
vmt | 26 november 2010 | nr 2532

“Belangrijk is de zaken 
zodanig vast te leggen 
dat het een langeter-
mijnverhaal wordt en 
er continuïteit over 
de kabinetten heen 
ontstaat”, aldus Freek 
Rijna.

Foto’s: H
ans Lebbe

Economie & Bedrijven

Het is 2028. De Nederlandse levensmiddelenindustrie staat internationaal op de kaart en 

blinkt uit in kennis, innovatie en duurzaamheid. Vanaf 2010 kende deze al sterke industrie 

een ongekende ontwikkeling. Het pas aangetreden kabinet Rutte zag het belang in van de 

levensmiddelenindustrie voor de Nederlandse economie en schiep de juiste stimulerende 

randvoorwaarden. De daarop volgende kabinetten continueerden dit beleid en op het 

moment dat Nederland na honderd jaar weer de Olympische Spelen huisvest, behaalt ook de 

levensmiddelenindustrie (meer) succes.

Levensmiddelenindustrie wil gezamenlijke beleidsagenda met overheid

‘Uiteindelijk moeten we leven 
van innovatie’
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De weg naar goud start nu, in 2010. De 
levensmiddelenindustrie laat de overheid 
zien dat dit industriesegment een factor 
van belang is voor de Nederlandse eco-
nomie. In het rapport ‘De stille kracht. 
Route voorwaarts voor de Nederlandse 
levensmiddelenindustrie’ is de visie 
neergelegd voor de komende 18 jaar. 
Daarbij is aangegeven wat de levensmid-
delenindustrie zelf gaat doen en welke 
ondersteuning er van de overheid wordt 
gevraagd. Uiteindelijk doel: “De beste 
zijn”, aldus Freek Rijna, voorzitter van de 
Federatie Nederlandse Levensmiddelen-
industrie (FNLI). 
Enkele dagen voor de officiële aanbie-
ding van het rapport aan de nieuwe 
minister van Economische Zaken, Land-
bouw en Innovatie (EL&I) Maxime Verha-
gen, spreekt VMT met Freek Rijna.

Waarom is het juist nu tijd voor actie? 
Gesteld wordt dat de fundamenten 
onder de sterke Nederlandse levens-
middelenindustrie afbrokkelen doordat 
de logistieke infrastructuur dichtslibt, 
vergrijzing toeneemt, de voorsprong in 
kennis slinkt en de vrije handel wordt 
bedreigd. Dat zijn langlopende proces-
sen.
“Misschien hadden we deze visie al vorig 
jaar of nog eerder moeten neerleggen. 
Het proces is eigenlijk gestart naar voor-
beeld van de High Level Group in Europa. 
We vonden dat we een dergelijk initiatief 
ook in Nederland moesten beginnen. Dat 
is gebeurd en uiteindelijk hebben we er 
twee jaar over gedaan om onze visie neer 
te zetten. Dat dit proces midden in de 
crisis viel, was toeval. 
Zo is het ook toeval, maar wel een mooie 
bijkomstigheid, dat we de visie aan een 
nieuw kabinet presenteren.”

Binnen één jaar dient de overheid een 
industriebeleid te ontwikkelen, dat 
bovendien over meerdere kabinetsperi-
oden ‘houdbaar’ is, zo stelt u. Hoe reëel 
zijn deze termijnen?
“Eén jaar klinkt kort. We hebben dit rap-
port echter niet in ‘splendid isolation’ 

opgesteld. Daarbij waren naast de CEO’s 
uit de industrie en topmensen uit de ken-
niswereld ook hoge ambtenaren van de 
ministeries van Economische Zaken en 
Landbouw betrokken. Daarom kunnen 
we nu doorschakelen en is de termijn van 
één jaar haalbaar.”

De belangrijkste factor voor een sterke 
levensmiddelenindustrie is samen-
werking in de agrofoodketen. Toch 
wordt door de toename van de macht 
van de retail aan de overheid gevraagd 
te zorgen voor een gedragscode tus-
sen industrie en retail. Hoe gaat de 
gedragscode eruit zien?
“Vooropgesteld: de overheid moet niet 
in commerciële processen treden tussen 
ketenpartners. De werking van de keten 
is een kwestie van vraag en aanbod en 
het antwoord ligt in innovatie. Wat wij 
de overheid wel vragen, is om via een 
gedragscode excessen aan te pakken en 
te voorkomen.”

Kunt u een voorbeeld geven van zo’n 
exces?
“Het eenzijdig oprekken van de beta-
lingstermijnen. In heel Europa is de 
groei uit het volume en het is groeien 
ten koste van de ander. In dit gevecht 
grijpen retailers naar het prijswapen. 
De verlaging van de consumentenprijs 
wordt doorgegeven in de keten en op 
termijn leidt dit tot het omvallen van 
bedrijven.” 

Is dit het moment ‘waar gezonde 
marktwerking ophoudt en de keten als 
geheel verzwakt’, zoals het rapport 
stelt?
“Belangrijk is dat er in de keten ruimte 
blijft om te verdienen en daarmee ruimte 
voor innovatie. Wat de retail betreft, die 
moet zich onderscheiden op basis van 
formule en niet alleen op prijs.”

Alternatieve afzetkanalen worden 
genoemd als een antwoord van de 
levensmiddelenindustrie op de toene-
mende macht van de retail. Wat ver-
wacht u daarvan?
“Daarin ben ik reëel. Verkopen via inter-
net zullen nooit in verhouding staan tot 
de afzet via de retail. Integendeel. Ik 
verwacht nog een verdere concentratie. 
Kijk bijvoorbeeld naar de vorming van 
regionale inkoopcombinaties. Maar voor 
huismerkleveranciers biedt het ook kan-
sen, mits je oog hebt voor de consument 
en innovatief bent.”

Nederland moet de leiding nemen in 
verduurzaming van de agrofoodketen 
en in 2015 de koppositie in Europa heb-
ben. Dat is al over vier jaar. Een grote 
ambitie voor een klein land.
“Veel initiatieven zijn al genomen. Via 
het platform Verduurzaming Voedsel  
hebben we binnen de keten de handen 
ineen geslagen. De FNLI ontwikkelt een 
duurzaamheidsagenda richting mkb. 
Er zijn ronde tafels die werken aan 
verduurzaming van grondstoffen als 
cacao, palmolie en soja. De top van de 
levensmiddelenindustrie, een nieuwe 
generatie managers, heeft ‘ja’ gezegd 
tegen duurzaamheid. Belangrijk is nu 
dat er samenwerking komt: één plek om 
te bespreken en beslissen. We vragen 
de overheid om nu en in de toekomst 
de coördinatie op zich te nemen binnen 
het platform Verduurzaming Voedsel. Zo 
kunnen we het verduurzamen doorzet-
ten en versnellen.” 

De overheid wordt gevraagd open han-
del en grondstofzekerheid te borgen. 
Is de Nederlandse overheid daartoe 
in staat in het Europese en mondiale 
speelveld?
“Onze inschatting is dat het kan. Door de 
agrofoodketen wordt €40 miljard geëx-
porteerd, waarvan €27 miljard als ver-
werkt product. Een groot gedeelte van de 
export, 80%, gaat naar de EU. Nederland 
is dus niet de enige die erbij is gebaat 
dat dit efficiënt gebeurt. Open handel 
moet in de EU derhalve geen probleem 
zijn. Mondiaal gezien is het streven dat er 
aan de supplykant geen handelsbelem-
meringen zijn. Vanuit LNV en door de 
landbouwattachés is er in het verleden 
veel gedaan en nog altijd kunnen deze 
partijen veel voor ons betekenen.”

Interview

De levensmiddelenindustrie is het grootste 
industriesegment van Nederland en daarmee 
de ‘stille kracht’ van de Nederlandse economie, 
want dit is bij weinigen bekend. De FNLI wil hier 
verandering in brengen en de sector krachtig 
neerzetten. Enkele cijfers:
– Omzet: €51 miljard (17% totale industrie in 

Nederland).
– Toegevoegde waarde: €9,4 miljard.
– Aantal werknemers: 99.000.
– Rangorde in de EU: 6e plaats.
– Export/import: Nederlandse agrofoodketen 

exporteert voor €40 miljard en importeert 
voor €25 miljard.

Stille kracht

‘Wat wij de overheid vragen, 
is om via een gedragscode 
excessen aan te pakken’
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ans Lebbe
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Zaken, Landbouw en Innovatie heeft een 
goede clustering plaatsgevonden. Dit zou 
tot een meer samenhangend beleid kun-
nen leiden. Of dat ook zo is, ‘remains to 
be seen’. Ook een minister heeft maar 24 
uur in een dag en hij moet zijn aandacht 
nu over meer terreinen verdelen.”

Hoe zien dan de eerste stappen op de 
route voorwaarts eruit?
“Wij willen deze visie samen met het 
ministerie van EL&I en de kennisinstel-
lingen verder vormgeven. Belangrijk is de 
zaken zodanig vast te leggen dat het een 
langetermijnverhaal wordt en er conti-
nuïteit over de kabinetten heen ontstaat. 
Wij hebben met het rapport aangegeven 
onze uitdagingen te tackelen. Dat gaan 
wij sowieso zelf doen. We zijn natuurlijk 
al aan de slag. Wij vragen nu de overheid 
waar mogelijk te faciliteren.”

Het rapport schetst een bijna utopisch 
beeld van de Nederlandse voedings-
middelenindustrie in 2028, het jaar dat 
mogelijk ook de Olympische Spelen in 
Nederland worden gehouden. Hoe haal-
baar is dit beeld?
“Als levensmiddelenindustrie is het 
belangrijk je ambitie te formuleren en 
te doen wat je zegt. Je mag er dan ook 
op worden aangesproken, door ngo’s, 
de overheid en ook door de consument. 
Wanneer het doel is bereikt? Nooit. Het 
is een ‘moving target’. Als we halverwege 
zaken hebben bereikt, leggen we de 
lat nog hoger. Uiteindelijk willen we de 
beste zijn.”

die stroom door behoud van het sleutel-
gebiedenbeleid, met binnen het sleu-
telgebied Food & Flowers een focus op 
gezondheid en duurzaamheid. De tering 
naar de nering zetten en beschikbare 
gelden effectiever inzetten. Uit industrie 
en kennisinstelling wordt een regiegroep 
gevormd die een keer per jaar goed kijkt 
naar de portfolio, zodat niet elk nieuw 
kabinet weer met een nieuw initiatief 
komt.” 

Is het gewenste ‘kerndomein’ gericht 
op het versterken van de concurrentie-
kracht van de agrofoodketen in Neder-
land er met het nieuwe departement 
van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie gekomen?
“We zijn op onze wenken bediend. De 
agrofoodsector, inclusief kennisontwik-
keling en onderwijs, was tot dusverre 
ondergebracht bij LNV. EZ deed het 
overkoepelende industriebeleid. Met 
het nieuwe ministerie van Economische 

Hoe ziet u de Nederlandse overheid 
de huidige gang van zaken bij de tot-
standkoming van een EU-systeem voor 
voedings- en gezondheidsclaims beïn-
vloeden?
“Wij vragen de overheid om helderheid 
te creëren in het proces. Als industrie 
hebben we niets tegen regulering op dit 
dossier en we zijn gebaat bij een goede 
handhaving. Waar we moeite mee heb-
ben is dat het proces onduidelijk is.”

De levensmiddelenindustrie zelf moet 
tot 2028 de R&D-intensiteit met vijftig 
procent verhogen. Is die verhoging vol-
doende gezien het huidige niveau dat 
vaak als laag wordt bestempeld?
“Ongeveer een half procent van de 
omzet, zo’n €260 miljoen, gaat nu naar 
R&D. In vergelijking met de landen om 
ons heen is dat geen raar getal. Of het 
voldoende is, weet ik niet. We zullen 
de ontwikkelingen volgen en op basis 
daarvan kijken of en hoe we bijsturen. 
De crisis beperkt nu wellicht de R&D-
investeringen. Maar iedereen weet dat je 
dat hooguit een of twee jaar kunt doen. 
Uiteindelijk moeten we leven van inno-
vatie.”

De overheid wordt gevraagd haar ken-
nis- en innovatieactiviteiten te inten-
siveren. Ook wordt verhoging van de 
publieke financiering van onderzoek en 
ontwikkeling bepleit. Past zo’n verzoek 
in het beleid van een terugtredende 
overheid?
“Nu is er in de driehoek overheid, kennis-
instellingen en industrie te veel versnip-
pering. Overal wordt een beetje ingezet. 
Daar is precompetitief onderzoek niet bij 
gebaat. Wij willen een verdichting van Carina Grijspaardt-Vink

De gewenste ondersteuning van de overheid (gedachte
streepjes) op de zes door de levensmiddelenindustrie gesigna
leerde beleidspunten:
1.  Blijvend investeren in concurrentiekracht levensmiddelen

industrie als drijver van de Nederlandse economie
– Binnen een jaar gericht industriebeleid ontwikkelen

2.  Samenwerken aan een sterke agrofoodketen
– Binnen beleidsorganisatie kerndomein voor agrofood-

keten behouden
– Gedragscode voor industrie en retail ontwikkelen

3.  Borgen en stimuleren van open handel en grondstofzeker
heid
– Markttoegang en eerlijk internationaal speelveld  

creëren
– Internationaal actieve ondernemers faciliteren

– Voldoende grondstofaanvoer borgen
4.  Inspelen op behoeften consument en maatschappelijke 

thema’s als gezondheid en duurzaamheid
– Voortzetting publiek-private aanpak verbetering 

levensstijl en voedingspatroon burgers
– Ondersteunen agrofoodketen in duurzaam werken

5.  Intensiveren innovatieactiviteiten in levensmiddelenindus
trie
– Kennis- en innovatieactiviteiten intensiveren via lang-

jarige strategische agenda samen met levensmiddelen-
industrie

6.  Creëren beste vestigingsklimaat in Europa
– Zorgen voor hoogopgeleide beroepsbevolking
– Nederland aantrekkelijker maken als vestigingsland

Gewenste ondersteuning
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