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VOORWOORD

De voedingsmiddelenindustrie is met recht een steun-
pilaar van de Nederlandse economie. De sector, de 
grootste maakindustrie van Nederland, is goed voor  
bijna vijf procent van het BBP en zes procent van de 
totale werkgelegenheid in Nederland. Het economisch 
belang van de voedingsmiddelenindustrie reikt uiteraard 
ook verder dan alleen de sector zelf.

Onze sector kent met 5,4% de hoogste productiegroei 
in vijf jaar en het ondernemers- en consumenten-
vertrouwen staan op een hoog niveau. De export is 
en blijft buitengewoon belangrijk: deze neemt over de 
hele linie toe. Het exportsaldo stijgt met 12,1 procent ten 
opzichte van 2015. Tegelijk leiden geopolitieke ontwik-
kelingen tot een meer protectionistische houding van 
spelers op de wereldmarkt. Voorbeelden hiervan zijn de 
Russische voedselboycot, de gewijzigde opstelling van 
de VS ten opzichte van handelsverdragen en de Brexit.

Opvallend is de groei van het aantal kleine bedrijven in 
de voedingsmiddelenindustrie. Sinds 2011 is het aantal 
bedrijven met minder dan 10 werknemers gestegen 
met 1.300 bedrijven naar bijna 6.000. Kleine bakkerijen 
en brouwerijen nemen hierin een groot deel voor hun 
rekening.

De Monitor laat zien waar waarde wordt toegevoegd, 
zowel direct door producenten als indirect door  
ketenpartners en toeleveranciers. Uitgaven aan R&D in 
Nederland dalen in de laatste drie jaar. Belangrijk zal 
zijn om te blijven investeren in innovatie. De Sustainable 
Development Goals, met onder andere wereldwijde 
klimaatdoelstellingen, vormen majeure uitdagingen voor 
bedrijven en overheden. Nederland is een koploper op 
een aantal duurzaamheids-innovaties en past daarop 
‘noblesse oblige’ toe. 

Dit alles tegen de achtergrond van ontwikkelingen die 
al jaren prominent op de agenda staan: borging van de 
voedselveiligheid, het aanpassen van het aanbod aan 
een gezondere leefstijl en de toepassing van nieuwe 
technologieën waaronder ook e-commerce.

Innovatief en ondernemend als altijd zal de Nederlandse 
voedingsmiddelenindustrie zonder twijfel actief inspelen 
op deze ontwikkelingen en zijn positie behouden en 
versterken.

Marian Geluk

Directeur FNLI

VEEL SEINEN OP GROEN,
VOLOP UITDAGINGEN 
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•  De outputwaarde van de voedingsmiddelenindustrie 
is ten opzichte van 2015 gestegen met 5,4% naar  
70,1 miljard euro. Dit is de hoogste procentuele groei 
van de laatste 5 jaar.

•  Sinds 2009 stijgt de output in de voedingsmiddelen-
industrie ieder jaar1. Na een afzwakkende groei vanaf 
2013 neemt de outputgroei vanaf 2015 weer gestaag 
toe.

•  De groei in outputwaarde is duidelijk hoger dan  
van de gehele industriële sector: deze is met 0,8% ge-
groeid naar 299,5 miljard euro in 2016. De voedings-
middelenindustrie blijft met 23,5 procent de grootste 
industriële sector in Nederland.

•  De outputwaarde in de voedingssector is met  
5,7% gestegen; de drankensector met 2,2%. Na twee 
jaar van zwakkere groei trekt deze sector weer aan 
(voeding).

•  De CBS-index van het consumentenvertrouwen2 stijgt 
sinds 2012 naar een cijfer van 5 in 2016.
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Hoogste productiegroei in vijf jaar

Figuur 1: 

Ontwikkeling output basisprijzen (2009=100)
en saldo consumentenvertrouwen

1    KERNINDICATOREN

2  Het consumentenvertrouwen is de opvatting van consumenten m.b.t. algemene en persoonlijke economische/financiële ontwikkelingen. 
Het saldo consumentenvertrouwen is het rekenkundig gemiddelde van alle positieve en negatieve antwoorden van consumenten.

1  In de voorgaande versie van de monitor had de outputwaarde 2015 nog een ‘voorlopig’ karakter. Uit deze cijfers bleek een einde aan de 
 outputgroei tussen 2009 en 2014. De definitieve cijfers tonen wel degelijk een outputgroei tussen 2014 en 2015 van circa 3 procent.
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•  In België, Spanje, Italië, Nederland en Polen is de out-
putwaarde in 2015 gestegen ten opzichte van 2014. 
Spanje heeft de grootste groei gerealiseerd met  
4,1 procent en Nederland volgt met 3,2 procent.  
Duitsland en Frankrijk hebben te maken met een 
dalende productiewaarde.

•  Tussen 2009 en 2015 kende Nederland de hoogste 
groei met 32,4 procent of gemiddeld 4,8 procent 
groei per jaar. Polen kende een iets lager gemiddelde 
van 4,5 procent. De output is in Polen in de periode 
van 2009 tot en met 2012 het sterkst gegroeid, maar 
vanaf 2012 stagneert deze groei.
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België* Duitsland Spanje Frankrijk** Italië Nederland*** Polen

*   Cijfers België zonder tabaksindustrie. **Cijfers Productiewaarden genotsmiddelen voor Frankrijk (2011 en 2013) zijn gebaseerd op interpolatie.

 Bron: Eurostat ‘production value’; ***Bron: CBS; ‘Nationale rekeningen’, cijfermatige bewerking Decisio.

1.2

Hogere productiegroei dan buurlanden

Figuur 2:  

Internationale vergelijking productiewaarde (2009=100)

1    KERNINDICATOREN
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•  De bedrijfsopbrengsten (omzet) in de Nederlandse 
voedingsmiddelenindustrie bedroegen 72,1 miljard 
euro in 2015. De omzet steeg met 0,8 procent ten op-
zichte van 2014 na een jaar van daling (-0,2 procent). 
Het aantal werknemers waarmee deze groei wordt 
gerealiseerd stijgt licht naar 136.000. Zie ook 1.4.

•  De bruto toegevoegde waarde is in 2016 met  
12,2 procent gestegen ten opzichte van 20153. In  
alle deelsectoren in de levensmiddelenindustrie is 
een stijgende bruto toegevoegde waarde te zien.  
In de voedingsmiddelensector (exclusief de dranken-
sector en sector tabaksproducten) was de stijging 
zelfs 13,7 procent4.
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Figuur 3:

Omzet, bruto toegevoegde waarde (tegen basisprijzen) en aantal banen (werkzame personen) (2009 = 100)

1    KERNINDICATOREN

4    In de monitor van vorig jaar waren de cijfers voor de bruto toegevoegde waarde voor 2015 ‘voorlopig’ en was door het CBS een 
afname geschat van 3,7 procent. Actuele cijfers tonen echter een groei van 2,1 procent van 2014 naar 2015.

3  Voor 2016 zijn de voorlopige cijfers bekend.
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•  Het totaal aantal banen in de voedingsmiddelenindus-
trie is 0,7 procent gestegen ten opzichte van 2014.

•  De werkgelegenheid in de voedingsmiddelenindustrie 
stijgt jaarlijks licht sinds 2012. De totale werkgelegen-
heid in deze industrie is tussen 2009 en 2015 echter 
gedaald met 2,7 procent door een forse daling in 2010.

•  Tussen 2014 en 2015 is het aantal banen in de voe-
dingsmiddelenindustrie (fors) gestegen in Utrecht en 
Limburg met circa 7,5 procent in beide provincies.

•  In dezelfde periode (2014-2015) is de werkgelegen-
heid in de voedingsmiddelenindustrie met circa 2,5 
procent gedaald in Overijssel, Groningen en Zeeland.

•  De meeste banen in de voedingsmiddelenindustrie in 
absolute zin zijn te vinden in Zuid-Holland, Noord- 
Brabant en Gelderland (zie figuur 4). In Noord-Brabant 
zijn er in 2014 circa 23.500 (directe) arbeidsplaatsen 
in de voedingsmiddelenindustrie, in Zuid-Holland 
20.900 en in Gelderland 19.800.

•  In de provincies Flevoland, Utrecht en Friesland is de 
voedingsmiddelenindustrie een belangrijke werk-
gever in de industriële sector. In deze provincies heeft 
de voedingsmiddelenindustrie een aandeel van  
26 procent of hoger in de totale industriële sector (zie 
figuur 5). Deze cijfers zijn vergelijkbaar met vorig jaar. 
Het landelijk gemiddelde is 19 procent.
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Het aantal banen in de voedingsmiddelenindustrie is weer gestegen

Figuur 4:

Regionale werkgelegenheid in de voedingsmiddelenindustrie (2015)
Figuur 5:

Het aandeel van de voedingsmiddelenindustrie 
in de totale regionale industriële werkgelegenheid
(2015, in procenten)

Bron: Eurostat; ‘share of employment in manufacturing total’ *   Voor de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland en 

Flevoland zijn geen cijfers bekend van de drankenindustrie.

Voor Drenthe zijn geen gegevens bekend voor 2014.

Bron: Eurostat; ‘Number of persons employed’, cijfermatige 

bewerking Decisio.

1    KERNINDICATOREN
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•  Sinds 2011 groeit het aantal voedingsmiddelenbedrij-
ven gemiddeld met 4 procent per jaar.

•  De groei van bedrijven met minder dan tien werkne-
mers is het grootst met een gemiddelde groei van 5,7 
procent per jaar. Dit betekent een absolute stijging van 
circa 1.300 (kleine) bedrijven, vooral in de brood- en 
deegwarensector (+620) en de drankensector (+330).

•  Het totaal aantal bedrijven in de voedings- en genot-
middelenindustrie is in 2017 met 3,5 procent gestegen 
ten opzichte van 2016 naar 5.890 bedrijven in 20175. 
In de periode tussen 2009 en 2017 (2e kwartaal) is het 
totaal aantal bedrijven gestegen met 24,7 procent.

•  In dezelfde periode is het aantal bedrijven met 10 tot 
49 werknemers met circa 11 procent afgenomen.
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Aanhoudende stijging van aantal kleine bedrijven 

Figuur 6:

Aantal bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie per omvangscategorie (2e kwartaal 2009 – 2017)

* Cijfers 2016 en 2017 zijn voorlopig. Bron: CBS; ‘vestiging van bedrijven’, cijfermatige bewerking Decisio.

1    KERNINDICATOREN

5  Een bedrijf kan meerdere vestigingen hebben.
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•  De arbeidsproductiviteit is de gemiddelde toegevoeg-
de waarde per werknemer per jaar. De drankensector 
heeft ook in 2015 de hoogste arbeidsproductiviteit 
met ruim 215.000 euro per werknemer.

•  De sectoren vervaardiging van diervoeding en graan- 
en zetmeelproducten tonen beide een stijging van 
circa 18 procent ten opzichte van vorig jaar.

•  De arbeidsproductiviteit van de Nederlandse industrie 
als geheel stijgt met 7 procent ten opzichte van 2014 
naar een gemiddelde van 99.200 euro.
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Drankensector heeft hoogste arbeidsproductiviteit

Figuur 7:

Bruto toegevoegde waarde per werknemer in 2014 en 2015 (x 1.000 euro)

Bron: Eurostat; ‘Gross value added per employee’, cijfermatige bewerking Decisio

1    KERNINDICATOREN
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Kostenontwikkeling
2
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•  Het intermediaire verbruik geeft de kosten weer voor 
alle producten en diensten die gebruikt zijn in het 
productieproces.

•  Na een daling van 10 procent in 2008 stijgen de 
intermediaire kosten in de voedingsmiddelenindustrie 
ieder jaar sinds 2009. Jaarlijks stijgen de intermediai-
re kosten gemiddeld met 5 procent.

•  De intermediaire kosten in de voedingsmiddelenin-
dustrie zijn in 2016 met 3,6 procent gestegen naar 
54,8 miljard euro.

•  De intermediaire kosten in de gehele Nederlandse 
industrie bedroegen 222,8 miljard euro in 2016. Dit is 
een daling van 0,5 procent ten opzichte van 2015.2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
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Weer stijging van intermediaire kosten

Figuur 8: 

Ontwikkeling intermediaire kosten (2009 = 100)

* Cijfers 2016 zijn ‘voorlopig’. Bron: CBS; ‘Nationale rekeningen’, cijfermatige bewerking Decisio.

2    KOSTENONTWIKKELING
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 •  Van 2009 tot en met 2015 stijgen de personele kos-
ten6 van bedrijven die actief zijn in de voedingsmid-
delenindustrie jaarlijks gemiddeld met 3,6 procent.  
De totale personele kosten in 2015 bedragen circa  
8 miljard euro (stijging van 4,6 procent t.o.v. 2014).

•  Overige bedrijfskosten zijn kosten die geen betrek-
king hebben op inkoop, personeel of afschrijvingen. 
De overige bedrijfskosten voor de voedingsmidde-
lenindustrie bedragen 9,2 miljard euro. Dit is een 
daling van 1,5 procent ten opzichte van 2014. Dit komt 
voornamelijk door een daling in kosten voor energie-
verbruik, vervoermiddelen en communicatie.

•  Het aandeel personele kosten is sinds 2009 stabiel 
tussen 11 en 12 procent van de totale bedrijfskosten in 
de voedingsmiddelenindustrie.

2009 20152010 2011 2012 2013 2014
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Personele kosten Overige bedrijfslasten

2.2

Personeelskosten stijgen, maar ‘overige bedrijfskosten’ niet

Figuur 9: 

Personele kosten en overige bedrijfslasten (x € miljard)

Bron: CBS; ‘Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens’, cijfermatige bewerking Decisio.

2    KOSTENONTWIKKELING

6  De personele kosten bestaan uit de brutolonen en –salarissen van werknemers, de sociale lasten en pensioenpremies die ten 
laste van de werkgever komen en de overige personeelskosten, inclusief betalingen voor uitzendkrachten en ingeleend perso-
neel, kosten van opleiding en de kosten van werving en selectie van personeel etc.
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•  De R&D-uitgaven in de voedingsmiddelenindustrie 
bedroegen 318 miljoen euro in 2015. Dit is een daling 
van 15,4 procent ten opzichte van 2014.

•  In de totale Nederlandse industriële sector zijn  
de R&D-uitgaven met 5,8 gestegen procent naar  
4,3 miljard euro.

•  Het aandeel van de voedingsmiddelenindustrie in 
deze totale R&D-uitgaven is ruim 7 procent.

•  De R&D-intensiteit (R&D uitgaven als percentage van 
de omzet) bedraagt 0,5 procent voor de voedingsmid-
delenindustrie. De gemiddelde R&D-intensiteit van de 
gehele Nederlandse industriesector is 1,3 procent.

 
•  Vorig jaar was de Nederlandse voedingsmiddelenin-

dustrie Europees koploper als het gaat om R&D-uitga-
ven. Dit jaar is dat het Verenigd Koninkrijk met Neder-
land, Frankrijk en Duitsland op de tweede, derde en 
vierde plaats7.
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Drie jaar op rij dalende R&D-investeringen

Figuur 10: 

Uitgaven voor eigen R&D-activiteiten industrie en voedingsmiddelenindustrie (2009=100)
en absolute uitgaven R&D voedingsmiddelenindustrie (x miljoen euro)

Bron: CBS; ‘Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak’ voor de periode 2011-2014 en CBS; ‘Research en 

development; personeel, uitgaven, SBI 2008 en bedrijfsomvang’ voor de periode 2009 – 2010, cijfermatige bewerking Decisio.

2    KOSTENONTWIKKELING

7  Voor Frankrijk zijn nog geen cijfers voor 2014 bekend. Voor Frankrijk is daarom uitgegaan van cijfers uit 2013.  
Bron: Eurostat; ‘Business enterprise R&D expenditure (BERD) by economic activity (NACE Rev. 2), 2015
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•  In 2015 bedroegen de investeringen in materiële 
vaste activa door de Nederlandse voedingsmiddelen-
industrie 1,9 miljard euro8.

•  De investeringen9 in de voedingsmiddelenindustrie in 
Nederland zijn met 3,1 procent gedaald10.

•  De gemiddelde groei van de investeringen bedroeg 
in de periode 2009 - 2015 4,4 procent per jaar.

•  In België, Duitsland, Spanje en Frankrijk stegen de 
investeringen in de voedingsmiddelenindustrie met  
1 tot 9 procent.

•  Na de crisis daalden de investeringen in de voedings-
middelenindustrie in Spanje jaarlijks, maar in de perio-
de 2013 – 2015 zijn deze met circa 10 procent per jaar 
gestegen11.
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2.4

Blijvend hoog niveau van investeringen in vaste activa

Figuur 11: 

Bruto investeringen in materiële vaste activa voedings- en drankensector (2009=100)

*   Cijfers Nederlandse tabaksindustrie ontbreekt en drankenindustrie is interpolatie voor 2014.

** Cijfers Italië voor 2015 ontbreken. Bron: Eurostat; ‘Gross investment in tangible goods’, cijfermatige bewerking en interpolatie Decisio

2    KOSTENONTWIKKELING

8  Onder investeringen in materiële vaste activa vallen grond en terreinen, bedrijfsruimte, grond- water- en wegenbouwkundige werken, 
vervoermiddelen, computer en randapparatuur, machines en installaties en overige materiële vaste activa.

9 Voor 2014 zijn de cijfers van de drankenindustrie niet bekend. Hier is dus uitgegaan van interpolatie tussen de jaren 2013 en 2015.

10  Deze cijfers wijken enigszins af van de statistiek uit de monitor van 2016. De verklaring is dat in 2016 de drankenindustrie niet is meegeno-
men in de berekeningen.

11  De cijfers in de grafiek wijken af met de informatie in de monitor uit 2016, omdat de cijfers van Spanje op dat moment nog niet definitief waren.
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•  In 2016 is de export door de voedingsmiddelenindus-
trie fors gestegen met 12,1 procent ten opzichte van 
2015. In 2015 steeg de uitvoer slechts met 0,1 procent 
ten opzichte van 2014. De absolute waarde van de 
uitvoer bedroeg 39,8 miljard.

•  De gemiddelde jaarlijkse groei van de uitvoer tussen 
2009 en 2016 is 6,6 procent.

•  De invoer door de voedingsmiddelenindustrie be-
droeg in 2016 19,4 miljard. Dit betekent een stijging 
van 9,2 procent ten opzichte van 2015.

•  Het uitvoersaldo (het verschil tussen uitvoer en in-
voer) bedroeg 20,4 miljard in 2016. Dit is een stijging 
van 15,1 procent ten opzichte van 2015.

•  Het dekkingspercentage (uitvoerwaarde als  
percentage van de invoerwaarde) is gestegen  
naar 205 procent.
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3.1

Forse stijging van het uitvoersaldo in 2016

Figuur 12: 

Uitvoer en invoer van de voedingsmiddelenindustrie (x € miljard)

Bron: CBS; ‘Input-outputtabellen 2009-2016 Lopende prijzen’, bewerking Decisio

3    CONCURRENTIEPOSITIE
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•  De totale uitvoer12 van de agrofoodproducten13 steeg 
in 2016 het snelst naar onze buurlanden België,  
Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.  
De uitvoerwaarde was 34,5 miljard in 2016. Dit is een 
stijging van 5 procent ten opzichte van vorig jaar.

•  De uitvoerwaarde naar Duitsland is 15,3 miljard, naar 
België 7,0 miljard, naar het Verenigd Koninkrijk  
6,4 miljard en naar Frankrijk 5,9 miljard.

•  De uitvoer naar deze vier landen bedroeg  
54,2 procent van de totale uitvoer in 2016.

 In 2015 was dit 53,9 procent.

•  De uitvoer naar de rest van Europa is in 2016 geste-
gen met 4 procent naar 16,9 miljard euro.

•  De uitvoer naar de rest van de wereld is gestegen 
met 4,6 procent naar 12,2 miljard euro.
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3.2

Over de hele linie toename van uitvoer agrofoodsector

Figuur 13: 

Uitvoer van agrofoodsector12 (x miljard euro)

* Cijfers 2016 zijn ‘voorlopig’. Bron: CBS; ‘Internationale handel; in- en uitvoer volgens SITC- indeling’; cijfermatige bewerking Decisio.

3    CONCURRENTIEPOSITIE

13  Uitvoerwaarde is de waarde van de door Nederlandse bedrijven aan het buitenland geleverde goederen, inclusief vracht- en verzeke-
ringskosten (tot aan de Nederlandse grens).

12  Deze CBS-statistiek heeft niet alleen betrekking op de voedingsmiddelenindustrie, maar op de gehele Nederlandse agrofoodsector, 
met uitzondering van de bloemen- en plantensector.
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•  Groenten, fruit en vlees/vleesproducten blijven de  
belangrijkste exportproducten. Samen met zuivel-
producten en eieren hebben deze producten een 
aandeel van 50 procent van de export.

•  Groenten en fruit zijn met 25 procent de belangrijkste 
exportproducten binnen de agrofood sector. Vlees en 
vleesproducten volgen met 13 procent en zuivelpro-
ducten en eieren met 12 procent.

•  De verdeling van uitvoerwaarde per deelsector blijft 
stabiel.

25%

13%

12%10%

9%

7%

6%

5%

4%
4%

3%

2%
Groenten en fruit

Vlees en vleesproducten

Zuivelproducten en eieren

Bereide voedingsmiddelen (niet apart genoemd)

Ko�e, thee, cacao, specerijen en fabrikaten daarvan

Veevoeder (m.u.v. niet-gemalen granen)

Dranken

Vis, schaal- en weekdieren (en bereiding daarvan)
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Levende dieren (m.u.v. vis, schaal- en weekdieren)

Suiker en suikerwerken, honing

3.3

Exportmix vergelijkbaar met 2015

Figuur 14: 

Verdeling uitvoerwaarde per deelsector van de agrofoodsector (2016, in procenten)

Cijfers voor 2016 zijn ‘voorlopig’. Bron: CBS, ‘Internationale handel; in- en uitvoer volgens SITC- indeling’.

3    CONCURRENTIEPOSITIE
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•  De arbeidskosten per voltijd werknemer is een indica-
tor voor de concurrentiepositie van een industrie, al 
moet uiteraard ook rekening worden gehouden met 
de arbeidsproductiviteit en het opleidingsniveau. In 
figuur 14 is het overzicht gegeven voor de arbeidskos-
ten ten opzichte van het rekenkundig gemiddelde14 in 
22 EU-lidstaten.

• De top vier blijft hetzelfde als vorig jaar15.

•  Sinds 2010 stijgen de arbeidskosten per werknemer 
gemiddeld met 2 procent per jaar in Nederland.

•  De arbeidskosten per werknemer blijven het laagst in 
de Roemeense en Bulgaarse voedingsmiddelenindus-
trie.
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Hongarije-64%
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3.4

Qua arbeidskosten op tweede plaats in Europa

Figuur 15: 

Gemiddelde arbeidskosten voedingsmiddelenindustrie per werknemer (voltijd) voor 22 EU-lidstaten (2015)

* Cijfers voor 2014 (voor deze EU-lidstaten zijn geen gegevens voor 2015 bekend).

   Bron: Eurostat; ‘Labour cost per employee fte; food industry’, cijfermatige bewerking Decisio.
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15  De cijfers voor België en Zweden zijn nog niet bekend voor 2015.  
Dit betekent dat de volgorde van de top vier niet definitief is.

14  Hierbij telt ieder land even zwaar mee. Het gemiddelde is 29.000 euro per voltijd medewerker.  
Voor deze statistiek is niet de mediaan vastgesteld.



Het economische belang van de
Nederlandse voedingsmiddelenindustrie

4



FNLI Monitor Levensmiddelenindustrie 2017 23

4.1

Introductie input-outputanalyse

Het economisch belang van de voedingsmiddelenindus-
trie gaat verder dan alleen de sector zelf. Andere secto-
ren zijn afhankelijk van de voedingsmiddelenindustrie 
omdat ze toeleverancier zijn en de voedingsmiddelen-
industrie een belangrijke klant is. Met behulp van een 
input-outputanalyse wordt in deze monitor sinds 2013 
de indirecte bijdrage van de voedingsmiddelenindustrie 
aan het Bruto Nationaal Product in Nederland in beeld 
gebracht.

Bij toeleveranciers moet worden gedacht aan de land-
bouw, papier(verpakkings)-industrie, de energiesector 
en dienstverleners als banken, uitzendbureaus, accoun-
tants en reclamebureaus. De inkoop van producten en 
diensten door de voedingsmiddelenindustrie bij deze 
toeleverende sectoren levert ook werkgelegenheid op16. 
Dit noemen we de indirecte werkgelegenheid.

4    HET ECONOMISCHE BELANG VAN DE NEDERLANDSE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE

16 Wanneer de voedingsmiddelenindustrie minder inkoopt bij deze sectoren zal de werkgelegenheid dalen. Deze daling zal echter deels  
 door andere sectoren worden gecompenseerd. Met dit soort dynamische effecten houdt de input-outputanalyse geen rekenIng.
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•  De output/productie van 70,6 miljard euro totaal in de 
voedingsmiddelenindustrie leidt tot 38,8 miljard euro 
productie in andere sectoren in Nederland.

•  De bruto toegevoegde waarde is het verschil tussen 
de productie en het intermediair verbruik van een 
organisatie, inclusief afschrijvingen.

•  De 15,8 miljard euro directe bruto toegevoegde 
waarde in de voedingsmiddelenindustrie leidt tot 18,4 
miljard euro aan indirecte bruto toegevoegde waarde.

•  Daarmee is de voedingsmiddelenindustrie direct en 
indirect goed voor bijna vijf procent van het BBP.

•  Op basis van bovenstaande gegevens kunnen we de 
multipliers herleiden. Dit is de factor die aangeeft met 
hoeveel elke verdiende euro in de voedingsmiddele-
nindustrie kan worden vermenigvuldigd.

•  De productiemultiplier bedraagt 1,6 en is daarmee 
onveranderd gebleven ten opzichte van voorgaande 
jaren. Dit betekent dat voor elke euro productie in de 
voedingsmiddelenindustrie, voor 0,6 euro in andere 
Nederlandse sectoren wordt geproduceerd. De toege-
voegde waarde multiplier is met 0,1 gedaald naar 2,2.
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4.2

Voedingsmiddelenindustrie steunpilaar Nederlandse economie

Figuur 16:

Directe en indirecte productie en bruto toegevoegde waarde van de voedingsmiddelenindustrie 2016 (x miljard euro)

4    HET ECONOMISCHE BELANG VAN DE NEDERLANDSE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE



FNLI Monitor Levensmiddelenindustrie 2017 25

•  De commerciële dienstverlening17 profiteert, net als 
voorgaande jaren, het meest van de voedingsmid-
delenindustrie in termen van toegevoegde waarde. 
Dit is namelijk 6,2 miljard euro. De landbouwsector 
realiseert 4,3 miljard euro aan indirecte toegevoegde 
waarde.

•  Van de 38,8 miljard euro aan indirecte productiewaar-
de wordt 11,2 miljard euro door de landbouwsector 
gerealiseerd, 10,5 miljard door commerciële dienst-
verlening, 8,2 miljard door handel en transport en  
8,0 miljard door overige industrie18 en bouw.

4    HET ECONOMISCHE BELANG VAN DE NEDERLANDSE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE

5

10

15

20

25

30

35

Indirecte
productie

Indirecte
toegevoegde waarde

Publieke sector en 
niet-commerciële 
dienstverlening (indirect)

Commerciële 
dienstverlening (indirect)

Handel en transport 
(indirect)

Industrie en bouw
(indirect)

Landbouw (indirect)

4.3

Landbouw, commerciële dienstverlening, handel en industrie belangrijkste 

toeleveranciers

Figuur 17:

Indirecte productie- en toegevoegde waarde uitgeplitst naar sectoren (x miljard euro)

Bron: CBS; ‘input-outputtabellen 2009-2016 Lopende prijzen’ en ‘Nationale rekeningen’, cijfermatige bewerking Decisio.

18  Dit is alle overige industrie. Er zijn wel belangrijke onderlinge relaties in de voedingsmiddelenindustrie zoals halffabricaten die elders wor-
den verwerkt, maar deze relaties zijn niet meegenomen in de analyse, aangezien de gehele sector al in de directe productie is inbegrepen.

17 Onder commerciële dienstverlening vallen onder andere uitzendbureus, marketingbureaus, juridisch advies en IT-dienstverlening.
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•   De voedingsmiddelenindustrie creëert 136.000 banen 
(vol- en deeltijd) direct19 in de voedingsmiddelenin-
dustrie en 342.000 banen indirect bij toeleveranciers. 
Dit betekent een totaal van circa 478.000 banen.

•  Het totaal van 478.000 banen (vol- en deeltijds)  
is circa 6 procent van het totaal aantal banen in  
Nederland.

•  In de sectoren commerciële dienstverlening, land-
bouw en handel- en transport wordt de meeste werk-
gelegenheid gecreëerd door de voedingsmiddelen-
industrie (respectievelijk 131.000, 98.000 en 76.000 
indirecte banen). Hierbij is een groei te zien in de 
sectoren commerciële dienstverlening en landbouw. 
In de handel- en transportsector blijft de indirecte 
werkgelegenheid stabiel.

4    HET ECONOMISCHE BELANG VAN DE NEDERLANDSE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE

100

200

300

400

Werkgelegenheid

Publieke sector en
niet-commerciële
dienstverlening (indirect)

Commerciële 
dienstverlening (indirect)

Handel en transport 
(indirect)

Industrie en bouw
(indirect)

Landbouw (indirect)

Voedingsmiddelenindustrie
(direct)

4.4

Voedingsmiddelenindustrie goed voor 6 procent 

van de totale werkgelegenheid

Figuur 18:

Directe en indirecte werkgelegenheid voedingsmiddelenindustrie uitgesplitst naar sectoren (x 1.000 banen)

Bron: CBS; ‘Input-outputtabellen 2009-2015 Lopende prijzen’ en ‘Nationale rekeningen’, 

cijfermatige bewerking Decisio

19 Dit is werkgelegenheid inclusief zelfstandigen.
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Stand van zaken en vooruitzichten 
voedingsmiddelenindustrie

5
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In deze monitor kijken we terug op de ontwikkelingen 
in de voedingsmiddelenindustrie aan de hand van de 
meeste recente statistieken. In dit hoofdstuk kijken we 
naar de actualiteit en de vooruitzichten voor de industrie.

Actuele stand van zaken: positieve 

ontwikkelingen en veel vertrouwen

Ondernemers- en consumentenvertrouwen

is hoog

Het ondernemersvertrouwen is op het hoogste niveau 
sinds 2008. Dit geldt zowel voor de gehele industrie als 
voor de voedingsmiddelenindustrie in het bijzonder.
Het ondernemersvertrouwen in de voedingsmiddelen-
industrie kende een lichte daling in het begin van 2017, 
maar in het tweede en derde kwartaal is het onderne-
mersvertrouwen gestegen naar het hoogste niveau 
sinds 200820.

Ook het consumentenvertrouwen is hoog, en omdat de 
lonen ook stijgen, zal dit zich ook uiten in hogere  
bestedingen aan voedingsmiddelen. Denk bijvoorbeeld 
aan hogere uitgaven voor premium producten of aan 
out-of home-consumptie.

Stijging van inkoop- en verkoopprijzen,

kritisch op kosten

Tegelijkertijd stijgen ook de inkoopprijzen van de 

industrie, wat in combinatie met de stijgende vraag 
leidt tot hogere verkoopprijzen. De afzetprijzen in 
de voedingsmiddelenindustrie lagen begin 2017 6,6 
procent hoger dan in dezelfde periode in 2016. Veel 
verschillende deelsectoren hebben te maken met 
hogere voedselprijzen. De gemiddelde voedselprijzen 
wereldwijd zijn gestegen, maar ook in Nederland ste-
gen de prijzen. De prijs van varkens nam toe door een 
gekrompen varkensstapel, de prijs van zuivel steeg 
door een lagere productie en ook steeg de prijs van 
groente en fruit21.

Tegelijkertijd blijft er een duidelijke druk om de kosten 
in de greep te houden. Redenen hiervoor zijn onder 
andere overcapaciteit in de Noordwest-Europese markt, 
de inkoopkracht van foodretail en het transparanter 
worden van de markt22. Daarnaast fluctueren de grond-
stofprijzen. Stijgingen zijn moeilijk door te rekenen aan 
afnemers. Daardoor ontstaat de noodzaak om middels 
procesinnovaties en ‘operational excellence’ de kostprijs 
te drukken23.

En stijging van omzetten

De omzet in de voedingsmiddelenindustrie is in het eer-
ste en tweede kwartaal van 2017 gestegen24. Opvallend 
is verder dat in de drankenindustrie de buitenlandse 
omzet in het tweede kwartaal van 2017 daalde, dit is de 
eerste daling sinds 2014. De omzet in het binnenland 
steeg echter (fors) waardoor de totale omzet in deze 
industrie hoger ligt dan vorig jaar25.

5    STAND VAN ZAKEN EN VOORUITZICHTEN VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE

20 CBS (2017). Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken

21 ABN AMRO (2017). Stand van Food

22 Rabobank (2017). Trends en cijfers. Voedingsmiddelenindustrie

23 ING (2017). Trends en ontwikkelingen (food)industrie

24 CBS (2017). Kwartaalmonitor Industrie. Eerste kwartaal 2017

25 CBS (2017). Kwartaalmonitor Industrie. Tweede kwartaal 2017
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26 Rabobank (2017). Trends en cijfers. Voedingsmiddelenindustrie

27 FAO (2017). Food outlook. Biannual report on global food markets

Trends en vooruitzichten op de langere termijn

Ook op de middellange termijn zijn de vooruitzichten 
gunstig. Door globalisering van voedselketens wordt 
verwacht dat op de middellange termijn in de Neder-
landse foodsector groei wordt gerealiseerd van 2 tot 3 
procent per jaar26. Ook wereldwijd is de voedingsmidde-
lenindustrie vrij stabiel. Voor bijna alle productgroepen 
gelden positieve vooruitzichten volgens de FAO27.

Belangrijke ontwikkelingen die spelen in de voedings-
middelenindustrie zijn verduurzaming in de voedsel-
keten, voedselveiligheid en het toepassen van nieu-
we technologiën (smart industry)20. Daarnaast staan 
bedrijven permanent onder druk om kwaliteit en service 
tegen concurrerende prijzen te bieden, terwijl de om-
geving continu verandert. Veel producenten staan voor 
een volgende investeringsronde om blijvend aan deze 
vereisten te kunnen voldoen.

In de retail zijn ook grote veranderingen. Internetgigant 
Amazon is sinds eind augustus eigenaar van de Ameri-
kaanse supermarktketen Whole Foods. Amazon belooft 
alle prijzen te verlagen. In de (food)retail is de opkomst 
van online verkopen een belangrijke trend, die een 
nieuwe fase in lijkt te gaan na deze overname.

Ook de Brexit is een belangrijke ontwikkeling voor de 
Nederlandse foodsector, gelet op het grote export-
volume naar het Verenigd Koninkrijk. Hoe de nieuwe 
handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de  

EU en overige landen er na de Brexit precies uit zullen 
zien en wat de gevolgen ervan zijn voor de omvang 
en richting van de handelsstromen is vooralsnog niet 
duidelijk. Wel blijkt uit onderzoek dat de impact voor het 
Verenigd Koninkrijk veel groter is dan voor de meeste 
andere lidstaten van de Europese Unie. 
Een andere mogelijke reden voor zorg zijn de geo-
politieke ontwikkelingen die kunnen leiden tot meer 
protectionisme. Voorbeelden hiervan zijn de Russische 
voedselboycot, het veranderde sentiment in de VS en 
het anti-Europese sentiment onder een deel van de 
Europese bevolking. Daarnaast zorgen de wereldwijde 
klimaatdoelstellingen voor veranderingen en uitdagin-
gen (en kansen) voor overheden en bedrijven.

Hoewel de verwachtingen voor de voedingsmiddelen-
industrie overwegend positief zijn, zorgen de hierboven 
geschetste ontwikkelingen ervoor dat er de komende 
jaren meer dan voldoende uitdagingen op de weg van 
de voedingsmiddelenindustrie liggen.
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Agrofoodsector: De sector die zich bezighoudt met het 
produceren van voeding. Deze sector omvat de land-
bouw, bosbouw en visserij en de voedings- en genot-
middelenindustrie. De bloemen en plantensector is niet 
meegerekend.

Banen (van werkzame personen): Een arbeidsplaats die 
bezet wordt door een werknemer of een zelfstandige. 
Omdat een persoon meerdere arbeidsplaats kan bezetten 
ligt het aantal banen hoger dan het aantal werkzame per-
sonen. Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uit-
zendkrachten worden niet meegerekend in deze definitie.

Bedrijf: Organisatie van mensen en middelen geken-
merkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslis-
singen over het productieproces en door het aanbieden 
van producten en diensten aan derden. Een bedrijf kan 
meer dan één vestiging omvatten, maar ook meer dan 
één juridische eenheid. Wanneer een bedrijf zich uit-
strekt over verschillende landen wordt het Nederlandse 
deel als een geheel bedrijf beschouwd.

Outputwaarde: Het totaal aan goederen en diensten 
dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. De 
output bestaat uit marktoutput (marktafzet), output voor 
eigen finaal gebruik en niet-marktoutput (goederen en 
diensten die gratis of tegen niet-significante prijzen 
aan andere eenheden zijn geleverd). De output wordt 
gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die 
door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak 
zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrok-
ken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld.

Research & Development-uitgaven: Het totaal aan 
uitgaven aan eigen R&D-activiteiten in Nederland. Ken-
merkend voor R&D is dat in dit onderzoek (research) ge-
streefd wordt naar oorspronkelijkheid én vernieuwing. 
R&D is het creatief, systematisch en planmatig zoeken 
naar oplossingen voor praktische problemen. Ook het 
strategische en het fundamentele onderzoek behoort 
tot R&D. Verder wordt het (uit)ontwikkelen (develop-
ment) van ideeën of prototypes tot bruikbare processen 
en productierijpe producten tot R&D gerekend.

Standaard Bedrijfsindeling (SBI): Een hiërarchische 
indeling van economische activiteiten. Het CBS gebruikt 
de SBI-indeling om bijvoorbeeld bedrijfseenheden in 
te delen naar hun hoofdactiviteit. In 2008 heeft een 
ingrijpende revisie plaatsgevonden, vandaar de huidige 
versie ‘SBI 2008’.

(Bruto) Toegevoegde waarde: De waarde van alle 
in Nederland geproduceerde goederen en diensten 
(output of productiewaarde) minus de waarde van de 
goederen en diensten die tijdens deze productie zijn 
gebruikt (het intermediaire verbruik). De toegevoegde 
waarde is uitgedrukt in basisprijzen.

(Bruto) Toegevoegde waarde per werknemer:  
De toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) gedeeld 
door het aantal werknemers, ookwel aangeduid als ‘ar-
beidsproductiviteit’. Een werknemer is een persoon die 
in een arbeidsovereenkomst afspraken met een bedrijf/
organisatie maakt om arbeid te verrichten op basis van 
financiële beloning.

Uitvoer van levensmiddelen, dranken en tabak:  
De waarde van de door Nederlandse bedrijven aan het 
buitenland geleverde goederen, inclusief vracht- en 
verzekeringskosten (tot aan de Nederlandse grens). Het 
betreft hier de uitvoer van levensmiddelen van de hele 
agrifoodsector, dus inclusief de uitvoer van onbewerkte 
groenten en fruit.

Voedingsmiddelenindustrie: Industriesector die zich 
bezighoudt met de vervaardiging van voedingsmid-
delen, dranken en tabaksproducten. De voedingsmid-
delenindustrie is een samenstelling van SBI-codes ’10 
Vervaardiging van voedingsmiddelen’, ’11 Vervaardiging 
van dranken’ en ’12 Vervaardiging van tabaksproducten’. 
Deze afbakening wordt voor de meeste indicatoren 
gehanteerd met uitzondering van de indicatoren in para-
graaf 1.4, 1.6, 3.2, 3.3 en 3.4.

Voorlopige cijfers: Dit zijn cijfers van het meest recente 
verslagjaar. Na respectievelijk 18 en 30 maanden wor-
den de ‘nader voorlopige’ en ‘definitieve jaarramingen’ 
gepubliceerd door het CBS. Op de definitieve cijfers 
vinden in principe geen bijstellingen meer plaats door 
het CBS.

Zichtperiode: Dit is voor standaard de periode 2009 – 
2015, met uitzondering van die statistieken waar geen 
data beschikbaar zijn voor het jaar 2009 of het jaar 
2015 en de statistieken die over de eerste helft van 2017 
rapporteren.
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