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Getrokken door herstel in de maakindustrie, klimt de 

Nederlandse industrie uit het dal. Na de zwakke start 

van 2013 is de industriële productie in de tweede helft 

van het jaar weer gestegen. Over heel 2013 blijft nog 

altijd een min van naar verwachting 1,2% over. 2014 

zal vervolgens een duidelijke productiestijging moe-

ten opleveren (+2%). De machinebouw en transport-

middelenindustrie laten de grootste stijging zien. De 

industriële export is de drijvende kracht achter het 

herstel, waarbij juist de Europese bestemmingen het 

opvallend goed doen. 

 

Productie en bezetting weer in de lift 

Met een krimp van 1,5% in de eerste drie kwartalen stevent 

de industrie wederom af op een lagere jaarproductie. Echter, 

het herstel is al ingezet en het vierde kwartaal zal rond het-

zelfde niveau als het vierde kwartaal van 2012 liggen. Al met 

al komt de productie-ontwikkeling over heel 2013 uit op een 

verwachte -1,2%. In 2014 leidt het ingezette herstel tot een 

productietoename van naar verwachting 2%. 

 

Voorop in het herstel loopt de maakindustrie. Vooral de ma-

chinebouw en transportmiddelenindustrie zien hun productie 

de laatste maanden duidelijk aantrekken. Voor de transport-

middelenindustrie heeft dit voor een belangrijk deel te 

 

Figuur 1 Bezettingsgraad en productieontwikkeling 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 

 

maken met nieuwe regels. De verplichtstelling van de Euro 

VI- motor zorgt nu voor  aanschaf van nieuwe vrachtwagens. 

In de eerste maanden van 2014 zal dit een terugval in de af-

zet geven. Daar staat voor de transportmiddelenindustrie 

tegenover dat de heropening van NedCar een impuls voor 

de sectorale productie geeft.

Tabel 1 Groeiverwachting voor de Nederlandse industrie 

 Productiewaarde 

(€ mld.) 

% export Ontwikkeling productievolume 

 2013* 2013* 2012 2013* 2014* 

Industrie totaal 307 59% -0,8% -1,2% 2,0% 

      

Voedings- en genotmiddelen 73 54% -2,4% 3,0% 0,5% 

Chemie 54 70% 5,3% -4,0% 2,0% 

Machinebouw 21 71% -2,6% -2,5% 4,0% 

Elektrotechnisch 17 60% 0,6% -2,0% 3,0% 

Metaalbewerking 19 33% -3,0% -2,5% 2,0% 

Transportmiddelen 13 72% -5,1% -4,0% 4,0% 

Basismetaal 8,2 78% 1,4% 1,0% 1,0% 

Rubber- en kunststof 7,6 65% -1,9% 0,5% 2,0% 

Grafisch 4,8 17% -2,4% 1,0% 0,5% 

Bron CBS, * Raming ING Economisch Bureau     
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Figuur 2 Industrie: binnenlandse orders en binnen-

lands omzetvolume, 2008- 3e kw.2013 

 
Bron: berekeningen ING Economisch Bureau o.b.v. NEVI, CBS 

 

Belangrijke branches voeding en chemie ontwikkelen 

zich tegengesteld 

Twee andere belangrijke branches binnen de Nederlandse 

industrie, voedingsindustrie en chemie, ontwikkelen zich te-

gengesteld. De voedingsindustrie herstelt zich fors (2013 

+3%) na een aanzienlijk krimp in 2012. De chemie daarente-

gen kent een moeilijk jaar met dalende productie (-4%) en 

lage winstmarges als gevolg van relatief hoge energie- en 

grondstofkosten en druk op verkoopprijzen. 2014 belooft een 

jaar van enig productieherstel te worden (+2%), maar mar-

ges en investeringen zullen niet veel toenemen. 

 

Export trekt de kar 

Het is en blijft de buitenlandse vraag die de productie van de 

Nederlandse industrie aanzwengelt. De laatste maanden is de 

industrie met name positiever geworden over de ontwikke-

ling van de exportorders, hoewel ook de binnenlandse vraag 

iets lijkt aan te trekken. De verwachting is echter niet dat de 

binnenlandse afzet veel zal toenemen het komend jaar en de 

export dus de drijvende kracht achter de (beperkte) groei 

blijft. 

 

Groeivertraging opkomende markten raken export 

sterk 

Het belangrijkste deel van de industriële export heeft Europa 

als bestemming. Wel is het Europees aandeel de afgelopen 

jaren aanzienlijk afgenomen. Kijken we naar de drie belang-

rijkste branches (agrifood, chemie, technologische industrie) 

dan heeft met name de export van de maakindustrie zich 

meer gespreid over de continenten (figuur 4). Minder dan de 

helft van deze export gaat nog naar een Europees land. De 

recente groeivertraging in diverse opkomende markten heeft 

de daling echter een halt toe geroepen. 

Figuur 3 Industrie: buitenlandse orders en buiten-

lands omzetvolume, 2008- 3e kw.2013 

 
Bron: berekeningen ING Economisch Bureau o.b.v. NEVI, CBS 

 

In de chemie en agrifood wint West-Europa weer in aandeel. 

Nederland kent in deze sectoren een sterke Europese posi-

tie. Binnen de chemie daalt het aandeel Noord-Amerika in 

een jaar met bijna een vol procentpunt. De revival van de 

chemie in de VS (door de beschikbaarheid van goedkoop 

schaliegas) drukt de Nederlandse export naar die regio. Tot 

en met augustus is de export van chemieproducten naar de 

Verenigde Staten al met ruim 20% afgenomen. 

 

Figuur 4 Export naar regio van drie belangrijke in-

dustriebranches, 2002, 2012-2013 

 
Bron: CBS, berekeningen ING Economisch Bureau 

N.B. Alle eurozone-landen vallen onder West-Europa 



 

  
Disclaimer 

De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de 

analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit 

rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nati-

onale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Am-

sterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie 

is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING 

Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen 

dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. 

ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport 

kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werk-

nemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de 

inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van 

gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits 

de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank 

en de Autoriteit Financiële Markten. 
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