
Economie

Het gaat industriële bakkerijen en chocolade- en snoep-

producenten economisch niet voor de wind. Door de veel-

voor-weinig-strategie zijn producten inwisselbaar en staan

marges onder druk. Overgewicht stelt zoetwaren in een

kwaad daglicht. Innovatief denken met nadruk op kwa-

liteit en gezondheid is de aangewezen weg om uit de

negatieve spiraal te komen.

De Nederlandse zoetwarenindustrie
kampt met stagnerende afzetten, afbrok-
kelende marges, stijgende grondstofprij-
zen en een verslechterende exportpositie.
Ook verandert de beeldvorming van zoet-
waren in negatieve zin. Koek, snoep,
banket en chocolade worden vaak in een
adem genoemd met obesitas. De toene-
mende aandacht voor de relatie tussen
voeding en gezondheid is ongunstig voor
een sector die suikers en/of vetten als
basisgrondstof in zijn producten ver-
werkt.
De gezondheidstrend en het toenemende
kwaliteitsbewustzijn bieden ook kansen
voor de ontwikkeling van producten met
een meer verantwoorde samenstelling of
een hoogwaardiger receptuur. Knelpunt
is dat de sector veel kleine mkb-bedrijven

telt die traditioneel produceren en vooral
productgericht denken. Die strategie
blokkeert een strategie van markgerichte
productvernieuwing. A-merken nemen
hier het voortouw, omdat bij veel kleine-
re spelers de kennis en het geld ontbre-
ken om innovatie tot speerpunt te
maken.

Prijsfocus
De laatste jaren is de zoetwarencon-
sumptie in Nederland min of meer gelijk
gebleven. In 2004 kwam de omzet uit op
bijna ¤ 2,8 miljard. Het is een markt die
alle tekenen van verzadiging vertoont.
Groei moet dus komen uit upgrading,
zoals in de zuivelbranche is gebeurd.

Door het prijsgeweld bij supermarkten
zoeken fabrikanten het vooral in volume-
groei. Het zoeken naar kostenbesparin-
gen staat een kwaliteitsstrategie in de
weg. Gevolg was dat het gemiddelde
prijsniveau in 2004 met 2% daalde. Ook
in 2005 woedde de prijzenslag voort en
waren zoetwaren een geliefd stuntartikel.
Zeker voor de kleinere (familie)bedrijven
in de snack- en zoetwarensector wordt
het zo moeilijk het hoofd boven water te
houden.

Achterhoedegevecht
Marktverzadiging is overigens niet alleen
een probleem in Nederland. Ook in
Duitsland, toch een belangrijk export-
land, zit de zoetwarenconsumptie muur-
vast op een niveau van bijna 32 kg. Dit
werd bekend gemaakt tijdens de opening
van de Internationale Zoetwarenbeurs
afgelopen februari. Het Duitse cijfer is
vergelijkbaar is met de 30 kilogram aan
snacks en zoetwaren die de Nederlander
in 2004 at (bron: SSZ).
Al snoept de Nederlanders anders – meer
koek en drop en minder chocolade dan
de Duitser – de bedreigingen in de markt
zijn vergelijkbaar: een overheid die de
zoetwarenconsumptie wil ontmoedigen,
een EU-wetgeving die claims aan banden
legt, stijgende grondstofprijzen en
machtsconcentraties aan de in- en ver-
koopkant.
Hoewel deze bedreigingen deels te verta-
len zijn naar kansen, lijkt de branche zich
vooral voor een slachtofferrol aan te
meten. Zo zijn zowel de Nederlandse als
Duitse zoetwarenindustrie fel tegen elke
overheidsbemoeienis om snoepen en

snacken te ontmoedigen, zoals de intro-
ductie van een stoplichtensysteem voor
producten. Het voorlichten van consu-
menten over een verantwoord voedings-
patroon wordt wel toegejuicht, maar on-
dertussen tonen producenten een weinig
proactieve houding. Zo ontbreekt op veel
zoetwarenproducten, met uitzondering
van A-merkartikelen, de calorische
waarde. Ook zit er weinig schot in het
gezonder maken van producten, bijvoor-
beeld door een significante verlaging van
het suikergehalte of verbetering van de
vetzuursamenstelling (zie VMT 5, 2006).
EU-wetgeving zal op termijn het kaf van
het koren scheiden. Fabrikanten die hun
zoetwaren aanprijzen met gezondheids-
boodschappen als ‘low fat’, terwijl het
product grotendeels suikers bevat, lopen
het risico daar op te worden aangespro-
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Fabrikanten van chocoladeproducten mikten
tijdens de ISM op de trends genieten en kwa-
liteit.



vmt | 10 maart 2006 | nr 6 39

ken. Brussel bezint zich namelijk op het
aanpakken van misleidende claims.

Kosten
Minder vat heeft de zoetwarensector op
de machtsconcentratie aan de in- en ver-
koopkant. Vooral kleinere bedrijven zien
hun onderhandelingspositie verslechte-
ren, omdat ingrediëntenleveranciers hun
krachten bundelen en retailers in snel
tempo internationaliseren. Mkb-bedrij-
ven worden zo sterk afhankelijk van een
klein aantal toeleveranciers. Kortingen
die supermarktorganisaties bedingen
zijn moeilijker terug te halen bij de toele-
verancier. Fabrikanten boeten daardoor
in op hun marges. Ook de verschuiving
naar private labels zet prijzen onder druk.
Veel zoetwarenproducenten hebben
overcapaciteit en benutten die voor de
productie van huismerken. Fabrikanten
die zich niet gespecialiseerd hebben,
worden dan gemakkelijk uitgespeeld.

Wat zoetwarenproducenten lucht zou
kunnen geven is de aanpassing van het
EU-suikerregime. Door afbouw van de
subsidies die Europese boeren nu nog
krijgen, moeten de prijzen de komende
jaren substantieel gaan dalen. Wel is er
door onenigheid tussen de EU-ministers
vertraging opgelopen. De beoogde prijs-
verlaging van 36% zal daarom worden
uitgesteld. Pas in 2008 of 2009 is een
daling te verwachten. Maar grondstof-
prijzen blijven een onzekere factor. Zo
zijn cacaobonen door de onrust in Ivoor-
kust flink duurder geworden en kosten
hazelnoten momenteel vier keer zo veel
als twee jaar geleden. Ook de kosten voor
logistiek en energie rijzen de pan uit.
Energieprijzen liggen nu 30 tot 40%
hoger dan een paar jaar geleden, kosten
die zoetwarenproducenten slechts te
dele door kunnen berekenen in hun eind-
producten.

Toekomstperspectief
Het roer moet om in zoetwarenindustrie.
A-merken, zoals Perfetti van Melle en
General Biscuits, zetten alle zeilen bij om
nieuwe uitdagingen aan te gaan. Voor-
beelden zijn suikervrije Fruitella-kauw-
bonbons en de LU Vitalinea-krentenbis-
cuits. De laatste bevatten minder vet,
meer vezels en hebben ‘groen licht’
gekregen van de Consumentenbond. Bij
veel mkb-bedrijven ontbreekt het echter
aan een langetermijnvisie en kennis en
budget om te innoveren. In de sectorstu-
die ‘Bakkerij en Zoetwarenindustrie’ van
de ING wordt voor deze laatste categorie
bedrijven een grimmig toekomstperspec-
tief geschetst. Als er niets verandert,
gaan veel bedrijven over de kop.
De banketbakkerijen moeten werken aan
schaalvergroting. Door fusies en overna-
mes kan een deel van de overcapaciteit
uit de markt gehaald worden en beter
worden ingespeeld op de kwaliteitstrend:
ambachtelijke taarten met echt fruit en
pure chocolade als middel om uit de
neerwaartse prijsspiraal te komen. Maar
ook het gezonder maken van producten
is kansrijk. Hiervoor kan samengewerkt
worden met leveranciers of kennisinstitu-
ten bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld

‘nutritional biscuits’.
Uiteraard kan ook worden ingezet op een
goed product tegen de laagste prijs.
Voorwaarde is dan wel dat bedrijven
beschikken over een efficiënt productie-
apparaat en een strakke logistiek. Cho-
coladeproducenten kunnen profiteren
van de belangstelling voor kwaliteitscho-
colade. Er is een markt voor exquise cho-
coladeproducten, voorbeeld is de nieuwe
Droste Superior-lijn waarvan de pastilles
tot 75% cacao bevatten. Wel is het de
kunst voor fabrikanten om parallel aan
de ontwikkeling van dit soort producten
nieuwe afzetkanalen aan te boren. Een

nieuw product vraagt immers om een
ander publiek.
Voor de suikerverwerkende industrie ligt
het voor de hand om mee te liften op de
gezondheidstrend. Dat kan niet bij alle
producten. Bovendien blijft er altijd een
markt voor ouderwets snoepen. Maar
vernieuwen kan ook door snel in te spe-
len op trends, rages of evenementen als
het komende WK-voetbal. Met het steeds
korter worden van productcycli vergt dit
veel marketinginzicht en een flexibel pro-
ductie- en distributieapparaat.
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Omzet in de zoutjes- en zoetwarenmarkt (industrie)
x ¤ 1 miljoen. 

Ambachtelijke taarten met echt fruit
en pure chocolade kunnen helepen uit
de neerwaartse spiraal te komen
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