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Disclaimer

Dit rapport is opgesteld door de Economische Afdeling van het Consulaat-Generaal te Sydney. Het is
tot stand gekomen door persoonlijke contacten met overheidsinstanties en eigen onderzoek.

Regelgeving verandert voortdurend. Het is daarom geboden steeds de websites van de in deze
notitie genoemde organisaties en instanties te raadplegen over de laatste stand van zaken.

Bij het samenstellen van de inhoud van het rapport is uiterste zorgvuldigheid betracht. Desondanks
kan niet worden ingestaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Aan de
verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Nederlandse overheid aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook.
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Inleiding

Tijdens een economisch handelsbezoek aan de Australische staat Tasmanië, kwam naar voren dat er
onder de boeren behoefte is aan Nederlandse tweedehands tuinbouwproducten in Tasmanië. Volgens
Nederlandse boeren in Tasmanië is de import van Nederlandse apparatuur aantrekkelijk vanwege de
lagere prijs ten opzichte van machines in Australië.

Deze marktanalyse resulteert uit de vraag naar Nederlandse tweedehands tuinbouwproducten in
Tasmanië. Dit rapport geeft inzicht in de markt van landbouwmachines in Australië.
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1. Marktsituatie op federaal niveau

In Australië zijn circa 134.000 boerderijen met ongeveer 307.000 mensen in dienst. Samen bezitten deze
boeren 61% van het totale land oppervlak in Australië en produceren zij 93% van de dagelijkse
Australische voedselvoorraad. Landbouw maakt daarmee voor 3% deel uit van het BBP van Australië.

De gewassenteelt in Australië is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de totale nationale
agrarische bruto waarde (gross value). De belangrijkste gewassen hiervan zijn: tarwe, groenten, gerst en
koolzaad. Tussen 2013-2014 is de waarde van de gewassenproductie lichtelijk gestegen met 0,4% naar
AUS$ 28 miljard. De waarde van tarwe steeg het afgelopen jaar significant (12%) door een verhoogde
binnenlandse vraag. De waarde van Koolzaad daalde echter (-6%) door slechte weersomstandigheden.
Op de website van de Australische overheid is een volledig overzicht te vinden met betrekking tot de
geproduceerde gewassen in Australië1.

1Australian Bureau of Statistics: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/7503.0
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2. Export naar Australië

De Nederlandse export van machines ligt momenteel net onder het wereldwijde gemiddelde. Echter is
de sector een van de snelst groeiende sectoren op het gebied van internationalisering. Voor de grote en
al internationaal georiënteerde productiesectoren zien we de komende jaren het grootste
exportpotentieel voor de machinebouw en elektrotechnische industrie. Nederlandse bedrijven
produceren voor meerdere sectoren machines -waaronder voor de landbouw- die vervolgens
internationaal verkocht worden2.

Australië en Nederland hebben al geruime tijd een goede economische relatie. Zo is Nederland een van
de grootste investeerders in de Australische economie. In 2014 heeft Nederland voor 2,17 miljard euro
aan goederen naar Australië geëxporteerd. Dit is ruim 5 procent minder dan in 2013. Ook de export van
machines daalde de afgelopen jaren sterk, met een daling van 25% in 2014 ten opzichte van 2012. De
export van landbouwmachines echter steeg de afgelopen jaren (2011-2014) met 25% tot 28,7 miljoen
euro. Deze stijging was vooral tussen 2011-2013 significant. Het afgelopen jaar steeg de export ten
opzichte van 2013 met minder dan 1%.

Machines zijn in totaal goed voor circa 27% van de totale export naar Australië3. Landbouwmachines
hebben hier een groot aandeel in. Nederland staat er namelijk om bekend een hoog ontwikkelende
landbouwindustrie te hebben4.

Volgens de Wereldbank is de koopkracht pariteit (een manier om de koopkracht van twee landen te
vergelijken) ongeveer 25% hoger in Australië dan in Nederland5. Dit geeft aan dat het zelfde product
over het algemeen 25% duurder is in Australië dan in Nederland, wat voordelig is voor de Nederlandse
export. Volgens Nederlandse agrarische producenten is de grote concurrentie die in Europa aanwezig is
hier een mogelijke reden voor. In Australië is deze concurrentie minder aanwezig. Hierdoor moeten
Europese producenten agrarische producten op scherpe prijzen houden waar dat voor Australische
producenten minder het geval is. Volgens ‘IBIS world’ hebben Australische producenten een nadeel
vergeleken met grotere internationale producenten. Dit vanwege de mindere kostenbesparing door
schaalvergroting, toegang tot technologie en de hogere lonen in Australië vergeleken met andere
landen.

Met de opkomst en de bijbehorende hogere bestedingsmogelijkheden van Aziatische landen is de focus
binnen Australië op de Aziatische markt gericht. Er wordt hierbij geloofd dat de kansen voornamelijk
liggen in de export naar China. Hierdoor wil het land gaan groeien in het aantal gewassen dat het
produceert. In de toekomst zullen er zelfs bepaalde gewassen geteeld worden die alleen voor de
Aziatische markt bestemd zijn.

2 ING Economisch Bureau, Rapporten: ‘Meest concurrerende exportsectoren verschillen sterk in toegevoegde waarde voor
Nederlandse economie’ en ‘Groei Nederlandse sectoren vereist internationale expansie’
3 Centraal Bureau voor de statistiek: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/internationale-handel/publicaties/belangrijkste-
handelspartners-nederland/archief/2013/2014-australie-ih-2012-art.htm
4 Zakelijk.infonu: http://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/109420-exporteren-naar-australie.html
5 The World Bank ‘Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate’
http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPPC.RF
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3. Regelgeving

Wanneer er nagedacht wordt over de export van (tweedehands) landbouwmachines naar Australië is
het nagaan van de regelgeving van belang. Australië is erg strikt op het invoeren van producten waar
mogelijk organisch materiaal aan zit of heeft gezeten. Zo is de importeur verantwoordelijk voor een
grondige schoonmaak van gebruikte machinerie. In vele gevallen moet een machine hiervoor
(gedeeltelijk) uit elkaar gehaald worden, zodat de machine geïnspecteerd kan worden. Meer informatie
over de importvoorwaarden van verscheidene machinerie is te vinden in de ICON database van het
Ministerie van Landbouw. In de database is per (agrarisch) product weergegeven wat de
importvoorwaarden zijn6.

Naast een tal aantal importvoorwaarden, hebben machinerie ook vergunningen nodig om geïmporteerd
te mogen worden. Vergunningen zijn verplicht voor machinerie die reeds gebruikt zijn en in contact zijn
gekomen met aarde, dierlijke- en plantaardige materialen. De importvergunningen moeten aangevraagd
worden alvorens aankomst in Australië. Voor meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag kan
de website van het Ministerie van Landbouw geraadpleegd worden7.

6 ICON Database: http://apps.daff.gov.au/icon32/asp/ex_querycontent.asp
7 Ministerie van Landbouw: http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/import/vehicles-machinery/regulations
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4. Conclusie

Australië en Nederland hebben al geruime tijd een goede economische relatie. Voor de grote en al
internationaal georiënteerde Nederlandse productiesectoren zien we de komende jaren het grootste
exportpotentieel voor de machinebouw en elektrotechnische industrie. Van de totale export naar
Australië zijn machines momenteel goed voor circa 27%. Vanuit Nederland naar Australië worden vooral
veel landbouwmachines geëxporteerd. Nederland staat er namelijk bekend om een ontwikkelende
landbouwindustrie te hebben. Verder bevestigen Nederlandse producenten wat de Nederlandse boeren
in Tasmanië tijdens het handelsbezoek al aangaven: landbouw machines in Nederland zijn goedkoper
dan in Australië. Dit maakt de aanschaf van Nederlandse producten vergeleken met Australische
producten interessant.

Landbouw voegt ongeveer 3% toe aan het BBP van Australië. Hiervoor wordt 61% van het totale
landoppervlak in Australië gebruikt. De gewassenteelt in Australië is verantwoordelijk voor meer dan de
helft van de totale nationale agrarische bruto waarde (gross value). Met een toekomstige focus op de
ontwikkelende Aziatische markt, zal de vraag naar landbouwproducten vanuit deze landen zeer
waarschijnlijk groeien.

Australië is erg strikt op het invoeren van producten waar mogelijk organisch materiaal aan zit of heeft
gezeten. Veel machinerie hebben vergunningen nodig om geïmporteerd te mogen worden. Het is
raadzaam de regelgeving eerst na te lopen alvorens te exporteren naar Australië.
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Contactgegevens Nederlands Postennet in Australië

Het Postennet Australië is actief betrokken bij de zuivelsector in Tasmanië. Indien meer informatie
gewenst is kan contact opgenomen worden met het economische team:

syd-ez@minbuza.nl
+61 2 8305 6807

Nuttige contacten en websites

Australian trade commission
Voor investeermogelijkheden en algemene informatie
http://www.austrade.gov.au/Invest/Opportunities-by-Sector/agribusiness-and-food

Australian bureau for Statistics
Voor informatie en statistieken over de Australische landbouw
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/1301.0~2012~Main%20Features~Agri
culture~27

Australische Ministerie van Landbouw
http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/import/vehicles-machinery/regulations

ICON Database
http://apps.daff.gov.au/icon32/asp/ex_querycontent.asp


