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Economie & Bedrijven

Groot en klein leed, onomkeerbare ontwikkelingen en vervlogen feitjes, ernstige 
kwesties en leuke nieuwtjes… Wat hield u en ons allemaal ook alweer bezig? VMT 
maakte een gevarieerde selectie uit het foodnieuws van het afgelopen jaar.

VMT jaaroverzicht 2010

Januari 
De voedingsmid-
delenindustrie lijkt 
zich te herpakken 
na een economisch 
moeilijk jaar. De 
omzet in november 
2009 was ruim 1% 
hoger dan een jaar 
eerder. 
De voedingsmid-
delenindustrie 
heeft er naast de 
Consumentenbond sinds begin dit jaar een nieuwe luis in de 
pels bij: Foodwatch. De organisatie opende als eerste de aanval 
op de pesto van Bertolli, onderdeel van Unilever. De afbeeldin-
gen op het potje en de info op de website deden voorkomen 
alsof er veel pijnboompitten en olijfolie inzitten, maar dat is 
niet zo. En dit is niet de laatste keer dat de industrie met Food-
watch te maken krijgt.
Het Amerikaanse Kraft Foods neemt toch het Britse Cadbury 
over. Beide partijen zijn het alsnog eens geworden over een 
overnamebod van €13,9 miljard.
Heineken richt zijn vizier in toenemende mate op de opkomen-
de markten om zijn winst te verhogen. De recente overname 
van het Mexicaanse Femsa zorgt dat nu ruim 40% van de mar-
ges uit opkomende markten komt. Eerst was dat nog 32%.

Verder deze maand:
DSM sponsort het Nederlandse bobsleeteam tijdens de Olympische Win-
terspelen in Vancouver; Keuringsdienst van Waarde ontdekt dat lamsdöner 
niet alleen uit lam bestaat; Landkaart Levensmiddelenwetgeving brengt 
wetgeving in kaart.

Februari
Zout is een groter gevaar dan mensen denken, stellen Wage-
ningen Universiteit, De Nederlandse Hartstichting en het 
Voedingscentrum. Een overschot aan zout verhoogt het risico 
op een hoge bloeddruk en daarmee de kans op hart- en vaat-
ziekten. 
De kiloknallers blijven de gemoederen deze maand bezighou-
den. Uit onderzoek van de gratis krant Metro bleek dat super-
markten toch met lage prijzen voor vlees stunten ondanks de 
oproep van de toenmalige minister Verburg om dat niet meer 

te doen. Volgens de supermarkt C1000 voldoet het vlees aan de 
eisen waaraan het moet voldoen. 
De baankansen voor studenten voeding zijn nog altijd groot, 
ondanks een dalende werkgelegenheid, zo meldt Aequor, ken-
nis- en communicatiecentrum voor groen onderwijs. Volgens 
het centrum groeit de interesse van consumenten in gezond-
heid, gemak, genieten en duurzaamheid. 
Supermarkten misbruiken hun macht niet, stelt het CBL. De 
koepelorganisatie brengt een folder uit die de werking van de 
levensmiddelenketen en de rol van de supermarkten hierin 
geeft. 
Danone meldt dat het Brusselse besluitvormingsproces rondom 
claims vertragend werkt als het gaat om nieuwe introducties. 
“Het is een nieuw proces zonder heldere spelregels”, vertelt 
Paul Schreurs, senior health affairs marketingmanager bij 
Danone aan VMT.

Verder deze maand:
Biologisch schudt geitenwollensokken-imago af; Miljoenen doden door 
buikloop; De FNLI wil internationaal maatschappelijk verantwoord onder-
nemen verder ontwikkelen; CSM neemt het Amerikaanse Best Brands over.

Maart 
EFSA geeft een negatief oordeel over het merendeel van de 
416 ingediende generieke gezondheidsclaims uit de tweede 
batch. De Europese voedselveiligheidsorganisatie wees alle 169 
antioxidantclaims van de hand, net als claims die gaan over het 
behoud van normale bloedsuikerniveaus (32 stuks) en gezonde 
gewrichten (42 aanvragen). Negen claims kregen een positieve 
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opinie. 
Nederland dreigt 
achterop te 
raken als het om 
innovaties gaat. 
Dit bleek tijdens 
de ronde-tafel-
discussie op het 
VMT Food Event. 
Het bedrijfsleven 
pompt te weinig 
geld in onderzoek 
en ontwikkeling 
en de overheid 
in fundamen-
teel onderzoek. 
Bovendien heeft 
de prijzenoorlog 
in supermarktland 
een negatief effect 
op vooral het inno-
vatieve vermogen 
van het mkb, aldus 

Emmo Meijer, senior vice president van Unilever. 
Het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde introduceer-
de een nieuwe naam voor analoogkaas of nepkaas op pizza’s. 
Ze kozen voor de naam Melta, die wel aan kaas deed denken 
maar het niet is en dus ook geen verwarring oproept, aldus het 
televisieprogramma.
De bezorgdheid van consumenten over voedselveiligheid neemt 
steeds verder toe. Dat blijkt uit een rapport van Deloitte. Steeds 
internationaler opererende voedingsmiddelenbedrijven zorgen 
voor meer bezorgde consumenten. Grote terugroepacties, ziek-
tes die door voedsel zijn verspreid en producenten die onzeker 
zijn over de herkomst van sommige grondstoffen, wakkeren 
die onzekerheid van de klanten aan, zo blijkt uit het Deloitte-
rapport.
De Universiteit Gent ontwikkelde een techniek om het gehalte 
aan acrylamide in friet te verlagen. De wetenschappers ont-
dekten mogelijkheden om aardappels die gevoelig zijn voor 
het ontwikkelen van deze stof al voor het productieproces te 
verwijderen.

Verder deze maand:
Belgische consumenten kijken steeds kritischer naar hun voedsel; Afslank-
goeroe Sonja Bakker pakt de draad weer op; Zes doden door kaas met Lis-
teria; Fair Trade Original realiseert een sterke omzetgroei ondanks de crisis; 
Bioplastics op weg naar duurzaamheid; De gastronomie omarmt hoge druk 
technologie.

April 
Nederlanders leven de laatste jaren nauwelijks gezonder. In 
2009 was er geen verbetering in het aantal mensen dat vol-
doende beweegt. En het percentage mannen met ernstig over-
gewicht was nog nooit zo hoog, blijkt uit cijfers van het CBS.
De Europarlementscommissie voor gezondheid bepaalde dat 
een verkeerslichtsysteem om de gehaltes van zout, suiker en 
verzadigd vet weer te geven, niet nodig is. De Consumenten-
bond is teleurgesteld. 

Uit twee studies bij meer 
dan een miljoen Britten 
blijkt dat de combinatie 
van overgewicht en alcohol 
de kans op levercirrose en 
andere leverziektes ver-
groot. Bij obese vrouwen 
die meer dan een glas wijn 
per dag drinken is de kans 
op een leverziekte bijna 
verdubbeld vergeleken 
met andere vrouwen.

Verder deze maand:
Bavaria lanceert alcoholvrij witbier Bavaria 0,0% WIT; Peper mogelijk 
Salmonellabron; Mogelijke geelzuchtbesmetting via voedsel; De productie 
van melk, eieren, varkens- en kippenvlees is minder milieubelastend dan het 
produceren van rundvlees; Het productschap Margarine, Vetten en Olien 
(MVO) wil het gebruik van duurzame palmolie stimuleren; Einde tijdperk 
koudemiddel R22 in zicht.

Mei

Nederlanders eten steeds meer biologische producten. Ze 
gaven hieraan bijna 11% meer uit in 2009. De oppervlakte bio-
logische landbouwgrond groeide met zo’n 3%, blijkt uit de Bio-
Monitor 2009.
Heineken kondigt zijn duurzaamheidsagenda aan: ‘Brewing a 
Better Future’. De brouwer wil de CO2-uitstoot in 2020 met 40% 
reduceren en het waterverbruik met een kwart terugbrengen.
Food & Nutrition Delta presenteert het rapport ‘Zout op de 
kaart’. Hierin staan mogelijkheden om smakelijke producten 
met minder zout te produceren.
Het Ik Kies Bewust (IKB)-logo op voedingsmiddelen heeft nau-
welijks effect op het aankoopgedrag van consumenten, laat een 
studie van LEI Wageningen zien. 
De EFSA kwam met de geruststellende mededeling dat het as 
uit de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull geen gevaar oplevert 
voor de volksgezondheid. Zowel de EFSA als de nVWA deed 
metingen. 

Verder deze maand:
Coca-Cola neemt meerderheidsbelang in Innocent; Een Amerikaanse man 
klaagt Kellogg’s aan vanwege salmonella; Michelle Obama strijdt tegen 
obesitas; Campina introduceert transparantiesysteem voor herkomst melk.

VMT jaaroverzicht 2010
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Juni
MVO wordt een 
echte must. Bedrij-
ven die hier geen 
werk van maken, 
zetten hun toe-
komst en concur-
rentiepositie op 
het spel. Dit blijkt 
uit onderzoek van 
Ernst & Young. Zo 
verhoogt verant-
woord onderne-
men de efficiëntie 
en leidt het tot 
lagere kosten.
Het Amerikaanse ministerie voor Landbouw kondigt voor het 
eerst normen aan voor Campylobacter op pluimveevlees en 
scherp tegelijkertijd die van Salmonella aan.
Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit start een campagne tegen voedselverspilling. Jaarlijks 
wordt voor €4,4 miljard aan voedsel weggegooid. Friesland-
Campina besluit zijn Research & Development te concentreren 
in Wageningen. Dit levert extra banen op.

Verder deze maand:
In patat, brood, beschuit en muesli zitten significant lagere gehaltes acry-
lamide in 2008 dan in 2007, blijkt uit onderzoek van EFSA; Consumenten 
besteden weinig aandacht aan voedingsinformatie op verpakkingen, wijst 
GfK-onderzoek uit; Senseo introduceert biologische koffiepad. 

Juli

In 2011 komt er een productiestandaard voor duurzame soja. 
De Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) ging hiermee 
akkoord.
Een afslankende overheid zorgt voor een toename van het aan-
tal certificeringen. Dit bleek tijdens een bijeenkomst van de 
Vereniging Overleg van Certificatie-instellingen (VOC).
IOI Loders Croklaan neemt zijn nieuwe raffinaderij op de Rot-
terdamse Maasvlakte officieel in gebruik.
De levensverwachting van Nederlanders groeit nog steeds, wel 
krijgen ze op steeds jongere leeftijd een chronische aandoe-

ning. Dit komt grotendeels door een ongezonde leefstijl en 
voeding.

Verder deze maand:
Een derde van de Europese kinderen heeft overgewicht of obesitas; De 
samenstelling van bacteriën uit yoghurtdrankjes verandert de darm; 
M&M’s WK-editie en de Bifi Oranje supporter zijn de best verkochte Oran-
jeproducten; Nestlé klaagt Sara Lee aan vanwege het op de markt brengen 
van kopieën van Nespresso-cupjes in Frankrijk.

Augustus
Even was er sprake 
van opheffing van 
de FSA. Maar de 
organisatie blijft 
toch bestaan en 
zal zich richten op 
voedselveiligheid. 
Het Britse minis-
terie van Volksge-
zondheid neemt 
het voedingsbeleid 
over. DEFRA, het 
departement van 
Milieu, Landbouw 
en Voeding, neemt 
herkomstlabelling 
en andere niet-voedselveiligheidzaken over van de FSA.
De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie haalt zijn doelstel-
ling van 12% zoutreductie niet. De bedrijven blijven steken op 
een gemiddelde verlaging van 10%.
In Nederland bestaat de vrees dat de onderhandelaars voor een 
nieuwe regering met PVV, CDA en VVD, het ministerie van LNV 
willen opheffen. Wageningen Universiteit en brancheverenigin-
gen zouden een samenvoeging van dit ministerie met Economi-
sche Zaken een slechte zaak vinden.
Professor Gertjan Schaafsma vindt toegevoegde vezel aan voe-
dingsmiddelen een marketingtruc. Er bestaat geen bewijs dat 
deze toegevoegde variant dezelfde werking heeft als voedings-
vezel die van nature in een product zit. 

Verder deze maand:
Koolzuurhoudend water groeit in populariteit; TNO en Ingrepro Renewables 
gaan samen onderzoeken of er bestanddelen voor voeding uit algen zijn te 
halen; C1000 zwicht voor Wakker Dier en past zijn vleescampagnes aan; 
Een sterke bedrijfsnaam biedt financiële voordelen, bedrijven krijgen bij-
voorbeeld makkelijker een lening.

September
Zijn biologische producten nu wel of niet gezonder? Onderzoek 
van de Gezondheidsraad concludeert van niet.
De cijfers voor de gescheiden inzameling en recycling van ver-
pakkingsafval overtreffen in 2009 de verwachtingen. De doel-
stellingen zijn ruim gehaald. 
Amerika werd getroffen door een heus eierenschandaal. De 
Amerikaanse voedselautoriteit FDA haalde miljoenen eieren 
terug van een producent vanwege een salmonella-uitbraak. 
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Goed nieuws voor fabrikanten van bacteriedrankjes. De goede 
bacteriën veranderen namelijk de genactiviteit in de darmen. 
Dit zorgt voor een mild positief effect op de bloeddruk en het 
immuunsysteem. Zo blijkt uit gezamenlijk onderzoek van 
Wageningen Universiteit, Universiteit Maastricht, NIZO en UMC 
St. Radboud.
Tientallen vaste medewerkers van de FrieslandCampina-ves-
tigingen in Eindhoven en Rotterdam verliezen hun baan. Het 
gaat niet om gedwongen ontslagen.

Verder deze maand:
Wetenschappers nuanceren de vetreductie in de chocoladeproducten van 
Mars; Producent Africantaste brengt ketchup op de markt met 80% minder 
natrium; De Chinese autoriteiten hielden vijf maanden stil dat er Camelia-
olie met kankerverwekkende stoffen op de markt was; Het Productschap 
Akkerbouw (HPA) ontsloeg per 7 september 28 medewerkers.

Oktober

Bij Sara Lee verdwijnen wereldwijd 390 banen, waarvan 90 in 
Nederland. Kaliumzout verlaagt de bloeddruk significant. Het 
gunstige effect is vergelijkbaar met het halveren van de con-
sumptie van keukenzout, zo toont onderzoek van Wageningen 
Universiteit aan. Mango Red Chilli, Patatje Joppie en Babi 
Pangang gaan samen uitmaken wie de winnende chipssmaak 
wordt van de ‘Maak de Smaak’-competitie van Lays. In de twee-
de helft van 2012 neemt FrieslandCampina zijn intrek in het 

nieuwe R&D-centrum in Wageningen. LNV en EZ zijn samenge-
voegd tot het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie (EL&I). 

Verder deze maand:
Heineken staat voor het eerst op de lijst met de honderd beste merken ter 
wereld. In een melkfabriek in China brak weer een melamineschandaal uit; 
De Nespresso-capsules kunnen per 7 oktober retour met TNT Post zodat 
ze gerecycled kunnen worden; Stichting Ik Kies Bewust overweegt via haar 
logo onderscheid te maken tussen basis en niet-basisvoedingsmiddelen; 
Tweederde van de chocoladeletters dit jaar in de winkels is UTZ-gecertifi-
ceerd.

November
De EFSA wees 
Yakults claim over 
het handhaven van 
de afweer in het 
bovenste gedeelte 
van de luchtpijp 
met behulp van de 
Lactobacillus casei 
stam Shirota af. 
Volgens Canada is 
voldoende bewe-
zen dat de stof 
Bisphenol A een 
giftige stof is met risico voor mens en milieu. Wakker Dier riep 
het Scharrelei uit tot ‘Grootste Liegebeest van 2010.’ De term 
scharrelei misleidt de consument, want de kippen scharrelen 
helemaal niet buiten rond. Reduceren van vet, suiker, zout in 
voedingsmiddelen: je hoort het steeds vaker. ‘Reductie’ is dan 
ook de trend van 2011, meldt onderzoeksbureau Mintel. De 
zelfregulering schiet te ver door en economie gaat soms voor 
gezondheid. Deze kritiek op de nVWA komt naar voren in een 
radioreportage van het VPRO-programma Argos.

Verder deze maand:
Volgend jaar komt er een keurmerk voor duurzame soja; De FNLI introdu-
ceert een speciale website met daarin de inspanningen van de voedingsmid-
delenindustrie op het gebied van duurzaamheid. Weer kwamen de meeste 
van de derde serie van 808 generieke gezondheidsclaims niet door de 
keuring van de EFSA; Een heuse nano-supermarkten dient de tongen los te 
maken over het toepassen van nanotechnologie in voeding; Chris Buijink 
wordt de nieuwe secretaris-generaal op het nieuwe ‘superministerie’ van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

December
Lees het nieuws van december op vmt.nl onder ‘Nieuws’.

Redactie VMT
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