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Economie & Bedrijven

De voedselprijzen liggen nu hoger dan tijdens de piek in 2008 blijkt uit de 
voedselprijsindex van de FAO, de landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Ze 
zullen structureel hoog blijven, weten verschillende experts. Speculatie, conflicten, 
biobrandstoffen, klimatologische omstandigheden en de groeiende welvaart uit 
opkomende landen spelen hierbij een rol. 

Fabrikanten worstelen met hoge grondstofprijzen

‘Amandelpitten en 
maïs zijn schaars’

Zal de prijs voor sui-
kerwerk net zo 
torenhoog worden 
als van suiker?

“Het is nog nooit zo moeilijk geweest”, verzucht Luc Busschaert 
van ATP Consulting die al veertig jaar de grondstofprijzen 
nauwgezet volgt, over de vraag wat nu eigenlijk de prijs van een 
grondstof bepaalt. Zo’n tien jaar geleden ging het bij prijsvor
ming om vraag en aanbod, waarbij de voorraden de prijs 

bepaalden. Dit gebeurde op lokale graanmarkten. Tegenwoor
dig vormt de wereld het speelveld met agrarische termijnmark
ten als parameters. Hier worden op termijn tussen partijen 
gezamenlijk bepaalde prijzen afgesproken. Ruim 50% van de 
termijnprijzen wordt beïnvloed door speculatie, stelt Bus
schaert. Hij ziet steeds meer boeren de termijnmarkten betre

den die daar hun toekomstige oogsten al op voorhand verko
pen. Dit houdt risico’s in als de oogst bijvoorbeeld mislukt. Die 
kans is reëel kijkend naar de tegenvallende tarweoogsten in de 
voormalige Sovjetstaten van het afgelopen jaar en de overstro
mingen in Australië in december en januari. “De commerciële 
en vooral de speculatieve sfeer in prijsbepalingen is te sterk 
geworden. De landbouwsector mist stabiliteit in de prijszetting. 
Primaire productie staat voor planning op lange termijn, en dat 
is lastig bij sterk schommelende markten”, zegt Busschaert.
Voedingsmiddelenbedrijven beschreven in hun jaarverslagen 
van 2010 dat ze worstelen met hoge grondstofprijzen. Ze 
worden gedwongen een deel hiervan door te berekenen naar de 
consumentenprijzen. Vooral maïs, suiker, soja, koffie, oliehou
dende zaden en cacao zijn sterk in prijs gestegen, voor zuivel en 
vlees geldt dat in mindere mate, meldt een sectorupdate van 
ABN Amro over de voedselprijzen in februari. 

Speculatie
Politici als de Franse president Nicolas Sarkozy, maar ook Uni
levertopman Paul Polman spraken de afgelopen maanden hun 

‘Het kost moeite de contracten na te 
komen’ 
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zorg uit over de toenemende speculatie op agrarische grond
stoffen. De roep om actie te ondernemen tegen speculanten 
klinkt steeds luider. Voor Nederland is een strakkere regulering 
op dit moment niet aan de orde. In EUverband wordt wel 
gekeken of het mogelijk is de transparantie in de agrarische 
grondstof en voedselderivaten te verbeteren. Volgens ABN 
Amro groeit de belangstelling om in grondstoffen te beleggen 
naarmate de prijsschommelingen toenemen. Zeker bij relatief 
kleine grondstofmarkten zoals die van cacao, kunnen prijsfluc
tuaties door beleggers worden versterkt. Dat gebeurde in de 
zomer van 2010 toen beleggingsfonds Armajaro 15% van de 
wereldvoorraden cacao opkocht. De laatste jaren komen er vol
gens de bank steeds meer beleggingsfondsen bij die zich op 
agrarische grondstoffen richten. Van 2000 tot 2005 lag de prijs 
van vanille hoog, doordat een Amerikaans bedrijf hele partijen 
vanille vasthield. Klanten gingen toen massaal op zoek naar 
alternatieven, stelt een accountmanager van een producent van 
aroma’s vast die niet met zijn naam genoemd wil worden. “We 
hebben het ook gehad met passievruchtensap. De prijzen 
wa ren zo hoog, dat bedrijven hun recepturen gingen omzetten 
en producten tijdelijk van de markt werden gehaald.” 

Food versus Fuel
Net als tijdens de piekprijzen in 2008 laait ook nu de discussie 
over food versus fuel weer op. Gaat het gebruik van voedsel
gewassen voor biobrandstof ten koste van de voedselproductie? 
Een eensgezind antwoord is hierop niet te formuleren. Paul Pol
man, CEO van Unilever, hekelt het dat overheden subsidies 
geven voor de eerste biobrandstoffen; die verstoren niet alleen 
de markt, maar brengen ook de voedselzekerheid in gevaar 
door hun beslag op water en land. “Sinds 2003 is het gebied 
waar gewassen worden verbouwd voor biobrandstoffen meer 
dan verdubbeld tot 25 miljoen hectare. Ongeveer 30% van de 
maïs in de VS en tweederde van al het raapzaad in Europa wordt 
voor brandstoffen gebruikt”, zei Polman tijdens een speech 
over voedselzekerheid in Londen afgelopen januari. Hij wijst op 
een aantal studies dat stelt dat de eerste generatie biobrand
stoffen een negatieve in plaats van een positieve impact op het 
milieu hebben. Hij noemt beleid van de EU (10% biobrandstof 
in 2020) en de VS op dit gebied “ondoordacht”.
De hoge olieprijs maakt het aantrekkelijker om te kiezen voor 
maïs en suiker om bioethanol te produceren. Volgens ABN 
Amro zal het gebruik van biobrandstoffen wereldwijd toene
men. Toch ondervindt de graansector minder concurrentie van 
biobrandstoffen dan verwacht, door de mitsen en maren die er 
nog aan kleven. In Duitsland ontstond hier recentelijk onrust 
over. De duurzame energiebron zou voor een groot deel van de 
auto’s ongeschikt zijn. Wel is door biobrandstof minder tarwe 
beschikbaar als veevoeder. Dit gaat ten koste van het graan 
bestemd voor menselijke consumptie. 

Cacao
Omdat in Ivoorkust een burgeroorlog dreigt, staan de cacao
prijzen sterk onder druk. In januari riep Alassane Quattara, vol
gens de Verenigde Naties de officiële winnaar van de presi
dentsverkiezingen van het Afrikaanse land, op tot een export
ban van 9 maanden. Om zo zittend president Laurent Ghagbo 
te dwingen om op te stappen. Heinz, producent van De Ruijter 
hagelslag, ondervindt op korte termijn geen leveringsproble
men. Op lange termijn mogelijk wel, “want je mist toch 40% 
van alle cacaoaanbod”, zegt Jochem Schouten marketingdirec

teur Heinz Retail Nederland. “De cacaooogst is goed en de 
vraag is iets minder door de crisis. Maar als de economie verder 
aantrekt, kunnen er problemen ontstaan.” 
Ook Mars zit tot het eind van het jaar, wanneer de volgende 
cacaooogst is, goed. Het bedrijf hoopt voor die tijd dat de 
exportban is opgeheven.
Schouten voorziet op de lange termijn dat de opbrengsten en 
kwaliteit van de cacao afnemen en de prijzen verder zullen stij
gen. “Cacaoboeren verdienen relatief weinig en dreigen daar
om over te stappen naar de lucratievere rubberteelt. Zowel hun 

De voedselprijzenindex (links) en de grondstofprijzenindex van de 
FAO, de voedselorganisatie van de VN. Bron: FAO

Een derde van alle Amerikaanse 
maïs wordt gebruikt om bio-
brandstof van te maken.
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Oosten zal de prijs van groente de komende jaren stijgen, 
verwacht Van Dongen. 

Contracten
Nu de grondstofprijzen zo fluctueren is het afsluiten van de 
juiste contracten met grondstofleveranciers van vitaal belang, 
zeker voor het mkb dat prijsfluctuaties minder goed kan opvan
gen dan grote bedrijven. In de graansector heerst veel verwar
ring over welke contracten precies af te sluiten. “Of je je con
tract nu afsluit of twee weken later, dat kan tonnen schelen”, 
zegt een vertegenwoordigster uit de graansector. “Strategische 
inkoop wordt relevanter door speculatie op de wereldmarkt.” 
Bij het sourcen van grondstoffen is risicomanagement van groot 
belang, want retailers willen meer en meer stabiele prijzen door 
het jaar heen, weet Niels Dijkman, sector banker food bij ABN 
Amro. “Gokken door 100% van de sourcing te doen via de spot
markt, lijkt mij in de meeste gevallen af te raden.” 
De hoge grondstofprijzen slaan bij de zoetwaren en bakkerij
industrie in als een bom, zeker omdat in deze branche veel 
be drijven produceren voor huismerken. “Bedrijven bellen me 
dat bepaalde ingrediënten niet meer voorhanden zijn, zo zijn 
amandelpitten nauwelijks meer te krijgen”, zegt Ton Baas, 
directeur van VBZ. Bij het compleet doorberekenen van de hoge 
prijzen van meel, olie, cacao en suiker kom je op een stijging 
van de consumentenprijs van tussen de 8 en 12% uit, stelt Baas. 
“Wij als industrie zitten compleet in de mangel omdat de inko
pers van retail moeten concurreren met andere supermarkten. 
Dus van een prijsverhoging kan geen sprake zijn. Fabrikanten
risico wordt dan gezegd.”
De prijs van bloem daalt licht, maar die van suiker blijft hoog 
(zie kader), weten ze bij Continental Bakeries. In zijn dagelijkse 
werkzaamheden merkt productontwikkelaar Wouter Kempen 
niets van de suikerkrapte. Wel is de focus iets verlegd naar de 
ontwikkeling van producten met toegevoegde waarde. “We 
proberen producten uit te kiezen waar we meer mee kunnen 
verdienen. Bij reguliere producten komen door de hoge grond
stofprijzen de marges sneller onder druk te staan.” 
Door weersomstandigheden zullen vaker prijsfluctuaties ont
staan, maar hoewel het wereldareaal landbouwgrond maar 
traag toeneemt, bestaan er nog voldoende mogelijkheden om 
de productie wereldwijd op te voeren om aan de groeiende 
vraag naar grondstoffen te voldoen.

inkomen als hun training dient te verbeteren”, zegt de marke
tingdirecteur. 

Conserven
De hoge grondstofprijzen pakken voor de omzetten van retail, 
fabrikant en agrariër niet altijd slecht uit. De omzet van de 
voedingsmiddelenindustrie zal 5% stijgen. Ook het prijspeil 
van de retail gaat omhoog. En boeren krijgen nu eindelijk 
waar ze recht ophebben, aldus Fred Klein, beleidsmedewerker 
van het Productschap Akkerbouw. “De prijzen in de EU zijn de 
laatste jaren erg laag geweest en komen nu een beetje in de 
buurt van een kostendekkend niveau.” Volgens het 
Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft de prijs van tarwe 
een spil functie. Als die hoog is, bewegen de prijzen van 
andere gewassen, zoals doperwten, mee. Conservenfabrikant
en moeten wel meer betalen, anders kiezen boeren ervoor tar
we te telen. Bonduelle zal 20% meer moeten neertellen voor 
groene groenten en 45% meer voor maïs. De hete zomer in 
WestEuropa en de verregende oogst in Hongarije (35% min
der) zijn naast de hoge graanprijs oorzaken voor schaarste van 
groenten en dan vooral maïs. “Door de slechte oogsten gin
gen we met weinig voorraden het nieuwe jaar in”, zegt Arno 
van Dongen, directeur Bonduelle Benelux. Hij geeft eerlijk toe 
dat het moeite kost de contracten na te komen. Door de kop
peling aan de graan prijzen en de groeiende vraag uit het Verre 

Maurice de Jong

Het zijn zware tijden voor de bakkerij- 
en zoetwarenbranche en andere secto-
ren die veel suiker gebruiken in hun 
producten. “De suikerindustrie legt 
beperkingen op voor de afname in 
2011. Je krijgt het overeengekomen 
contractvolume, maar voor iedere kilo 
meer betaal je de hoofdprijs, soms wel 
50% meer”, zegt directeur Ton Baas van 
de Vereniging voor Bakkerij- en Zoet-
warenindustrie (VBZ), “en dit belem-
mert onze groeikansen. Door een slech-
te oogst in Brazilië en overstromingen 

in Australië is de wereldmarktprijs voor 
suiker “skyhigh”, stelt marketingmana-
ger Bas Bolhaar van Suikerunie. 
De Europese suikerordening schrijft 
voor dat 3,5 miljoen ton van de 16,5 
miljoen ton suiker die Europa jaarlijks 
verbruikt uit zogenoemde derde landen 
moet komen, dus van de wereldmarkt. 
Aangezien de suikerprijs in Europa 
lager ligt dan de wereldprijs is het voor 
landen buiten de EU lucratiever hun sui-
ker op de wereldmarkt af  te zetten. 
Hierdoor lopen de voorraadtekorten in 

Europa op, waardoor de prijs stijgt, legt 
Bolhaar uit. Suikerunie stelt overigens al 
zijn contractverplichtingen na te kun-
nen komen. De Europese Commissie 
(EC) werkt hard aan een oplossing voor 
het dreigende tekort. Zo mag Neder-
land zijn superplus suiker die het nor-
maal buiten de EU moet afzetten nu tij-
delijk boetevrij binnen de EU verkopen. 
Ook denkt de EC eraan om invoerhef-
fingen tijdelijk op te heffen.

Europese suikercrisis?

De termijnprijzen van grond-
stoffen worden voor 50%  
beïnvloed door speculatie. 
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