een klein stapje terug. Toch lijkt Nederland met haar 

positief gestemde exportsector bij uitstek de goede kaarten 

in handen te hebben om de schat aan mogelijkheden die 

de diverse buitenlandse markten bieden te vinden. 

Bart Jan Koopman     Tom Kaars Sijpesteijn

Directeur Fenedex     Directeur Atradius
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Belangrijkste resultaten 
Trends in Export 2015
Hebben exporteurs de positieve verwachtingen over 2014 kunnen waarmaken en wat 

voorspellen ze voor de export in 2015? 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 kansen en bedreigingen in de snel veranderende wereld.  

Verwachtingen 2015 positief +9

Exporteurs realiseren groei in 2014 +8.5Exporteurs geven aan dat de export in 2014 met 8,5% is gegroeid. Dit percentage 

ligt lager dan de 11% die zij vorig jaar uitspraken in dit onderzoek, maar hoger dan 

de vorig jaar gerealiseerde groei van 8%. 

Voor 2015 spreken Nederlandse exporteurs een gemiddelde groeiverwachting van 

9% uit. Respondenten blijven positief over hun exportkansen. 

Herstel exporteursvertrouwen zet niet door  

6.5
Het vertrouwen in het wereldwijde economische klimaat is dit jaar echter wel iets 

lager dan vorig jaar, toen het hoogste cijfer sinds 2009 werd gegeven. Het gemiddelde 

exporteursvertrouwen komt dit jaar uit op een 6,5. Het is voor het eerst sinds 2012 dat 

het vertrouwen licht afneemt. Dit past in het beeld van de volatiele omgeving waarin 

men opereert.  
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Op de vraag welke impact de geopolitieke verschuivingen 

uit de afgelopen periode op de export hebben, antwoorden 

de meeste respondenten dat vooral het conflict tussen 

Rusland en Oekraïne en de daaruit vloeiende sancties de 

grootste negatieve impact heeft op hun export. Drie kwart 

van exporteurs die hier door geraakt worden zagen hun 

exportomzet dalen met maximaal 35%. Verder hebben ook 

de onrust in het Midden-Oosten en de Europese boycots 

tegen Iran en Syrië negatieve gevolgen. 

Export meest geraakt door conflict Rusland en Oekraïne

Onder de exporteurs is een duidelijke tweedeling over 

de manier waarop ze anticiperen op geopolitieke 

verschuivingen: 45% geeft aan naar meerdere regio’s 

te exporteren om de risico’s te verminderen, terwijl 46% 

aangeeft aan hier niet aan te doen. Ook hebben lang niet 

alle respondenten een ‘plan B’ ter vervanging van het 

huidige exportplan. 19% van de respondenten heeft altijd 

een ‘plan B’ klaarliggen maar ruim een derde maakt nooit 

zo’n plan. Nederlandse exporteurs blijken snel te kunnen 

reageren op veranderingen. Meer dan de helft geeft aan 

op ieder gewenst moment zijn focus te kunnen veranderen 

en nog eens 28% kan dit binnen één jaar. 

Niet alle exporteurs doen aan risicospreiding

Verantwoording: 

In totaal zijn circa 4.200 vragenlijsten verstuurd naar leden en klanten van Fenedex en Atradius. Hiervan zijn 477 vragenlijsten retour 

ontvangen, ofwel een respons van 11%. De vragenlijsten zijn in de periode van december 2014 tot en met januari 2015 ingevuld. 

Gemiddeld hebben de respondenten 102 medewerkers in dienst, waarvan 10 exportmedewerkers. De respondenten hebben gemiddeld 

31 jaar exportervaring en exporteren naar 28 landen.

Dankwoord: 

Wij spreken onze dank uit naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Beurtvaartadres, Stratech, Trade & Investment Center, 

VNO-NCW, NRK en EVO, voor het onder de aandacht brengen van ons onderzoek.

De kredietwaardigheid van buitenlandse klanten is in 2014 

bij ruim de helft van de exporteurs gelijk gebleven. Toch 

ziet nog 20% een verslechtering van de kredietwaardigheid. 

Minder exporteurs geven aan strikter geworden te zijn met 

het hanteren van betalingscondities. Net als in eerdere 

jaren gebruiken zij vooruitbetaling en kredietverzekering 

het vaakst om hun betalingsrisico’s af te dekken. De 

populariteit van kredietverzekering is daarbij fors 

toegenomen. 

Betalingscondities

66% van de totale uitvoerwaarde wordt behaald in 

landen binnen de Europese Unie. Duitsland was ook in 

2014 traditiegetrouw onze belangrijkste handelspartner, 

gevolgd door België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

Buiten de EU blijven Zwitserland, Rusland, de Verenigde 

Staten, Noorwegen en Turkije onze meest genoemde 

handelspartners. De Verenigde Staten is aan een langzame 

comeback bezig en staat voor het eerst sinds 2009 weer in 

de top 3. 

EU blijft van cruciaal belang voor export 

Voor 2015 verwachten de meeste exporteurs een stijgende 

exportomzet in markten buiten Europa. De lijst wordt 

aangevoerd door China en de Verenigde Staten. Rusland 

staat voor het eerst in jaren niet in de top 5. Wel voert dit 

land de lijst aan van landen waar een dalende exportomzet 

wordt verwacht. Oekraïne staat op de tweede plek gevolgd 

door Brazilië, Argentinië en Griekenland. 

Rusland valt uit top 5 groeimarkten 

Bijna de helft van de exporteurs (44%) heeft in 2014 nieuwe 

exportmarkten betreden. In de top 5 van nieuw betreden 

markten komt geen enkel Europees land voor. De lijst wordt 

aangevoerd door China, Brazilië en de Verenigde Staten. 

Voor 2015 worden Canada en de Verenigde Staten door de 

meeste respondenten bestempeld als nieuw afzetgebied. 

Gevolgd door BRICT-landen Turkije, Brazilië en China. Vorig 

jaar werd de lijst aangevoerd door Rusland, voor 2015 

vinden we dit land pas terug op de 42e positie.

Noord-Amerika de nieuwe bestemming voor 2015

Alle sectoren laten groei zien
De tien grootste branches binnen het onderzoek hebben in 

2014 hun export allemaal zien groeien. Ook voor 2015 zijn 

zij positief gestemd. De groeiverwachtingen variëren van 

4% tot 13%. 
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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%

Machines12%

Land-, tuinbouw en visserij10%

Rubber en kunststof

Overige consumentenartikelen

Overige dienstverlening

Papier en hout

Transportmiddelen en transportmaterieel

Logistieke dienstverlening

Verpakkingen

Energie

Medische apparaten en instrumenten

Glas, aardewerk, cement

Anders

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

9%

Voeding, drank en tabak8%

Elektronica en 
elektrotechniek6%

Textiel, leder, kleding 
en schoeisel5%

Chemie en farmacie6%

Bouwproducten5%

Weinig detailhandelaren 
Grafiek 2 laat zien dat de helft (49%) van de respondenten 

producent is, een lichte daling ten opzichte van vorig 

jaar (52%). Evenals vorig jaar geeft slechts 3% van 

de respondenten aan detailhandelaar te zijn. De groep 

groothandelaren is aanzienlijk groter met 33%, tevens een 

lichte stijging vergeleken met vorig jaar. Verder geeft 10% 

van de exporteurs aan actief te zijn als dienstverlener. 

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 actief in de sectoren 

grondstoffen en minerale brandstoffen, die een 

belangrijke rol spelen in de CBS cijfers, zijn sterk 

ondervertegenwoordigd. De sectoren metaal en machines 

zijn net als in eerdere jaren de sectoren met de meeste 

respondenten.
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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 44% van hun omzet uit export, terwijl bedrijven 

in de categorie van ¤ 150 miljoen tot ¤ 250 miljoen 

gemiddeld 72% van hun omzet uit export halen. 

Afname bedrijven met lage omzet

Als we kijken naar de totale omzet van de respondenten 

dan zien we dat 72% van de respondenten een omzet heeft 

die ligt tussen de ¤ 0,5 miljoen en ¤ 40 miljoen, 6% van 

de respondenten heeft een lagere omzet en 23% heeft een 

hogere omzet. Vergeleken met vorig jaar is de groep met 

een omzet tussen de ¤ 0,5 en ¤ 2,5 miljoen gedaald naar 

8% ten opzichte van 12% in 2014. Het percentage respon-

denten met een omzet tussen de ¤ 10 en ¤ 20 miljoen is 

juist fors gegroeid naar 20% (15% in 2014). 

Alleen kijkend naar de omzet uit export heeft drie kwart 

(75%) van alle respondenten een exportomzet tussen 

de ¤ 0,5 miljoen en ¤ 40 miljoen, 12% heeft een lagere 

exportomzet en 13% heeft een hogere exportomzet. Dit is 

in lijn met eerdere jaren.

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

6%< ¤ 0,5 miljoen

8%¤ 0,5 -  ¤ 2,5

13%¤ 2,5 -  ¤ 5
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10%¤ 40 -  ¤ 80

5%¤ 80 -  ¤ 150

¤ 150 -  ¤ 250

1¤ 250-  ¤ 500

3%

> ¤ 500 3%

Bijna 60% van de omzet komt uit export

Dit jaar hebben we ook gekeken naar het percentage 

exportomzet per branche. Bij de sector machines en de 

land-, tuinbouw- en visserijsector is het percentage omzet 

dat uit de export komt het grootst, gemiddeld 68%. 

De top 10 branches halen allemaal minimaal 60% van hun 

omzet uit export. Opvallend is dat in deze groep vrijwel alle 

topsectoren zijn vertegenwoordigd.

Percentage exportomzet hoogst bij machines en land- en tuinbouw

12%< ¤ 0,5 miljoen

18%¤ 0,5 -  ¤ 2,5

18%¤ 10 -  ¤ 20

9%¤ 20 -  ¤ 40

4%¤ 80 -  ¤ 150

1¤ 150 -  ¤ 250

1¤ 250-  ¤ 500

13%¤ 2,5 -  ¤ 5
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5%¤ 40 -  ¤ 80

> ¤ 500 2%

Grafiek 5 - Percentage exportomzet per omzetklasse
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Machines68%

Land-, tuinbouw en visserij68%

Energie65%

Verpakkingen65%

Papier en hout63%

Logistieke dienstverlening63%

Medische apparaten en instrumenten62%

Voeding, drank en tabak62%

Metaal60%

Rubber en kunststof59%

Elektronica en elektrotechniek55%

Textiel, leder, kleding  en schoeisel53%

Transportmiddelen en transportmaterieel53%

Overige consumentenartikelen52%

Glas, aardewerk, cement51%

Bouwproducten47%

Overige dienstverlening42%

Financiële dienstverlening33%

Chemie en farmacie64%

Grafiek 6 - Percentage exportomzet per branche
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Buitenlandse marktbewerking vooral met eigen personeel

In naastgelegen grafiek is te zien via welke 

distributiekanalen de respondenten de buitenlandse 

markten bewerken. Het merendeel van de bedrijven 

(47%) zet hiervoor eigen personeel in en bewerkt 

buitenlandse markten dus rechtstreeks. 18% werkt 

zowel via distributeurs als via handelsagenten. 

Daarnaast geeft 16% nog specifiek aan zaken te 

doen via distributeurs en 16% via agenten.

47%
Via eigen personeel

18%
Via zowel 

agenten als 
distributeurs

16%

Via distributeurs

3%
Anders

16%

Via agenten

Grafiek 9 - Distributiekanalen buitenland

Ruim de helft van de respondenten heeft lokale vestigingen 

Meer dan de helft van de respondenten (52%) heeft eigen 

vestigingen in het buitenland. Dit percentage ligt hoger dan 

de voorgaande jaren toen het rond de 45% schommelde. 

Zetten we het percentage bedrijven met eigen vestigingen 

af naar omzetklasse dan is een duidelijke trend te onder-

scheiden: bedrijven met een hogere omzet hebben vaker 

vestigingen in het buitenland. Zo is 15% van de bedrijven 

met een omzet minder dan ¤ 0,5 miljoen lokaal aanwezig, 

terwijl alle bedrijven met een omzet groter dan ¤ 500 

miljoen lokaal vestigingen hebben. 

Internationale joint ventures worden door veel minder 

respondenten gesloten. Slechts 15% maakt gebruik van 

deze samenwerkingsvorm. Dit percentage is de afgelopen 

drie jaar vrijwel stabiel. 

Grafiek 10 - Eigen vestigingen in het buitenland per omzetklasse
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37% Ja 63% Nee
40% Ja 60% Nee

15% Ja 85% Nee

60% Ja 40% Nee
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75% Ja 25% Nee
71% Ja 29% Nee
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100% Ja> ¤ 500
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Gemiddelde omzetverdeling binnen en buiten de EU  

Als we kijken naar de gemiddelde omzetverdeling binnen 

en buiten de EU per omzetklasse valt op dat meer omzet 

niet automatisch meer export naar ver weg gelegen 

markten betekent. Zo halen zowel de hoogste als de 

laagste omzetklasse gemiddeld een groter deel van hun 

exportomzet van buiten de EU (42% en 48% ten opzichte 

van 34% gemiddeld). In de groep respondenten met een 

omzet kleiner dan ¤ 0,5 miljoen, zitten veel bedrijven die 

opereren in een wereldwijde nichemarkt. Dit verklaart 

gedeeltelijk de hoge internationaliseringsgraad van deze 

bedrijven. De groep met een omzet tussen de ¤ 0,5 – en 

¤ 10 miljoen haalt gemiddeld juist een groter aandeel van 

de exportomzet uit markten gelegen binnen de EU. 

Aandeel EU stijgt licht

De respondenten van Trends in Export zijn veelal (zeer) 

ervaren exporteurs: zij hebben gemiddeld 31 jaar export-

ervaring en exporteren naar 28 landen. Het aandeel export-

omzet dat in de EU wordt behaald is dit jaar iets gestegen 

van 64% naar 66% en zit nu op hetzelfde niveau als 2011.

De cijfers van het CBS laten zien dat 76% van de uitvoer-

waarde export naar EU-landen betreft. Wordt alleen 

gekeken naar export van goederen die in Nederland 

geproduceerd worden, dan laten de CBS cijfers een 

andere verhouding zien namelijk 67% naar EU-landen 

en 33% naar de rest van de wereld. Dit is in lijn met de 

cijfers uit dit onderzoek.

Grafiek 7 - Gemiddelde omzetverdeling binnen en buiten de EU

2013 64% binnen EU 36% buiten EU
2012 64% binnen EU 36% buiten EU
2011 66% binnen EU 34% buiten EU

2014 66% binnen EU 34% buiten EU

2010 65% binnen EU 35% buiten EU

Grafiek 8 - Gemiddelde omzetverdeling binnen en buiten de EU per omzetklasse

75% binnen EU 25% buiten EU
69% binnen EU 31% buiten EU
74% binnen EU 26% buiten EU

58% binnen EU 42% buiten EU

60% binnen EU 40% buiten EU
65% binnen EU 35% buiten EU
63% binnen EU 37% buiten EU

63% binnen EU 37% buiten EU

66% binnen EU 34% buiten EU
52% binnen EU 48% buiten EU
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¤ 2,5 -  ¤ 5
¤ 5 -  ¤ 10
¤ 10 -  ¤ 20
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Belangrijkste exportmarkten ook favoriete landen voor eigen 
vestiging

De top 10 vestigingslanden is vrijwel gelijk aan die van 

vorig jaar. Van de respondenten met buitenlandse 

vestigingen heeft 39% een vestiging in Duitsland, daarna 

volgen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten met 

28%. Met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk worden 

alle landen in de top 10 vaker genoemd dan vorig jaar. 

Daarin valt de stijging van Spanje op. Vorig jaar had 9% van 

de respondenten een vestiging in Spanje, dit jaar is dat 16%. 

Meeste joint ventures in China en Duitsland

Joint ventures worden evenals vorig jaar het vaakst 

aangegaan in China en Duitsland. De Verenigde Staten 

(13%) nemen de derde plek van het Verenigd Koninkrijk 

(10%) over. De vijfde plek wordt met 6% gedeeld door 

Frankrijk, Italië, India en Maleisië. Rusland valt uit de top 5. 

Grafiek 12 - Top 5 joint ventures in het buitenlandGrafiek 11 - Top 10 vestigingen in het buitenland
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Exportontwikkelingen
Hebben exporteurs de 11% groei die zij verwachtten voor 2014 kunnen waarmaken? 

Hoe zijn de vooruitzichten voor 2015; blijft exporterend Nederland onverminderd positief? 

Dit alles komt aan bod in dit hoofdstuk over exportontwikkelingen. 

2

Verwachtingen 2014 niet helemaal uitgekomen
Aan het begin van 2014 voorspelden de respondenten voor 

dat jaar een exportgroei van 11%. Het werkelijke resultaat 

is met een respectabele 8,5% groei iets hoger dan de ge-

realiseerde 8% in 2013. De voorlopige cijfers van het CBS 

laten over 2014 overigens een duidelijk ander cijfer zien, 

namelijk een vrijwel gelijkblijvende export. In ons onder-

zoek zijn echter de grondstoffensector en de bedrijven ac-

tief in minerale brandstoffen sterk ondervertegenwoordigd. 

Indien we de resultaten van deze sectoren buiten beschou-

wing laten in de CBS rapportages, dan komt de exportgroei 

in 2014 rond de 3,5% te liggen. Hiermee is een deel van 

het verschil tussen de uitkomsten van Trends in Export 

en de CBS cijfers verklaard. Daarnaast zien we jaarlijks 

dat de responsgroep van dit onderzoek duidelijk boven het 

landelijk gemiddelde presteert.

Exporteurs positief voor 2015

2014 Verwacht11%

2013 Gerealiseerd8%
2013 Verwacht9%

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

Groei exportomzet 2015 (t.o.v. 2014)

2014 Gerealiseerd9%

2015 Verwacht9%

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

2012 Gerealiseerd7%
2012 Verwacht7%

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

2011 Gerealiseerd10%
2011 Verwacht12%

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

Voor 2015 verwachten Nederlandse exporteurs wederom 

een mooie groei te kunnen behalen. Respondenten 

denken dat hun exportomzet dit jaar 9% hoger uitkomt 

ten opzichte van 2014. 

Alle sectoren positief voor 2015
Grafiek 14 geeft de groei in exportomzet van de tien 

grootste branches uit het onderzoek weer. Alle sectoren 

hebben in 2014 groei gerealiseerd. Ook voor 2015 zijn 

zij positief. In 2014 vertoonde de bouwproductenbranche 

de grootste stijging (17%). Deze sector heeft daarmee de 

verwachting van 12% die zij vorig jaar uitspraken ruim-

schoots overtroffen. Voor 2015 zijn zij onverminderd 

positief met wederom een groeiverwachting van 12%. 

De categorie overige consumentenartikelen had hoge 

verwachtingen van 2014. In het voorgaande onderzoek 

gaven zij aan een groei van 14% te kunnen realiseren. 

Uiteindelijk hebben zij slechts 2% groei weten waar te 

maken. Ten slotte valt op dat de branche elektronica en 

elektrotechniek de sterke groei van 2013 (13%) niet heeft 

kunnen vasthouden. In 2014 is dit percentage meer dan 

gehalveerd (6%). Grafiek 13 - Groei exportomzet 2010 - 2015

Grafiek 14 - Groei exportomzet per branche 2013, 2014 en verwachting 2015
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Ruim helft exporteurs gegroeid in 2014 

Naast absolute groeipercentages vragen we respondenten 

of ze verwachten een daling of stijging in de exportomzet 

te realiseren. Ruim 68% van de exporteurs verwachtte 

in 2014 een groei te behalen; ruim de helft (55%) heeft 

dit daadwerkelijk waar kunnen maken. Bedrijven hebben 

in 2014 met meer tegenslag te kampen gehad. De groep 

bedrijven die met een dalende exportomzet te maken had 

in 2014 (11%) is dan ook duidelijk groter dan de groep 

respondenten die dit aan het begin van het jaar verwachtte 

(3%). In het algemeen zien we dat exporteurs aan het 

begin van het jaar sowieso iets optimistischer zijn in hun 

verwachtingen dan gegrond zou zijn gezien de resultaten 

die uiteindelijk bereikt worden. 

Voor 2015 worden weer mooie resultaten verwacht

Twee derde verwacht dit jaar een groeiende exportomzet 

te kunnen realiseren. Zonder enige twijfel zullen de nieuwe 

euro-dollar verhouding en de lage olieprijs deze positieve 

verwachting ondersteunen. 5% van de respondenten 

voorziet in 2015 een dalende exportomzet.

Grafiek 16 - Reden stijging exportomzet 2012-2014

Exportgroei vooral door meer orders van klanten 

De respondenten die in 2014 een stijging in hun 

exportomzet lieten zien is gevraagd naar de redenen van 

deze stijging. Voor het eerst sinds 2011 is ‘meer orders van 

klanten’ (72%) de meest genoemde verklaring. Dit is een 

forse stijging ten opzichte van 2013, toen dit door 58% als 

reden werd genoemd. Op de tweede en derde plek staan 

verhoogde verkoopinspanningen (59%) en de uitbreiding 

met nieuwe exportmarkten (50%). Voor het derde jaar op rij 

daalt het aantal bedrijven dat groei behaalt door stijging van 

de verkoopprijzen. De aanwezige angst bij beleidsmakers 

voor deflatie zien we nog niet terug, maar dat de prijzen 

niet of nauwelijks stijgen is toch opmerkelijk. Dit beeld past 

ook bij de uitkomsten van grafiek 17 waar uit te lezen is dat 

de inkoopprijzen niet of nauwelijks stijgen. 
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Grafiek 15 - Ontwikkeling exportomzet in de periode 2011 - 2015
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Grafiek 17 - Reden daling exportomzet 2012 - 2014

Economische crisis nog steeds belangrijkste reden daling export 

Nog steeds wordt de economische crisis als voornaamste 

reden voor een dalende export genoemd. Dit is 

onveranderd vanaf het moment dat de crisis uitbrak. 

In 2014 werd het zelfs door een hoger percentage 

respondenten genoemd dan in 2013 (72% ten opzichte van 

67%). Hierna wordt wederom ‘de daling van de omzet op 

de belangrijkste exportmarkten’ als belangrijkste reden 

genoemd: door 43% van de respondenten. De respondenten 

ervaren al weer een aantal jaren op rij meer concurrentie. 

Sinds 2010 is dit percentage van 8% naar 35% gestegen. 

Opvallend is dat nog maar 2% van de respondenten 

minder verkoop door stijgende inkoopprijzen noemt. 

Vorig jaar was dit nog 14%. Bij ‘anders’ wordt overigens 

door een opvallend aantal exporteurs de onrust in de 

wereld genoemd en zelfs dalende verkoopprijzen. In het 

themagedeelte van dit rapport zal nader worden in gegaan 

op de roerige wereldeconomie.
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Grafiek 18 - Exporteursvertrouwen 2009 - 2015

Herstel vertrouwen zet niet door 

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 6,5 wat 

iets lager is dan de 6,7 van 2014. De politieke onrust in een 

aantal delen van de wereld drukt het vertrouwen licht. 
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Exportbestemmingen
Welke exportmarkten zijn favoriet? Zien we de geopolitieke ontwikkelingen hier in terug? 

In dit hoofdstuk verder aandacht voor groeiverwachtingen op markten en de nieuwe 

exportbestemmingen voor 2015. 

3

Top 10 meest populaire exportbestemmingen stabiel

Nog steeds is Duitsland de belangrijkste handelspartner 

van Nederland. 74% van de Nederlandse exporteurs 

geeft aan te handelen met ons buurland. België bezet 

met 68% traditiegetrouw de tweede plaats en Frankrijk 

en het Verenigd Koninkrijk nemen plaats drie en vier voor 

hun rekening. Denemarken staat nu al enkele jaren op de 

vijfde positie. Hiermee is de top 5 ranking van export-

bestemmingen binnen Europa al drie jaar ongewijzigd. 

Italië is twee plekken gestegen van de achtste naar de 

zesde plek. 43% van de exporteurs geeft aan te handelen 

met het land. Spanje (42%) en Polen (41%) zakken hierdoor 

naar plaats zeven en acht. 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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Grafiek 19 - Top 10 meest populaire exportbestemmingen

 2014 ‘13 ‘12

Duitsland 1 1 1

België 2 2 2

Frankrijk 3 3 3

Verenigd Koninkrijk 4 4 4

Denemarken 5 5 5

Italië  6 8 8

Spanje  7 6 6

Polen  8 7 7

Zweden  9 9 9

Oostenrijk 10 10 10
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Verenigde Staten in top 3 buiten de EU 

Zwitserland (40%), Rusland (36%), de Verenigde Staten 

(35%), Noorwegen (34%) en Turkije (29%) worden door de 

meeste exporteurs als belangrijkste bestemming buiten de 

EU genoemd. In de ranking heeft een kleine verandering 

plaatsgevonden. Zo is de Verenigde Staten aan een lang-

zame comeback bezig en voor het eerst sinds 2009 weer 

de top 3 binnengedrongen. Noorwegen zakt terug naar de 

vierde plek. De rangorde van de overige landen in de top 

10 is ongewijzigd. BRICT-landen Brazilië en India kruipen 

langzamerhand naar de top 10 toe. India stijgt dit jaar drie 

plaatsen van 16 naar 13 en staat nu boven Brazilië dat stijgt 

van de 15e naar de 14e plek. 

Grafiek 20 - Ranking top 10 exportbestemmingen buiten de EU
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Groeiverwachting per land 
De respondenten is gevraagd om voor de verschillende 

exportbestemmingen aan te geven of zij in 2015 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 2014 en 2013. 

Rusland en Brazilië vallen uit top 10 groeimarkten

China is evenals vorig jaar het land waar de meeste 

exporteurs (65%) groei van hun exportomzet verwachten. 

De Verenigde Staten, Duitsland en de Verenigde Arabische 

Emiraten staan op een gedeelde tweede plek. 60% van de 

respondenten verwacht een groei te kunnen realiseren 

in deze markten. Rusland staat voor het eerst sinds jaren 

niet in de top 5 en is zelfs gezakt naar de 54e positie. Dit is 

niet verrassend met het oog op de sancties die door zowel 

Rusland als de EU zijn ingesteld. Toch denkt bijna een 

derde van exporteurs hier nog groei te kunnen realiseren 

in 2015. Ook Brazilië, dat in 2013 nog op de eerste plek 

stond en in 2014 op plek 5, staat niet meer in de top 10. 

We vinden dit land terug op de 20e positie. Deze terugval 

zou een reactie kunnen zijn op de tegenvallende economie 

van Brazilië. Frankrijk (55%), dat met Duitsland het enige 

andere EU-land in de lijst is, sluit het rijtje af. 
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Grafiek 21 - Top 10 stijgers 2013, 2014 en verwachting 2015

 2014 ‘13 ‘12

Zwitserland 1 1 1 

Rusland  2 2 2

Verenigde Staten 3 4 4

Noorwegen  4 3 3

Turkije  5 5 5

China  6 6 7

Ver. Arab. Emiraten 7 7 8

Australië  8 8 6

Zuid-Afrika  9 9 10

Saoedi-Arabië  10 10 16
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Exporteurs hebben minste vertrouwen in Rusland en Oekraïne

In grafiek 22 is duidelijk te zien dat de onrust die al vroeg 

in 2014 uitbrak in Oekraïne negatieve gevolgen heeft gehad 

voor de export naar dat land. De sancties die in de zomer 

door en tegen Rusland zijn ingesteld hebben de export-

omzet naar dit land ook geen goed gedaan. Voor 2015 

verwachten de meeste exporteurs wederom een omzet-

daling in Rusland (48%) en Oekraïne (41%). Dit zijn de enige 

landen waarbij meer exporteurs een daling verwachten dan 

een stijging. De meeste andere landen in deze lijst hebben 

te kampen met economische dan wel politieke onrust. Dit 

zou kunnen verklaren waarom exporteurs voorzichtig zijn 

met hun groeiprognose. 
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201422%
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Grafiek 22 - Top 10 dalers 2013, 2014 en verwachting 2015

Exporteurs afwachtend 

In 2014 gaf 37% van de respondenten aan dat jaar nieuwe 

markten te willen betreden; uiteindelijk heeft 44% dit 

daadwerkelijk gedaan. Het aantal exporteurs dat zegt in 

2015 van plan te zijn een nieuwe markt te betreden is 25%. 

Dit percentage lag in de voorgaande jaren aanzienlijk hoger, 

namelijk tussen de 30% en 40%. Een hoger percentage 

(54%) dan in andere jaren geeft aan nog geen besluit te 

hebben genomen over de marktexpansie in 2015. Het lijkt 

erop dat de onzekere situatie in veel landen exporteurs 

afwachtend maakt. 

Nieuwe exportmarkten Nog niet bekend Nee

Verwachting 2015 25% 54%  21%

Verwachting 2014 37% 44% 19%

Resultaat 2014 44%  56%

Grafiek 24 - Verwachting en resultaat betreden nieuwe markten 2014 - 2015

Onrust reden tot vertrek uit buitenlandse afzetmarkt 

Voor het eerst hebben we respondenten gevraagd of ze 

zich in 2014 hebben teruggetrokken uit markten. Ruim 

10% van de exporteurs heeft zijn exportactiviteiten in 2014 

stopgezet in bepaalde landen. Ook in dit lijstje vinden we 

Rusland en Oekraïne terug op de eerste en tweede plek 

met respectievelijk 22% en 9%. China en India staan op een 

gedeelde derde plek. De vijfde positie wordt ingenomen 

door Argentinië, Brazilië, Iran en Syrië. Veel van de landen 

in deze top 5 vinden we ook terug in het lijstje van markten 

waar een daling wordt verwacht. De politieke en/of econo-

mische situatie wordt door veel respondenten als de reden 

van terugtrekking genoemd. 
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Grafiek 23 - Top 5 (8) markt exit
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Noord-Amerika nieuwe bestemming voor 2015 

De top 5 van nieuw te betreden markten in 2015 wordt 

aangevoerd door Canada en de Verenigde Staten. BRICT-

landen India en Rusland staan niet in de top 5; we vinden 

India pas terug op de 21e plaats. Rusland is zelfs gezakt van 

de eerste naar de 42e positie. Evenals vorig jaar vinden we 

geen Europese markten in de top 5. Duitsland, Frankrijk, 

Polen en het Verenigd Koninkrijk staan op plaats zes tot en 

met negen. 
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7%
8% 8%

9%

Canada9%

Brazilië8%

China7%

Turkijë8%

Verenigde Staten8%

Grafiek 26 - Top 5 voornemen nieuwe markten 2015

China, Verenigde Staten en Brazilië nieuwe markten in 2014
Van de respondenten die in 2014 een nieuwe markt hebben 

betreden noemt 8% de Chinese markt. Hiermee is China het 

meest genoemd als nieuwe exportmarkt. Opvallend is dat 

dit land vorig jaar niet in de top 5 meest genoemde nieuwe 

bestemmingen stond. Brazilië en de Verenigde Staten staan 

op een gedeelde 2e plek. Deze landen komen overeen met 

de verwachtingen die exporteurs in de voorgaande editie 

van Trends in Export uitspraken. India en Rusland maken 

de verwachtingen niet waar. Rusland was in 2014 met 9% 

de meest genoemde nieuwe bestemming voor dat jaar. 

Uiteindelijk heeft slechts een kleine 4% daadwerkelijk de 

stap genomen. 
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Grafiek 25 - Top 5 (7) nieuw betreden buitenlandse markten 2014
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Verkoop in het buitenland is pas succesvol als de facturen voldaan zijn. 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. 

Kredietwaardigheid klanten bekend 

Ja, van onze complete klantenportefeuille36%

Ja, van een deel van complete klantenportefeuille42%

Nee16%
           Weet ik niet6%

Grafiek 27 - Informatie over kredietwaardigheid internationale klanten

De overgrote meerderheid (78%) van de respondenten 

beschikt over informatie met betrekking tot de krediet-

waardigheid van hun internationale klanten. 36% heeft 

deze informatie over al hun klanten, 42% over een deel 

van de klantenportefeuille. 16% geeft aan geen informatie 

over de kredietwaardigheid te hebben. De kredietwaar-

digheid van buitenlandse klanten is in 2014 bij ruim de 

helft van de exporteurs gelijk gebleven. Toch ziet 20% 

de kredietwaardigheid van zijn klanten verslechteren. 

Bijna drie kwart van de respondenten geeft aan zijn 

betalingscondities aan te passen aan de kredietwaardig-

heid. Voor het vaststellen van de kredietwaardigheid is de 

kredietverzekeraar de belangrijkste informatiebron. Bijna 

de helft van de respondenten geeft aan hier informatie in 

te winnen. Andere bronnen zijn kredietinformatiebureaus 

(27%) en banken (13%). 

Verbeterd11%

Verslechterd20%

Gelijk gebleven53%

Weet ik niet16%

Grafiek 28 - Verandering kredietwaardigheid internationale klanten

Betalingscondities 
en financiering
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Exporteurs minder strikt met betalingscondities 

In 2014 strikter met hanteren betalingscondities49%

Nee24%

Soms27%

201357%

201329%

201262%

201215%

201224%

201155%

201117%

201014%

201314%

201128%

201021%

201065%

Grafiek 29 - Strikter met betalingscondities 2010 - 2014

Voor het tweede jaar op rij geven minder exporteurs 

(49%) aan strikter te zijn geworden in het hanteren van 

betalingscondities. Nooit eerder was dit percentage zo laag. 

Sinds we deze vraag in 2008 aan het onderzoek hebben 

toegevoegd, schommelde het percentage tussen de 55% en 

65%. Bijna een kwart van de respondenten geeft aan niet 

strikter te zijn geworden, dit percentage lag voorheen altijd 

onder de 20%. 

Het percentage respondenten dat bereid is een langere 

betalingstermijn met buitenlandse afnemers af te spreken 

is vrijwel gelijk aan vorig jaar (21%), evenals het percentage 

dat dit laat afhangen van de afnemer en sector (44%). 

35% hanteert voor buitenlandse klanten dezelfde betalings-

termijn als voor binnenlandse. 

Ook hebben we respondenten gevraagd of er bij 

buitenlandse klanten minder strikt wordt omgegaan met 

de overschrijding van de betalingstermijn. Het overgrote 

merendeel (73%) geeft aan dat zij niet coulanter zijn 

wanneer een buitenlandse afnemer de betalingstermijn 

overschrijdt. Slechts 7% van de exporteurs is minder 

streng en de overige 20% laat het afhangen van de 

sector en afnemer. 

Ja21%
Nee35%
Soms44%

Grafiek 30 - Bereidheid langere betalingstermijn buitenlandse afnemers

Kredietverzekering wint aan populariteit

Wanneer we kijken naar hoe exporterende bedrijven hun 

betalingsrisico’s afdekken, zien we dat vooruitbetaling 

nog steeds het belangrijkste instrument is: 64% geeft 

aan dit te eisen van zijn klanten. Het is voor het eerst 

sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 dat 

dit percentage licht is afgenomen. Het gebruik van een 

exportkredietverzekering is dit jaar fors toegenomen: 

meer dan de helft van de exporteurs maakt hier gebruik 

van. Eerder lag dit percentage rond of iets boven de 40%. 

Opvallend is dat het aantal bedrijven dat gebruik maakt van 

eigen voorzieningen bijna gehalveerd is.  

Grafiek 31 - Methodes afdekking betalingsrisico’s 2010 - 2014
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Minder vertrouwen in klanten

9% van de respondenten dekt zijn betalingsrisico’s niet af. 

Deze respondenten is gevraagd waarom zij dit niet doen. 

In de meeste gevallen (33%) geven de respondenten aan 

dat hun klanten stabiel en bekend zijn. Daarnaast worden 

de kosten voor risicoafdekking als te hoog ervaren (26%). 

Flink minder respondenten (7% versus 17% vorig jaar) 

geven als reden dat zij in het algemeen vertrouwen hebben 

in hun afnemers.

Grafiek 32 - Redenen niet afdekking betalingsrisico’s 2010 - 2014
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Kosten belangrijkste reden om geen kredietverzekering te nemen
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 (49%) geeft 

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

volgt als reden dat de klanten weinig risicovol zijn (32%). 

De complexiteit van het product en de administratieve 

rompslomp die dit met zich meebrengt is voor 24% van de 

respondenten een reden. Opvallend is dat dit jaar aanzien-

lijk minder respondenten aangeven dat een kredietverze-

kering niet de juiste dekking geeft.

Grafiek 33 - Waarom geen kredietverzekering?
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Helft exporteurs ondervindt geen financieringsproblemen 

Ruim een kwart van de respondenten geeft aan in 2015 

financieringsproblemen te ondervinden. Hiervan geeft 15% 

aan dat Nederlandse banken onvoldoende genegen zijn fi-

nanciering aan te bieden. 11% geeft aan dat het hun klanten 

zijn die onvoldoende financiering kunnen vinden. Daar 

staat tegenover dat 29% van de exporteurs wel voldoende 

financiering van Nederlandse banken krijgt en nog eens 

27% weet zijn weg naar alternatieve financieringsvormen 

te vinden indien de bank nee zegt. 

Grafiek 34 - Wordt exportfinanciering in 2015 een probleem?
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Ja, Nederlandse banken zijn onvoldoende genegen om financiering aan te bieden
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Kun je wat vertellen over de achtergrond en 
geschiedenis van VB Group? 
“Er is een hoop veranderd sinds onze oprichting in 
1966”, start Aad zijn verhaal. “Toen ik begon, werden 
kassen nog op kolen en iets later op stookolie 
gestookt. Dit was zwaar vervuilend, rondom de 
kassen was geen kikker meer in de sloot te vinden. 
Klimaatbeheersing in kassen was sowieso nog een 
ondergeschoven kindje. Toen in de jaren zeventig 
de vraag naar betere zaden en betere gewassen en 
daardoor hogere productie van teelten groter werd 
en het milieu onderwerp van discussie, nam ook de 
interesse in efficiënte klimaatbeheersing en

energiebesparende maatregelen toe. Wij konden 
hier van profiteren. Onze producten werden in 
die tijd al geëxporteerd, met name naar Frankrijk 
en Duitsland. In de periode 1971-1983 waren 
wij toeleverancier voor kassenbouwers, maar steeds 
vaker kregen wij de vraag of we ook het gehele 
project konden verzorgen. Telers wilde alles bij één 
partij kunnen kopen. Daarom hebben wij in 1983 
Bomkas overgenomen en zijn als leverancier van 
complete projecten verder gegaan. Deze overname 
gaf een boost van onze export. Verbakel was 
namelijk al actief in de Verenigde Staten, het Midden- 
Oosten kwam erbij en meerdere markten in Europa.” 

“Ondertussen is VB Group actief in zo’n vijftien 
landen wereldwijd. Onze afzetmarkten liggen met 
name buiten Europa. Binnen Europa hebben we te 
veel concurrentie van andere Nederlandse collega- 
bedrijven die de malaise op de Nederlandse markt 
ontvluchten door te handelen met de buurlanden. 
Noord-Amerika, Japan, Turkije en de stan-landen 
zijn voor ons belangrijk. We krijgen aanvragen 
vanuit de hele wereld binnen, maar we hebben 
een bewuste keuze gemaakt niet te veel landen te 
bedienen. We willen voldoende tijd en aandacht 
besteden aan een markt. Ieder jaar analyseren we 
de landen waarmee we zakendoen opnieuw. Gaat 
het slecht in een markt of zijn er tekenen van onrust 
dan kunnen we er voor kiezen een andere land te 
gaan bedienen.” 

Wat voor exportjaar was 2014 voor VB group? 
Ondanks alles hebben we dit jaar gewoon geld 
verdiend. We hadden voor 2014 twee hele grote 
projecten staan in Rusland. Deze hebben vooralsnog 
forse vertraging opgelopen maar gaan volgens de 
plannen nog steeds wel door en dat betekent groei. 
Nu is het wel zo dat we de andere offertes die we 
uit hadden staan in Rusland on hold hebben gezet. 
De focus ligt voor 2015 meer op Mexico, Verenigde 
Staten, Canada en Turkije. Dit is een goed voor-
beeld van hoe wij onze landenfocus zo nodig, 
tijdelijk, verschuiven. Om dit te kunnen doen is het 

absoluut noodzakelijk om goed op de hoogte te 
blijven van de laatste ontwikkelingen. Er is gelukkig 
veel informatie voorhanden. Ik lees veel, maar een 
andere zeer belangrijke informatie bron zijn alle 
Nederlanders die in het buitenland wonen. In elk 
land wonen wel Nederlanders, dit netwerk is van 
onschatbare waarde. Zij zijn vaak goed op de hoogte 
van lokale ontwikkelingen. Wij maken uiteraard ook 
veel gebruik van de landbouwattachés van de Neder-
landse ambassades wereldwijd. Deze mensen worden 
in mijn ogen te veel onderbelicht. Zij doen vaak ont-
zettend goed werk en betrekken ons daar actief bij.” 

Heeft VB Group veel last gehad van alle 
geopolitieke veranderingen in de wereld? 
“Ach, je moet je niet te snel bang laten maken”, 
zegt Aad. “Mijn ervaring is dat de meeste dingen 
uiteindelijk wel op hun pootjes terecht komen. Onrust 
en oorlogen zijn nooit leuk en zelden goed voor de 
handel maar indien je zorgt dat je als bedrijf flexibel 
bent, dan is elders meestal wel groei te behalen.”  

“De onrust op de Krim en conflicten in het Midden- 
Oosten zorgen bij ons voor minder problemen dan 
de politiek, die zich met zaken bemoeit waar het zich 
niet mee zou moet bemoeien. Brazilië is hier een 
goed voorbeeld van. We zijn al jaren bezig voet aan 
de grond te krijgen in deze markt. Maar we hebben 
te maken met een Braziliaanse regering die de ene 
na de andere barrière opwerpt om buitenlandse 
bedrijven buiten te houden. Hier doe je helemaal 
niets aan. Waar wij ook tegenaan lopen zijn de 
restricties van de banken. Het is steeds moeilijker 
financiering te krijgen. Een aantal jaar geleden 
duurde het gemiddeld zes tot negen maanden 
eer een project kon worden gestart, nu duurt dit 
anderhalf tot twee jaar. Deze onzekerheid betekent 
dat we meer balletjes in de lucht moeten hebben dan 
wenselijk is. Dit heeft weer consequenties voor de 
interne bedrijfsvoering. Gelukkig kun je door goed 
communiceren en planmatig werken een hoop voor 
elkaar krijgen intern.” 

Wat gaat 2015 brengen? 
“Onze orderportefeuille is redelijk gevuld en met de 
projecten waar wij een hoge scoringskans hebben 
zijn wij positief gestemd. Kortom, ik zie 2015 vol 
vertrouwen tegemoet. Voor mij persoonlijk wordt 
het een bijzonder jaar. Na bijna vijftig jaar wordt het 
tijd dat de jonge generatie het bedrijf gaat runnen. 
Ik ben aan het afbouwen en na 2015 zal ik alleen 
nog een ambassadeursfunctie vervullen voor VB 
Group. Dan mogen de jongeren, waaronder mijn 
eigen zoon, die al enkele jaren de leiding heeft, het 
gaan doen.” 

“ Ik zie 2015 vol 
   vertrouwen tegemoet ” (Aad Verbakel, VB Group)

Interview VB Group

Samen met zijn broer startte Aad Verbakel in 1966 op 18 jarige leeftijd een bedrijf in 

klimaatbeheersing voor kassen. Anno 2015 is VB Group een belangrijke internationale speler in 

de agrotechnologie. Fenedex en Atradius spraken Aad over zijn exportaanpak en hoe zijn bedrijf 

inspeelt op de ontwikkelingen in de wereld. 

“ We investeren veel in productontwikkeling. Dit doen we met eigen, 
   hoogopgeleide mensen. Als je in de markt bekend staat als innovatief, 
   komen mensen naar je toe met ideeën en vragen.”
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De wereld waarin exporteurs opereren is zeer dynamisch. Geopolitieke veranderingen hebben 

soms grote consequenties voor de bedrijfsvoering. Denk aan de politieke onrust in Rusland en 

Oekraïne, ontwikkelingen in de Europese Unie met bijvoorbeeld de financiering van Griekenland, 

instabiliteit en burgeroorlogen in het Midden-Oosten en de uitbraak van ebola in Afrika. In dit 

hoofdstuk onderzoeken we hoe bedrijven anticiperen op en omgaan met snelle veranderingen 

in hun (toekomstige) exportmarkten. 

Impact conflict Rusland en Oekraïne het grootst 
Respondenten is gevraagd aan te geven welke impact 

geopolitieke verschuivingen uit de afgelopen vijf jaar 

hadden op hun export. Van alle genoemde geopolitieke 

veranderingen wordt het conflict tussen Rusland en 

Oekraïne het meest genoemd. Opvallend is dat de 

EU-sancties tegen Rusland meer exporteurs (40%) 

negatief raken dan de tegenmaatregelen van Rusland 

op de EU (31%). Ruim drie kwart van de respondenten 

die negatieve gevolgen hebben ondervonden, zagen 

hun exportomzet met maximaal 35% dalen; 10% heeft 

te maken met een daling tussen de 66% en 100%. Voor 

een zeer klein aantal exporteurs pakt het conflict positief 

uit (respectievelijk 3% en 2%). Bijna een derde van de 

exporteurs ondervindt negatieve gevolgen van de conflicten 

in het Midden-Oosten en nog eens een kwart heeft last van 

de Europese boycots tegen Iran en Syrië. Ook hier geldt dat 

de exportomzetdaling voor de meeste bedrijven maximaal 

35% is. De ontwikkelingen in Zuid-Amerika en de uitbraak 

van ebola daarentegen hebben naar verhouding slechts 

een geringe impact. 

Positief GeenNegatief

EU-sancties tegen Rusland3% 57%40%

Tegenmaatregelen Rusland tegen EU2% 67%31%
Conflicten in het Midden-Oosten zoals in Syrië, 
Irak, Libië, Israël en Gaza, Egypte, etc.2% 68%30%

De dreiging van IS84%0%16%

Europese boycots tegen Iran, Syrië, etc.1% 75%24%
Ontwikkelingen in Zuid-Amerika zoals nationalisaties 
Bolivia, onrust Argentinië, drugsoorlog Mexico90%0%10%

Uitbraak ebola in Afrika1% 91%8%

Onrust in Azië zoals in Thailand en Hong Kong93%0%7%
Opengaan van voorheen gesloten markten zoals 
Myanmar, Columbia, Irak en Libië14% 84%2%

Grafiek 35 - Impact van geopolitieke verschuivingen
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Buitenlandse klant belangrijke informatiebron 

Informatie over afgekondigde sancties en boycots zijn voor 

bijna 80% van de respondenten het belangrijkste element 

om een goede inschatting te kunnen maken van de impact 

die geopolitieke veranderingen op de exportresultaten 

hebben. Gegevens over geografische brandhaarden is voor 

52% van de exporteurs onmisbaar, gevolgd door informatie 

over reisadviezen (29%) en gezondheidsrisico’s (20%).

Bijna alle respondenten (90%) halen de informatie over 

geopolitieke verschuivingen uit de reguliere nieuwskanalen, 

drie kwart krijgt tevens belangrijke informatie via hun 

buitenlandse klanten. Daarna volgen branche- en onder-

nemersorganisaties. Lokale partners, die voor exporteurs 

vaak een belangrijke schakel zijn bij het zakendoen met 

het buitenland, worden door 40% van de respondenten als 

waardevolle informatiebron genoemd.

Alternatief exportplan niet vanzelfsprekend 

Een derde van de respondenten geeft aan nooit een ‘Plan 

B’ ter vervanging van het huidige exportplan te maken. 

Dit komt overeen met de cijfers van vorig jaar. Toen is 

onderzocht of bedrijven überhaubt een exportbeleidsplan 

hebben; 27% gaf toen aan geen plan te hebben. Als er 

wel sprake is van een vervangend exportplan, maakt een 

kwart van de respondenten dit bij de eerste tekenen van 

impactvolle veranderingen en nog eens 10% maakt pas 

een nieuw plan wanneer een markt niet meer toegankelijk 

is. Een minderheid van 19% van de exporteurs is altijd 

bedacht op geopolitieke verschuivingen en heeft altijd een 

alternatief exportplan klaarliggen. 

Grafiek 39 - Wanneer maakt uw onderneming een ‘Plan B’?

Grafiek 36 - Benodigde informatie voor inschatten van impact

79%

29%

20%

52%

16%

6%

Informatie over afgekondigde sancties/boycots

Informatie over geografische brandhaarden  

Informatie over gezondheidsrisico’s

Informatie over reisadviezen

Anders

Informatie over geplande verkiezingen

Helft exporteurs doet aan risicospreiding 
De volgende set vragen gaat in op de manier waarop 

exporteurs anticiperen op en omgaan met geopolitieke 

verschuivingen. 45% van de respondenten geeft aan 

naar meerdere regio’s te exporteren om het risico van 

geopolitieke veranderingen te kunnen verminderen; 

46% doet niet aan geografische spreiding. De overige 

respondenten weten niet of hun bedrijf aan risicospreiding 

doet. 

Grafiek 38 - Doet u aan geografische risicospreiding?

Grafiek 37 - Informatiebronnen geopolitieke veranderingen
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Onze accountant

Ja45%

Weet ik niet9%

Nee46%

35%

19%
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We hebben nooit een 'Plan B' klaar liggen 

Bij de eerste tekenen van impactvolle veranderingen 

Pas wanneer 100% zeker is dat een markt niet meer toegankelijk is
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Pas wanneer 100% zeker is dat een markt (weer) toegankelijk is
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Slotvraag

Tussen november 2013 en september 2015 wordt het 

200-jarige bestaan van ons Koninkrijk gevierd. In dit 

kader wordt ook aandacht besteed aan onze langjarige 

handelsrelaties met het buitenland. Wij vroegen de 

respondenten welk land of regio volgens hen meer 

aandacht zou moeten krijgen. 

Volgens respondenten verdienen onze grootste 

handelspartner, Duitsland, en belangrijke groeimarkt 

de Verenigde Staten de meeste aandacht. Deze landen 

voeren de ranglijst gezamenlijk aan. Zuid-Afrika staat op 

een derde plek en is het enige Afrikaanse land in de top 10. 

Gezien de huidige situatie is het niet verrassend dat ook 

Rusland vaak genoemd wordt door de respondenten. Dit 

land staat met China en Indonesië op een gedeelde vierde 

plaats. Daarna vinden we de EU-landen Frankrijk en het 

Verenigd Koninkrijk. De top 10 wordt afgesloten door 

Canada en India. 

Reactiesnelheid op veranderingen groot 

Over het algemeen kan gesteld worden dat Nederlandse 

exporteurs snel kunnen reageren op veranderingen binnen 

hun exportmarkten. 52% geeft aan op ieder gewenst 

moment zijn focus te kunnen veranderen, nog eens 28% 

kan dit binnen een jaar realiseren. Dit verklaart deels 

waarom lang niet alle bedrijven een ‘Plan B’ hebben 

klaarliggen. 

Grafiek 40 - Hoe snel kunt u uw focus veranderen?

Product bepaalt mate van flexibiliteit 

Het geboden product is voor 73% van de respondenten 

bepalend voor de vraag of wel of niet snel kan worden 

overgeschakeld naar nieuwe marktmogelijkheden. De 

andere genoemde factoren volgen op flinke afstand. 

43% noemt het vinden van een nieuwe lokale partner als 

beperkende factor, voor 42% speelt de (on)bekendheid 

met nieuwe markten een rol en bij 38% is de aanwezige 

concurrentie in een nieuwe markt een issue. 

Grafiek 41 - Welke factoren bepalen uw mate van flexibiliteit?
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Dit kunnen wij alleen op langere termijn realiseren (1 tot 5 jaar)

Grafiek 42 - Top 10 meer aandacht handelsrelaties
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1 Duitsland
2 Verenigde Staten
3 Zuid-Afrika
4 Rusland
5 Indonesië
6 China
7 Frankrijk
8 Verenigd Koninkrijk
9 India
10 Canada



Trends in Export 2015 4 4

Atradius

David Ricardostraat 1

1066 JS Amsterdam

Tel. +31 (0) 20 553 9111

Fax +31 (0) 20 553 2811

www.atradius.nl

Mariëlla Dalstra 

en Rob Maase

http://twitter.com/atradiusnl

http://www.linkedin.com/

company/atradius-nederland

http://www.youtube.com/

atradiusnl

Fenedex

Raamweg 14

2596 HL Den Haag

Tel. +31 (0)70 330 5600

Fax +31 (0)70 330 5656

www.fenedex.nl 

Frannie Flinterman 

en Arlette van der Vliet 

https://twitter.com/fenedex

http://www.linkedin.com/

company/fenedex

http://www.youtube.com/fenedex

http://www.facebook.com/fenedex

www.trendsinexport.nl

http://twitter.com/trendsinexport

Over Atradius

Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering 

tot incasso via strategische aanwezigheid in 50 landen. Atradius heeft toegang 

tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van 

Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso 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 exportkrediet-

verzekering 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 1200 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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