
FactsheetGoederenhandel met China
Totale goederenexport

Maar de export naar China groeit wel heel 
hard

Tot en met januari 2020 is er nog geen 
corona-effect te zien

Varkensvlees is met afstand het snelst 
groeiende exportproduct

De export van machines ondervond de 
grootste krimp tussen 2018 en 2019

Maar machines zijn wel nog met afstand het 
belangrijkste exportproduct

China is pas de negende exportbestemming 
van Nederland
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FactsheetGoederenhandel met China
Totale goederenimport

En de import is de laatste decennia ook hard 
gegroeid

Ook bij de import is nog geen Corona-effect 
waarneembaar

De import van telefoons en tablets wordt 
steeds omvangrijker

En er zijn geen goederen met een grote 
afname bij de import uit China 

High-tech is met grote afstand het 
belangrijkste product uit China

China is een zeer belangrijke leverancier van 
goederen

mln euro

Top tien groei import uit China, 2018-19
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FactsheetGoederenhandel met China
Landbouwexport

Door een enorme groei van de export van 
Nederlandse landbouw

Zelfs nog tot en met januari 2020

De export van varkensvlees groeide enorm 
hard door varkenspest in China

En er zijn nauwelijks landbouwgoederen 
met grote exportkrimp

Babymelkpoeder blijft met afstand het 
populairste Nederlandse product in China

China is nu al de zesde bestemming bij de 
landbouwexport
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Top tien groei landbouwexport, 2018-19

Vlees, met name van varkens

Babymelkpoeder, bereidingen

Vis en zeevruchten

Overige voeding

Dranken

Voedselresten en veevoer

Sierteelt

Natuurlĳke vetten en oliën

Fruit

Levende dieren

0 100 200 300 400 500
mln euro

Top tien krimp landbouwexport, 2018-19

Bereidingen groente en fruit

Zuivel en eieren
Dierlĳke oorsprong
(niet vlees, zuivel)

Oliehoud. zaden en vruchten

Meel, mout, zetmeel

Cacao en bereidingen

Plantensappen

Ko�e, thee, specerĳen

Groenten

Vlechtsto�en (o.a. riet)

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
mln euro

Belangrijkste goederen in de
landbouwexport naar China, 2019

Babymelkpoeder, bereidingen

Vlees

Vis en zeevruchten

Zuivel en eieren

Sierteelt

Landbouwgerelateerd:
Kasmaterialen

Machines voor de
voedingsindustrie

Landbouwmachines

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

mln euro

Ontwikkeling landbouwexport naar China
per maand

j

2018

f m a m j j a s o n d j

2019

f m a m j j a s o n d j

'20

0
50

100
150
200
250
300
350
400

%

Belangrijkste bestemmingen Nederlandse
landbouwexport, 2019

Duitsland België Verenigd
Koninkrĳk

Frankrĳk Italië China
0

5

10

15

20

25

30
24,9

11,3 9,1
8,2

3,8 3,3

1 2
3

4 5 6

mld euro

Ontwikkeling landbouwexport naar China

Totale uitvoer

Uitvoer Nederlandse makelĳ

Wederuitvoer

'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

0

1

2

3

4



FactsheetGoederenhandel met China
Landbouwimport

Maar de import is de laatste decennia wel 
hard gegroeid

Ook tot en met januari 2020 was er nog veel 
invoer van landbouwgoederen

De grootste invoergroei betreft natuurlijke 
vetten en oliën

En de grootste krimp zit bij producten van 
dierlijke oorsprong

Voedselresten en veevoer zijn het 
belangrijkste importgoed

Nederland haalt relatief weinig landbouw 
uit China

mln euro
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