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Marktactueel

Stelling: ‘Voedingsmiddelenbedrijven heb-
ben geen last van de kredietcrisis’

Marcel Temminghoff, Sr. Consultant GfK 
PanelServices Benelux
“Voedingsmiddelenbedrijven zullen 
ongetwijfeld ook iets merken van de 
kredietcrisis. Wij verwachten echter een 
effect dat minder heftig is dan in veel 
andere sectoren. Consumenten zullen 
enerzijds blijven eten maar anderzijds 
tijdens een crisis gaan ‘downtraden’: zij 
gaan ander gedrag vertonen door beste-
dingen te verschuiven van buitenshuis 
naar thuis, van A-merken naar huismer-
ken of B-merken, van biefstuk naar gehakt en van Service 
supermarkten naar discounters. Ook zullen consumenten 
meer verschillende supermarkten gaan bezoeken op zoek 
naar aanbiedingen en koopjes. In het algemeen gaat dit ten 
koste van de omzet in de duurdere producten. Dit betekent 
ook dat de ene producent er meer last van zal hebben dan 
de ander. A-merk fabrikanten komen onder druk te staan 
terwijl Private Label fabrikanten juist kunnen profiteren.“

Gerbert van Genderen Stort, woordvoerder Uni-
lever
“Consumenten blijven de producten van Unilever 
kopen. In het huidige financiële klimaat stoppen 
mensen heus niet met eten, ze blijven zich was-
sen en laten ook het huishouden niet versloffen. 
Wel stellen ze de aankoop van een nieuw huis of 
auto uit. Daarnaast zien we wel dat mensen min-
der vaak een vorkje gaan prikken buiten de deur, 
wat ons goed uitkomt: dan eten ze thuis lekker 
boerenkool met een Unox-worst. Zelfs in deze 
moeilijke tijden blijven consumenten trouw aan 

onze kwaliteitsmerken. Kortom, Unilever heeft maar in zeer 
beperkte zin last van de financiële crisis. Natuurlijk houden 
we de financiële ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten en 
maken waar nodig risicoanalyses voor de lopende projecten 
en of alle crediteurs hun rekeningen nog wel kunnen beta-
len. Voorzichtigheid is geboden, maar tegelijkertijd hebben 
wij recent nog maar eens benadrukt dat wij onze eerder 
gestelde financiële doelstellingen voor de lange termijn zul-
len behalen, en wel ruimschoots.” 

Philip den Ouden, directeur Federatie 
Nederlandse Levensmiddelenindustrie 
(FNLI)
“Natuurlijk blijven mensen altijd eten en 
drinken en tanden poetsen. In die zin is 
onze industrie wat minder recessiege-
voelig dan andere. Maar het is onzin om 
te beweren dat de crisis geheel aan de 
levensmiddelenindustrie voorbij zou gaan. 
Consumenten gaan toch bezuinigen, ook 
in de supermarkt. Prijs speelt weer de 
hoofdrol vanaf 1 januari. Retailers weten 
dat en voeren de druk op leveranciers op. Producenten die 
exporteren hebben de afgelopen weken gemerkt dat zij hun 
kredietrisico’s niet of maar ten dele kunnen afdekken. Ook 
voor voedingsmiddelenbedrijven geldt dat het aantrekken van 
geld, net als voor andere ondernemingen, een stuk lastiger 
is geworden. Dat beïnvloedt de hoogte van investeringen in 
innovatie en nieuwe productiemiddelen.”

Stelling

‘Beleg vooral nu in voedings-
middelenbedrijven’
In tijden van crisis is het ver-
standig om in voedingsbedrij-
ven te beleggen. De website van 
de Belgische financiële krant De 
Tijd legt uit waarom beleggen 
juist nu rendabel is. 
Mensen blijven eten en drinken, 
of er nou financiële crisis heerst 
of niet. Daarom zijn voedings-
bedrijven meestal recessiebe-
stendig. De DJ Stoxx Food Pro-
ducers, de index die de wereldwijde fabrikanten van voedsel volgt, 
daalde dit jaar met nog geen 15%. Terwijl aandelen gemiddeld 40% 
van hun waarde verloren. Aandelen van voedingsbedrijven preste-
ren in dalende markten over het algemeen beter dan de beurs. 
Waarom precies in voedingsmiddelenbedrijven beleggen? Door 
hoge grondstofprijzen werden producten duurder. Maar nu de prij-
zen van grondstoffen weer dalen rekent de fabrikant dit niet altijd 
door naar de consument. Voedingsbedrijven kennen vaak sterke 
merken die klanten goed aan zich binden. Consumenten gedra-
gen zich daardoor voorspelbaar. In de wereld zijn nog voldoende 
groeimarkten voor basisproducten. Ook luxeproducten kennen nog 
genoeg potentieel in Noord-Amerika, Europa en Japan.
• www.tijd.be

Zie ook: Stelling

Revisie Alba
De allergenenlijst van de 
Levensmiddelendatabank 
wordt vernieuwd. Het gaat om 
grote wijzigingen. De lijst wordt 
binnenkort gepubliceerd, zo 
meldt Allergenen Consultancy. 
Enkele wijzigingen zijn de aan-
vulling met cacao, glutamaat 
(E621), kippenvlees, koriander, 
mais, peulvruchten, rundvlees, 
varkensvlees en wortel en het 
opnemen van kruisbesmetting.
• www.allergenenconsultancy.nl

Zuivel en bloeddruk
Veel zuivelproducten in de voe-
ding zorgt voor een verlaging 
van de bloeddruk. Dat was de 
conclusie van het symposium 
‘Zuivel & Bloeddruk: theorie en 
praktijk’ dat op 11 december in 
Ede is gehouden. Het symposi-
um werd georganiseerd door de 
Nederlandse Zuivel Organisatie 
en de Nederlandse Vereniging 
van Diëtisten. Nederlandse voe-
dingswetenschappers lichtten 
de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten toe en er werd bespro-
ken hoe huisarts en diëtist met 
deze aandoening omgaan.
• www.zuivelengezondheid.nl

“Het is een grote kerst-
boom van allerlei pro-
jecten, iedereen onder-
neemt iets.”
Khadija Arib, PvdA-
Kamerlid, over het hui-
dige beleid wat betreft 
overgewicht van minister 
Ab Klink van Volksge-
zondheid, in: Dagblad De 
Pers, 8 december.

Kerstboom
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