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CONGRES

ECONOMIE & BEDRIJVEN

FNLI hekelt  

obstakels innovatie

Voorzitter Bas van den Berg van de Federa-
tie Nederlandse Levensmiddelen Industrie 
(FNLI) liet zich tijdens de jaarbijeenkomst 
op 30 oktober lovend uit over alle wapenfei-
ten van de koepelorganisatie in haar tienja-
rig bestaan. Maar Van den Berg uitte ook 
kritiek op de Europese Commissie die het 
de voedingsindustrie soms lastig maakt met 
haar regelgeving. “We zijn groot voorstan-
der van een Europa met een gelijk speel-
veld. Maar we zijn niet altijd even gelukkig 
met de complexiteit, overbodig symbolisme 
en de effectiviteit van die regels.”
De FNLI-voorman roept de Nederlandse 
eurocommissaris, Frans Timmermans,  

dan ook op regelgeving uit Brussel te beper-
ken. Regel wat nuttig en nodig is, zorg voor 
verdergaande harmonisatie en blaas obsta-
kels die innovatie in de weg staan op, zo 
luidt Van den Bergs heldere boodschap.
Als voorbeeld van zo’n innovatieobstakel 
haalt Van den Berg de lange gemiddelde 
toelatingstijd van een voedingsmiddel in 
Europa die zo’n vier tot vijf jaar bedraagt. 
“In de Verenigde Staten duurt dit zes maan-
den. Hoezo concurreren op innovatie? Juist 
in een wereld met geopolitieke spanningen 
is het van het grootste belang dat Europa 
niet belemmert, maar het bedrijfsleven 
helpt bij de export.”

Campina Merk van het Jaar 2014
Supermarktklanten kozen Campina als 
beste merk van 2014, gevolgd op de twee-
de en derde plaats door Mona en Douwe 
Egberts. Deze twee bedrijven sleepten de 
titel in respectievelijk 2009 en 2012 in de 
wacht.
Tijdens de jaarbijeenkomst van de Federa-
tie Nederlandse Levensmiddelen Industrie 
(FNLI) in DeFabrique in Utrecht werden 
voor de achtste keer de Merk van het Jaar 
Awards uitgereikt. EFMI Business School 
en GFK voerden een consumentenonder-
zoek uit onder ruim 13.000 consumenten. 

De respondenten beoordeelden 
de merken op kwaliteit, innova-
tiekracht en expressiviteit.  
Campina scoorde uiteindelijk 
het best op deze onderdelen. 
Volgens de Campina-medewer-
kers hebben zij de prijs te dan-
ken aan de consistente commu-
nicatie over het merk. Ook het 
aan het begin dit jaar geïntrodu-
ceerde ‘eurosparen’ waarbij klanten kortin-
gen kunnen krijgen op verschillende pro-
ducten en uitjes, droegen bij aan de over-

winning. Verder maken de jaarlijkse 
boerderijdagen Campina populair onder 
consumenten.

FNLI-voorzitter Bas van den Berg laat zich kritisch uit over de 
regelgeving die zowel uit Brussel als Den Haag komt. Europese 
regelgeving staat innovatie in de voedingsindustrie eerder in de 
weg dan dat het de sector helpt. Ook de Nederlandse regering 
krijgt een veeg uit de pan met haar “nodeloos ingewikkelde 
sectorplannen”.

Sectorplan voedingsindustrie

In Den Haag doen ze het niet altijd beter 
dan in Brussel. De voedingsindustrie staat 
positief tegenover de sectorplannen van 
minister Lodewijk Asscher (PvdA) van 
Sociale Zaken om te zorgen voor voldoende 
talent voor de toekomst. De minister stelt 
hiervoor €600 miljoen beschikbaar. Als 
werkgevers en werknemersorganisaties 
plannen maken voor hun sector dan ver-
goedt de overheid de helft van de kosten. 
Ook de levensmiddelenindustrie spande 
zich in om zo’n sectorplan van de grond te 
tillen. Maar de voorwaarden voor zo’n plan 
blijken te complex en veeleisend, bovendien 
brengt het veel administratieve lasten met 
zich mee. Van den Berg: “Wat ons betreft 
zijn de sectorplannen uitstekend, maar de 
uitwerking is voor onze sector onaanvaard-
baar ingewikkeld.”
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