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Beurskatern
Industriële Week

De beurzen Macropak en Industrial Processing bieden vele noviteiten op het gebied
van machines, apparaten, automatisering en verpakkingsmaterialen. Het is de
vraag hoe de voedingsmiddelenindustrie daarin zal gaan investeren. Hoopgevend is
de halfjaarlijkse peiling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van april
dit jaar: voedingsmiddelenproducenten verwachten een investeringsgroei van 18%. 

Industriële Week-organisator VNU Exhibitions Europe heeft dit
jaar onderzoek gedaan naar actuele ontwikkelingen binnen de
Nederlandse industrie. De 242 respondenten waren bezoekers
van de Industriële Week 2002.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat 61% vindt dat de omzet
in hun branche niet verbeterd, maar ook niet verslechterd is. De
voornaamste reden daarvoor zijn het gebrek aan vertrouwen in
de economie en de toenemende (buitenlandse) concurrentie.
Toch zijn de meeste ondervraagden wel optimistisch over de
toekomst: 39% verwacht dat de omzet zal stijgen en 41% voor-

ziet een stabilisering daarvan.
Als bedreiging voor de Nederlandse industrie ziet een meerder-
heid de hoge loonkosten en de daarmee samenhangende con-
currentie uit Oost-Europa en China, samen met de strenge
regelgeving van de Nederlandse overheid. Het verplaatsen van
de productie naar het buitenland is voor 35% van de bedrijven
een overweging. Tien procent van de ondervraagden geeft aan
dat al gedaan te hebben.

Industrie verwacht 18% investeringsgroei 

Investeren, automatiser

Tabel 1   Gerealiseerde investeringen
Investeringsjaar Totaal investeringen in miljoenen ¤ 

1995 1.305
1996 1.431
1997 1.575
1998 1.448
1999 1.531
2000 1.531
2000 1.488*
2001 1.518
2002 1.572
2003 1.534**
Bron: CBS 2004

*Van 1995 tot 2000 is het op basis van gebruikscriterium, inclusief operational

lease, vanaf 2000 is het op basis eigendomscriterium, exclusief operational

lease.

** 2003 is een voorlopig cijfer.

‘De grootste kosten bij verpakken zitten in
verpakkingsmateriaal en loonkosten’

Tabel 2   Investeringen in vaste activa en operational lease
Onderwerpen Investeringen 

in eigendom

Totaal 
eigendom

SBI ’93 Periode mln euro

1513 Vleesverwerkende industrie 2000 90,5
2001 109,7
2002 92,4

15131 Snackind. (incl. salades e.d.) 2000 35,6
2001 37,5
2002 37,6

15132 Vleeswaren-, ov. Vleesverw. Ind. 2000 54,9
2001 72,1
2002 54,8

1520 Visverwerkende industrie 2000 17,5
2001 12,8
2002 22,2

1533 Groente- en fruitverwerkende ind. 2000 54,1
2001 56,4
2002 51,1

1543 Margarine-industrie* 2001 18,5
2002 9,5

1551 Zuivel (geen consumptie-ijs) 2000 149,1
2001 127,0
2002 142,7

1552  Consumptie-ijsindustrie 2000 7,9
2001 5,3
2002 5,5

1561 Meelindustrie* (geen zetmeel) 2001 15,9
15842 Chocolade- en suikerwerkindustrie* 2002 41,0
1596 Bierbrouwerijen* 2000 132,7

2002 141,6
1598 Mineraalwater- en frisdrankenind.* 2001 66,2
* Alleen over de vermelde jaren zijn cijfers bekend. 

Bron CBS 2004
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Investeringen
Een ander middel om de concurrentiepositie veilig te stellen,
wordt door een meerderheid (65%) gezien in industriële auto-
matisering. Dat vertaalt zich ook naar de investeringen. Volgens
het onderzoek ligt het accent bij 45% van de investeringen op
automatisering. Dat zou naar de gerealiseerde investeringen
van ¤ 7,4 miljard in 2003 (CBS, 2004) gekeken, betekenen dat
de industrie ¤ 3,3 miljard aan automatisering heeft uitgegeven
in dat jaar. De beursorganisator speelt op deze ontwikkeling in

door dit jaar hal 9 geheel aan industriële automatisering te wij-
den.
Van die ¤ 7,4 miljard in 2003 nam de voedingsmiddelenindus-
trie volgens de voorlopige investeringscijfers van het CBS ruim
¤ 1,53 miljard voor zijn rekening. In het jaar daarvoor (2002)
investeerde deze industrietak niet veel meer, namelijk ruim
¤ 1,57 miljard. In vergelijking met 1995 is de investeringsgroei
in het afgelopen decennium echter wel aanzienlijk: in dat jaar
bedroeg de gerealiseerde investering ruim ¤ 1,3 miljard (tabel

ren, concurreren

e
Investeringen
via operational
lease/huur

Naar soort Naar nieuw/ tweedehands Financial lease Totaal 
activa activa operational

lease
Bedrijfsruimten Computers en Ov. machines, Overige Nieuwe activa Tweedehands

randapparatuur apparaten en materiële vaste activa
installaties activa 

19,5 3,1 60,3 3,9 89,2 1,3 0,7 2,7
18,8 5,8 72,6 7,1 106,0 3,7 1,0 5,2
18,1 3,8 59,9 5,0 83,0 9,4 0,7 3,0
6,3 1,5 24,8 1,7 34,8 0,8 0,6 1,7
4,3 0,8 26,7 3,5 36,8 0,7 0,6 1,5
9,3 1,2 23,1 2,6 33,4 4,2 0,3 1,9

13,2 1,6 35,5 2,2 54,4 0,5 0,1 1,0
14,6 5,0 45,9 3,6 69,2 3,0 0,4 3,7
8,8 2,5 36,9 2,4 49,5 5,3 0,4 1,2
4,5 0,6 9,0 1,2 15,4 2,1 1,3 0,2
1,8 0,1 7,2 0,5 11,8 0,9 0,1 0,0
3,8 1,2 13,4 1,7 19,5 2,8 0,5 0,5

16,7 2,0 29,5 3,5 52,6 1,5 3,0 2,1
10,9 1,5 36,6 3,8 54,6 1,8 0,4 4,7
8,1 2,5 32,2 2,4 42,8 8,2 1,0 2,5
3,2 2,5 11,8 0,7 18,5 0,0 0,0 0,0
0,2 0,5 6,2 2,6 9,5 0,0 0,0 0,0

16,8 5,2 109,1 13,9 147,4 1,6 0,0 5,9
10,0 1,6 107,3 5,5 126,5 0,5 0,2 1,7
19,2 3,1 108,8 8,0 137,0 5,7 0,0 6,0
2,9 0,3 4,1 0,5 7,9 0,1 0,0 0,3
0,3 0,2 4,2 0,2 5,1 0,3 0,0 0,1
0,3 0,0 4,4 0,5 2,6 2,9 0,0 0,0
0,7 0,5 13,8 0,4 15,7 0,2 0,0 0,1
3,9 2,2 30,2 3,1 39,8 1,3 0,2 1,2

25,3 5,4 59,4 36,2 121,6 11,1 2,7 3,1
26,3 1,7 76,6 27,9 127,7 13,8 2,0 1,7

4,1 2,2 19,3 39,1 64,7 1,5 0,2 3,6
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1). De afgelopen jaren heeft dat bedrag zich gestabiliseerd rond
de ¤1,5 miljard.

Sectoren
Gekeken naar de verschillende sectoren in de voedingsmiddele-
nindustrie, blijken de broodfabrieken, brood- en banketbakkers
de grootste investeringen te doen, met ¤ 189,8 miljoen in 2002. Zij
investeerden in dat jaar voornamelijk in machines, apparaten en
installaties (tabel 2). Met slechts ¤ 8 miljoen aan computers en
randapparatuur, investeerden zij niet veel in automatisering. In de
categorie ‘computers en randapparatuur’, rekent het CBS de
investeringen in softwarepakketten niet mee. Die vallen onder
immateriële vaste activa.
Op enige afstand volgen de bierbrouwerijen. Met ¤ 141,6 miljoen

totale investering in materiële vaste activa in 2002 spelen ze ook
een grote rol in de voedingsmiddelenindustrie. Er zijn veel minder
bierbrouwerijen dan broodfabrieken, brood- banketbakkers in
Nederland. Het accent van de investeringen van de brouwerijen
ligt net als bij de bakkerijen op machines, apparaten en installa-
ties. Opvallend is de relatief hoge investeringen in ‘bedrijfsruim-
ten’ door de bierbrouwerijen in vergelijking met andere sectoren.
Een net iets grotere partij in de voedingsmiddelenindustrie zijn de
zuivelfabrikanten. Met het consumptie-ijs niet meegerekend, legt
deze industrietak in 2002 een gewicht van ¤ 142,7 miljoen in de
schaal. Ook hier geldt hetzelfde als voor de andere sectoren: de
machines vormen de grootste investeringspost.

Investeringsgroei
Elk halfjaar inventariseert het CBS bij de voedingsmiddelenpro-
ducenten de verwachte investeringsgroei voor dat jaar ten
opzichte van de gerealiseerde investeringen in het jaar daar-
voor. Deze cijfers schommelen elk halfjaar en vormen geen ste-
vige houvast (tabel 3).
Terwijl de voedingsbedrijven in oktober 2003, het jaar dat Ame-
rika en Engeland Irak de oorlog verklaarden, een afname van
10% van de investeringen voor 2004 verwachtten, zeiden ze
later in april dat ze op een groei van 18% rekenden.

De eerste verwachting zou betekenen dat de investeringen voor
2004 op ¤ 1,38 miljard zouden uitkomen. Een aanzienlijk ver-
schil met de verwachting van april 2004, die uitkomt op ¤ 1,81
miljard totale investeringen in eigendom. Een verschil van bijna
een half miljard euro. Op de beursvloer en later dit jaar, onder
andere bij de volgende CBS-peiling in oktober, zal blijken of
deze stijgende lijn zich doorzet.

Annepaul Roukema

Tabel 3   Verwachte groei investeringen
Periode (peildatum) Verwachte groei in %

2000 (oktober 1999) + 22
2000 (april 2000) + 25
2000 (oktober 2000) + 12
2001 (april 2000) -
2001 (oktober 2000) + 19
2001 (april 2001) + 28
2001 (oktober 2001) + 23
2002 (april 2001) -
2002 (oktober 2001) + 8
2002 (april 2002) + 18
2002 (oktober 2002) - 5
2003 (april 2002) -
2003 (oktober 2002) + 28
2003 (april 2003) + 22
2003 (oktober 2003) + 2
2004 (april 2003) -
2004 (oktober 2003) - 10
2004 (april 2004) + 18
Bron: CBS 2004

‘Investeringen worden op dit moment vooral
gedreven door deze besparingen’

Toeleveranciers over het investeringsklimaat
Ted Hegeman, general manager CFS
Benelux / CFS Meaca:
“Voor Convenience Food Systems (CFS) is
het huidige klimaat gunstig te noemen.
Onze orderportefeuille is meer dan
gevuld. De resultaten zullen dan ook
boven verwachting uitkomen. Dat is een
stijging ten opzichte van 2003. De trend
die er was in 2001 en 2002 werd in 2003
verstoord en is nu weer terug. Dat heeft te
maken met de druk op de marges van veel
voedingsmiddelenbedrijven: ze zijn
genoodzaakt om kosten te besparen.
Investeringen worden op dit moment
vooral gedreven door deze besparingen:
de nadruk ligt op efficiënter werken,
mechaniseren en automatiseren. Als
tweede reden kunnen we de verregaande
voedselveiligheid- en hygiënevoorschrif-
ten noemen. Als derde reden is traceabili-
ty te noemen. Tracking en tracing is in fei-
te geen keuze meer, maar een ‘must’. De
komende jaren zal deze stijgende trend
doorzetten, doordat de druk op de mar-
ges zal blijven.”

CFS levert een totaaloplossing op het
gebied van de verwerkings- tot en met de
verpakkingsproblematiek.

Gerrit Bruntink, sales manager Endress +
Hauser:
“Endress + Hauser ervaart het investe-
ringsklimaat als terughoudend. Op een
enkele nieuwbouw na zien we voorname-
lijk vervangingsaankopen. De orderporte-
feuille loopt niet terug en staat gelijk aan
2003, maar onze marges staan wel sterk
onder druk. Dit komt door de terughou-
dende economie, waardoor de markt een
buyersmarkt is geworden. De concurrentie
is daardoor sterker. De verwachtingen zijn
niet hooggespannen. In de zuivel zien we
dat nieuwe fabrieken vooral in het buiten-
land worden gebouwd. In Nederland zien
we optimalisatie van bestaande installa-
ties. Kleine zuivelfabrieken worden geslo-
ten. De overige food is te vergelijken met
de ontwikkelingen in de zuivel. Het zwaar-
tepunt van de investeringen zal liggen op
het gebied van automatisering en optima-

lisatie van bestaande installaties.”
Endress & Hauser is producent van meet-
instrument en gespecialiseerd in automa-
tisering voor de procesindustrie.

Ton Schuring, directeur Multivac:
“Wij ervaren dit jaar veel bereidheid om te
investeren en wel in het bijzonder in de
zuivelindustrie, dus in de kaassector. Het
gaat daarbij vooral om grote complexe lij-
nen die hetzij bijdragen aan efficiënter
verpakken, dan wel een bijdrage leveren
aan een fraaiere verpakking. Onze order-
portefeuille is dit jaar opnieuw beter dan
voorgaande jaren. Wij verwachten een
voortzetting van wat we nu al constate-
ren. Investeren om met lagere kosten
hogere output te krijgen. Loonkosten
terugdringen kan met gerichte investerin-
gen. De grootste kosten bij verpakken lig-
gen in het verbruik van verpakkingsmate-
riaal en loonkosten. De kosten van de
investering vallen hierbij in het niet.”
Multivac is leverancier van verpakkings-
systemen en -materialen.


