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VOORWOORD

De eerste helft van 2016 is goed begonnen: de  

voedingsmiddelenproductie groeit het sterkst van  

alle industriële sectoren in Nederland. Hoewel de  

Nederlandse economie zich herstelt, is dit nog niet 

terug te zien in het vertrouwen van bedrijven: dit ligt in 

2016 gemiddeld lager dan vorig jaar. Wel ontwikkelt het 

consumentenvertrouwen zich positief, dat in 2015 op het 

hoogste niveau ligt sinds 2008. Ook de koopkracht van 

de Nederlandse bevolking groeit weer. Dit is belangrijk 

voor onze industrie, omdat de consument daar samen 

met de export de motor van vormt.

In dit eerste half jaar vertoonde de stemming onder 

ondernemers in de Nederlandse voedingsmiddelen

industrie een dipje. Maar in augustus bleken onder

nemers weer blakend van vertrouwen, met name over 

de verwachte productiegroei. Ze voorzien een stabiele 

bedrijvigheid. Wel blijft de blijvende prijsdruk in verschil

lende deel sectoren, zoals de zuivel en groenteketen, 

een aandachtspunt.

De in 2009 ingezette groei van de outputwaarde, meer 

dan 20% in 6 jaar tijd, stokte vorig jaar, o.a. door de 

sluiting van een grote tabaksfabriek in Bergen op Zoom. 

Maar ook dalende afzetprijzen speelden hierbij een rol. 

Mogelijk verklaart dit ook de daling van de R&Duitga

ven met 3,8% t.o.v. 2013. Opmerkelijk is de groei van het 

aantal voedingsmiddelenbedrijven met 5,4%. Dit aantal 

groeit sinds 2011 gestaag, met name in de categorie met 

minder dan 10 werknemers. 

De export blijft ondanks negatieve mondiale ontwikke

lingen zoals de Brexit en de aanhoudende Russische 

boycot goed presteren, met name buiten de EU. Ook bij 

slechter weer toont de voedingsmiddelenindustrie dus 

een groot weerstandsvermogen op de internationale 

markten. 

Die weerbaarheid toont zich nu wereldwijd de prijzen 

van voedingsmiddelen onder druk staan, als gevolg van 

grote voorraden en een sterke dollar.

Het belang van de voedingsmiddelenindustrie voor het 

Nederlandse bedrijfsleven is ook dit jaar onverminderd 

groot, blijkt uit de inputoutputanalyse. In Nederland 

droeg de outputwaarde van 64,9 miljard euro van onze 

industrie voor 37,1 miljard euro bij aan productie in ande

re sectoren. De goede marktpositie en het innovatieve 

vermogen stellen de industrie in staat te blijven inves

teren in betere voedingsmiddelen en een verdergaan

de verduurzaming van productieketens. Als een ‘stille 

kracht’ is onze industrie onverminderd een duurzame 

pijler van de Nederlandse economie.

Philip den Ouden

Directeur FNLI

GROEI IN NEDERLANDSE VOEDINGS MIDDELENPRODUCTIE,
PRIJZEN INTERNATIONAAL ONDER DRUK.
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•  De productie (outputwaarde) van de voedingsmidde

lenindustrie bedroeg 64,9 miljard euro in 2015. Dit is 

evenveel als in 2014 en hiermee is een einde geko

men aan een periode van outputgroei tussen 2009 

en 2014.1

•  Het sluiten van de Philip Morris fabriek in Bergen op 

Zoom is een belangrijke oorzaak van deze ontwikke

ling. De outputwaarde in de tabakssector daalde in 

2015 met 19 procent naar 2,1 miljard euro.  

•  De outputwaarde in de drankensector is in 2015 met  

2,4 procent gestegen naar 4,4 miljard euro en de 

output van de voedingsmiddelensector groeide in 

hetzelfde jaar met 0,7 procent naar 58,5 miljard euro.

•  De output van alle industriële sectoren tezamen  

bedroeg 288,6 miljard euro in 2015. De totale indus

triële output is vanaf 2012 niet meer toegenomen.  

De voedingsmiddelenindustrie is met 22,5 procent  

de grootste industriële sector in Nederland.

•  De CBSindex van het consumentenvertouwen (zie 

rechteras) is licht gedaald naar 3.2  Dit is een nega

tief saldo, maar het consumentenvertrouwen ligt wel 

nog steeds op een hoger niveau dan gedurende de 

economische crisis (2008 – 2014).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2e kw
2016
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Voedingsmiddelenindustrie Nederlandse industrie Consumentenvertrouwen (rechteras)

*Cijfers 2015 zijn ‘voorlopig’. 
Bron: CBS; ‘Nationale rekeningen’, cijfermatige bewerking Decisio

1.1

Stagnerende groei productie/output voedingsmiddelenindustrie in 2015

Figuur 1: 

Ontwikkeling output basisprijzen (2008 = 100) en saldo consumenten vertrouwen
(gemiddelde positieve en negatieve antwoorden)

* Cijfers 2015 zijn ‘voorlopig’. Bron: CBS; ‘Nationale rekeningen’, cijfermatige bewerking Decisio.

1    KERNINDICATOREN

2  Het CBS berekent de index van het consumentenvertrouwen als het gemiddelde van de saldi van de positieve en negatieve antwoorden  
op vijf deelvragen, uitgedrukt in procenten. De index kan een waarde aannemen van 100 tot +100. Bij een indexwaarde van 0 is het  
aandeel ‘pessimisten’ gelijk aan het aandeel ‘optimisten’.

1  Met de outputwaarde 2014 bedoelen we de ‘definitieve jaarramingen 2014’. In de voorgaande versie van de monitor had de outputwaarde 
2014 nog een ‘voorlopig’ karakter. Dit verklaart de discrepantie tussen de vorige en huidige monitor en geldt voor alle terugkomende  
statistieken waar met voorlopige cijfers wordt gewerkt.
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•  Een internationale vergelijking van de output

ontwikkeling is voor 2015 nog niet mogelijk.  

De meest recente cijfers gelden voor 2014. 

•  In 2014 is de outputwaarde van de Spaanse,  

Franse, Italiaanse en Nederlandse voedingsmiddelen

industrieën gestegen ten opzichte van 2013. De  

Franse voedingsmiddelenindustrie kende in 2014 

relatief gezien de grootste groei van alle onderzochte 

landen (namelijk 5,0 procent ten opzichte van 2013). 

•  De gemiddelde jaarlijkse productiegroei in de periode 

2008 – 2014 lag voor de Nederlandse voedingsmid

delenindustrie op 2,9 procent. België kende een iets 

hogere gemiddelde groei van 3,2 procent per jaar in 

dezelfde periode.

•  De Franse en de Spaanse voedingsmiddelenindus

trie zijn jaarlijks met gemiddeld 1,8 en 0,9 procent 

gegroeid in de periode 2008  2014. De Poolse  

voedingsmiddelenindustrie is met gemiddeld  

1,4 procent per jaar gegroeid in de periode 2008 – 

2014 en de Italiaanse met gemiddeld 3,5 procent  

in de periode 2009 – 2014. 
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België* Duitsland Spanje Frankrijk** Italië*** Nederland**** Polen

* Cijfers België zijn exclusief productie tabakswaren (in 2014 € 438 mln.) **Cijfers ‘Productiewaarde genotsmiddelen’ voor Frankrijk (2011 en 2013) zijn gebaseerd op interpolatie.
*** Cijfers 2008 ontbreken voor Italië. Bronnen: Eurostat; ‘production value’; **** Bron: CBS; ‘Nationale rekeningen’, cijfermatige bewerking Decisio.*  Cijfers België zijn exclusief productie tabakswaren (in 2014 € 438 miljoen) ** Cijfers ‘Productiewaarde genotsmiddelen’ voor Frankrijk 

(2011 en 2013) zijn gebaseerd op interpolatie.*** Cijfers 2008 ontbreken voor Italië. 

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

1.2

Nederlandse voedingsmiddelenindustrie in Europese kopgroep

in termen van outputgroei (periode 2008 - 2014)

Figuur 2:  

Internationale vergelijking productiewaarde (2008 = 100)

1    KERNINDICATOREN

2  Het CBS berekent de index van het consumentenvertrouwen als het gemiddelde van de saldi van de positieve en negatieve antwoorden 
op vijf deelvragen, uitgedrukt in procenten. De index kan een waarde aannemen van 100 tot +100. Bij een indexwaarde van 0 is het 
aandeel ‘pessimisten’ gelijk aan het aandeel ‘optimisten’.

1  Met de outputwaarde 2014 bedoelen we de ‘definitieve jaarramingen 2014’. In de voorgaande versie van de monitor had de outputwaarde 
2014 nog een ‘voorlopig’ karakter. Dit verklaart de discrepantie tussen de vorige en huidige monitor en geldt voor alle terugkomende 
statistieken waar met voorlopige cijfers wordt gewerkt.
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•  De bedrijfsopbrengsten (omzet) in de voedings

middelenindustrie bedroegen 71,5 miljard euro in 

2014. Dit is een daling van 0,2 procent ten  

opzichte van 2013. Voor 2015 zijn nog geen  

omzetcijfers beschikbaar. In de periode 2008 – 2014 

is de omzet in de voedingsmiddelenindustrie met 

gemiddeld 2,4 procent per jaar gestegen.

•  De omzet voor de gehele Nederlandse industriële 

sector als geheel is in 2014 met 6,7 procent gestegen 

naar 335,6 miljard euro.

•  De bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) is het 

verschil tussen de productie en het intermediair 

verbruik (inkoop) van een bedrijfseenheid inclusief 

afschrijvingen. 3 De voedingsmiddelenindustrie  

realiseerde een bruto toegevoegde waarde van  

13,3 miljard euro in 2015. Dit is een daling van  

3,7 procent ten opzichte van 2014. De belangrijkste 

oorzaak van de daling is de eerder genoemde sluiting 

van de Philip Morris fabriek in Bergen op Zoom.4  

•  Het aantal (directe) banen (vol en deeltijd) in de 

voedingsmiddelenindustrie is in 2015 gestegen van 

134.000 naar 135.000 banen. In de Nederlandse  

industrie als geheel is het aantal banen in 2015  

gestegen van 792.000 naar 795.000 banen.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
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*Cijfers 2015 voor de bruto toegevoegde waarde zijn ‘voorlopig’. Voor de omzet in 2014 geldt dit ook. 
Bron: CBS; ‘Nationale rekeningen’ en ‘Arbeids- en financiële gegevens’, cijfermatige bewerking Decisio

1.3

Dalende toegevoegde waarde en licht dalende omzet voedingsmiddelenindustrie

Figuur 3:

Omzet, bruto toegevoegde waarde (tegen basisprijzen) en aantal banen (werkzame personen)
Nederlandse voedingsmiddelenindustrie (2008 = 100)

* Cijfers 2015 voor de bruto toegevoegde waarde zijn ‘voorlopig’. Voor de omzet in 2014 geldt dit ook. 

  Bron: CBS; ‘Nationale rekeningen’ en ‘Arbeids- en financiële gegevens’, cijfermatige bewerking Decisio.

1    KERNINDICATOREN

4    De toegevoegde waarde in de tabakssector daalde in 2015 met 21,3 procent naar 1,3 miljard euro. De toegevoegde waarde in  
de voedingsmiddelensector daalde met 1,7 procent in 2015 naar 10,7 miljard euro. De toegevoegde waarde in de drankensector 
steeg in 2015 met 1,1 procent naar 1,4 miljard euro.

3  Exclusief aftrekbare belasting over de btw en inclusief afschrijvingen (Bron: CBS).



FNLI Monitor Levensmiddelenindustrie 2016 9

•  In absolute zin zijn de meeste banen in de voe

dingsmiddelenindustrie te vinden in NoordBrabant, 

ZuidHolland en Gelderland (zie het kaartje links in 

figuur 4). In NoordBrabant zijn er in 2014 circa 24.000 

(directe) arbeidsplaatsen in de voedingsmiddelen

industrie, in ZuidHolland 21.000 en in Gelderland 

ruim 19.000. 

•  Kijken we echter naar het aandeel van de regionale 

voedingsmiddelenindustrie in de totale industriële 

werkgelegenheid (zie de staafdiagram in figuur 4) 

dan zien we dat in Flevoland de voedingsmiddelen

industrie een aandeel van 29 procent heeft in de 

directe industriële werkgelegenheid in 2014. In de 

provincies Utrecht en Friesland is dit ruim 26 procent. 

Het landelijke gemiddelde is 18,8 procent.

•  In de periode 2008 – 2014 is het totaal aantal banen 

in de voedingsmiddelenindustrie met circa 1 procent 

gedaald. In Flevoland, Overijssel en Groningen is  

het aantal banen in de voedingsmiddelenindustrie  

bovengemiddeld afgenomen met respectievelijk  

11, 8 en 7 procent.

•  In de provincies Utrecht, Friesland en NoordHolland 

is het aantal banen gestegen met respectievelijke  

12, 9 en 9 procent in de periode 2008  2014.

*Voor Overijssel, Groningen, Gelderland en Flevoland ontbreken cijfers voor de dranken-industrie. Voor Drenthe zijn geen gegevens bekend voor 2014.
Bron: Eurostat; ‘Number of persons employed’ (links) en ‘share of employment in manufacturing total’ (rechts), cijfermatige bewerking Decisio 

3.600

7.100

Onbekend

< 5.000

5.000 - 10.000

10.000 - 15.000

15.000 - 20.000

> 20.000

8.2003.300

15.100

19.2009.600

20.600

23.900
3.600

7.400

0% 20%10%

Flevoland* 29%

30%

Utrecht 26,6%

Friesland 26,3%

Gelderland* 21,7%

Zeeland 19,9%

Zuid-Holland 19,7%

Noord-Holland 18,9%

Nederland 18,8%

Groningen* 18,2%

Noord-Brabant 16%

Overijssel* 13,2%

Limburg 13,1%

1.4

Voedingsmiddelenindustrie is ook een regionale banenmotor

Figuur 4:

Regionale werkgelegenheid voedingsmiddelenindustrie (2014) en het aandeel van de voedingsmiddelenindustrie
in de totale regionale industriële werkgelegenheid (2014, in procenten)

*  Voor Overijssel, Groningen, Gelderland en Flevoland ontbreken cijfers voor de drankenindustrie. Voor Drenthe zijn geen gegevens 

bekend voor 2014. Bron: Eurostat; ‘Number of persons employed’ (links) en ‘share of employment in manufacturing total’ (rechts), 

cijfermatige bewerking Decisio. 

1    KERNINDICATOREN
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•  Het aantal bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie 

(een bedrijf kan meerdere vestigingen hebben) is in 

de periode 2008 – 2016 (2e kwartaal) gestegen van 

4.580 naar 5.695. Dit is een stijging van 24,3 procent. 

In 2016 is het aantal bedrijven ten opzichte van 2015 

met 5,4 procent gestegen.

•  Sinds 2011 groeit het aantal voedingsmiddelenbe

drijven gestaag. De groei tussen 2008 en 2016 is 

volledig toe te schrijven aan de groei in het aantal 

bedrijven met minder dan 10 werknemers (+1.190 

bedrijven)5, vooral in de brood en deegwarensector 

(+590) en de drankensector (+265). 

•  Het aantal voedingsmiddelenbedrijven in de cate

gorie 10 tot 49 werknemers is in dezelfde periode  

met 75 bedrijven afgenomen. De overige categorieën 

zijn ongeveer op gelijk niveau gebleven.

•  Circa 93 procent van het aantal voedingsmiddelen

bedrijven heeft minder dan 50 werknemers in dienst 

en circa driekwart van het aantal bedrijven heeft 

minder dat 10 werknemers in dienst. Vijf voedings

middelenbedrijven hebben meer dan 1.000 werk

nemers in dienst. 

•  Van de voedingsmiddelenbedrijven met minder dan 

50 werknemers is 53 procent actief in de brood en 

deegwarenindustrie, 10 procent in de vleessector, 

ruim 8 procent in de drankenindustrie en ruim 4 pro

cent in de zuivelindustrie. 

2008
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*Cijfers 2015 en 2016 zijn ‘voorlopig’. 
Bron: CBS; ‘Vestiging van bedrijven’, cijfermatige bewerking Decisio
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1.5

Stijgend aantal kleine bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie 

Figuur 5:

Aantal bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie per omvangscategorie (2e kwartaal 2008 – 2016)

* Cijfers 2015 en 2016 zijn ‘voorlopig’. Bron: CBS; ‘Vestiging van bedrijven’, cijfermatige bewerking Decisio.

1    KERNINDICATOREN

5  Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met de Nederlandse productiesector als geheel. Het aantal productiebedrijven in de  
Nederlandse industrie is in de periode 2008 – 2016 met 18,6 procent gestegen naar 59.990 bedrijven. Ruim 7 procent van 
alle (industriële) productiebedrijven behoort tot de voedingsmiddelenindustrie.
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•  De arbeidsproductiviteit is de gemiddelde toe

gevoegde waarde per werknemer per jaar. Binnen  

de voedingsmiddelenindustrie kende de dranken

sector met ruim 201.000 euro de hoogste arbeids

productiviteit in 2014. 

•  De arbeidsproductiviteit van de verwerking van 

olie en vetten is in 2014 met 35 procent gestegen 

naar 126.900 euro. Dit is veruit de snelst groeiende 

deelsector in 2014. De arbeidsproductiviteit van de 

verwerking van vis is met 17 procent gestegen in  

hetzelfde jaar.

•  Bijna alle voedingsmiddelensectoren realiseerden 

een stijging (of behoud) van de arbeidsproductiviteit 

in 2014. Uitzonderingen zijn de vervaardiging van 

diervoeding (minus 11,0 procent) en de verwerking 

van overige voeding (minus 6,9 procent).

•  De arbeidsproductiviteit van de verwerking van vlees, 

de verwerking van vis en de vervaardiging van brood, 

banket en biscuit ligt onder het gemiddelde van de 

Nederlandse industrie als geheel. Deze bedroeg 

92.400 euro in 2014.

Bron: Eurostat; ‘Gross value added per employee’, cijfermatige bewerking Decisio
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Groei arbeidsproductiviteit voor de meeste voedingsmiddelensectoren

Figuur 6:

Bruto toegevoegde waarde per werknemer in 2013 en 2014 (x € 1.000)

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

1    KERNINDICATOREN
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Kostenontwikkeling

2
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•  De intermediaire verbruik geeft de kosten weer voor 

alle producten en diensten die gebruikt zijn in het 

productieproces. 

•  De intermediaire kosten in de voedingsmiddelen

industrie bedroegen 51,6 miljard euro in 2015. Dit  

is 1 procent meer dan in 2014. Bij een gelijkblijvende 

outputwaarde in 2015 betekent dit een daling van  

de gerealiseerde bruto toegevoegde waarde in de  

voedingsmiddelenindustrie (zie figuren 1 en 3).

•  In de hele periode 2008 – 2015 is het aandeel van 

de intermediaire kosten in de outputwaarde van de 

voedingsmiddelenindustrie praktisch gelijk gebleven 

rond de 79,5 procent.6 Deze ontwikkeling duidt op 

een relatief stabiele ontwikkeling van de inkoop

prijzen en mate van uitbesteding (inkoop van  

bijvoorbeeld halffabrikaten en diensten).

•  De intermediaire kosten in de gehele Nederlandse 

industrie bedroegen 217,5 miljard euro in 2015 (een 

afname van 3,5 procent ten opzichte van 2014).
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*Cijfers 2015 zijn ‘voorlopig’. Bron: CBS; ‘Nationale rekeningen’, cijfermatige bewerking Decisio

2.1

Licht stijgende intermediaire kosten voedingsmiddelenindustrie

Figuur 7: 

Ontwikkeling intermediaire kosten (2008 = 100)

* Cijfers 2015 zijn ‘voorlopig’. Bron: CBS; ‘Nationale rekeningen’, cijfermatige bewerking Decisio.

2    KOSTENONTWIKKELING

6 De outputwaarde is de som van het intermediair verbruik en de bruto toegevoegde waarde.
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•  De personele kosten voor bedrijven actief in de  

voedingsmiddelenindustrie bedroegen 7,6 miljard 

euro in 2014.7 Dit is een stijging van 4,3 procent 

ten opzichte van 2013. 

•  De personele kosten zijn in de periode 2008 – 2014 

met gemiddeld 2,5 procent gestegen.

•  De overige bedrijfslasten voor de voedingsmiddelen

industrie bedroegen 9,4 miljard euro in 2014. Dit is 

een stijging van 6,2 procent ten opzichte van het jaar 

ervoor. 8 In 2013 waren de overige bedrijfslasten nog 

met 3,1 procent gedaald ten opzichte van 2012.

•  De overige bedrijfslasten liggen nog steeds op een 

lager niveau dan voor de economische crisis in 2008.
2008 20142009 2010 2011 2012 2013

2

4

6

8

10

12

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

Personele kosten Overige bedrijfslasten

2.2

Stijgende overige personeelskosten en bedrijfslasten

Figuur 8: 

Personele kosten en overige bedrijfslasten (x € miljard)

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

2    KOSTENONTWIKKELING

8 De overige bedrijfslasten bestaan uit o.a. kosten van energieverbruik, huisvesting, machines en dienstverlening door derden.

7  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 personeel, kosten van opleiding en de kosten van werving en selectie van personeel, etc.
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•  De uitgaven voor eigen R&Dactiviteiten bedroegen 

voor de voedingsmiddelenindustrie 376 miljoen euro 

in 2014. Dit is een daling van 3,8 procent ten opzichte 

van 2013.9

•  De R&Dactiviteiten voor de Nederlandse industrie 

als geheel zijn in 2014 met 5,8 procent gegroeid ten 

opzichte van 2013 naar 4,8 miljard euro. 

•  De R&Dintensiteit (als percentage van van de omzet) 

bedraagt 0,5 procent voor de voedingsmiddelen

industrie. De gemiddelde R&Dintensiteit is 1,3 pro

cent in de gehele Nederlandse industriesector.

•  De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie is wel 

Europees koploper als het gaat om R&Duitgaven.  

De Britse, Franse, en Duitse voedingsmiddelen

industrieën eindigen op de tweede, derde en  

vierde plaats.10 
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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 2008 - 2010, cijfermatige bewerking Decisio

R&D (absoluut) voedingsmiddelenindustrie (rechteras)

2008 2009 2010 20122011 2013 2014

€ 376
€ 391€ 399€ 382

€ 331

€ 276
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2.3

Afnemende R&D-investeringen voedingsmiddelenindustrie

Figuur 9: 

Uitgaven voor eigen R&D-activiteiten industrie en voedingsmiddelenindustrie (2008 = 100) 
en absolute uitgaven R&D voedingsmiddelenindustrie (x € miljoen)

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 2008 - 2010, cijfermatige bewerking Decisio.

2    KOSTENONTWIKKELING

10 Bron: Eurostat; ‘Business enterprise R&D expenditure (BERD) by economic activity (NACE Rev. 2), 2014‘.

9 Deze daling wordt veroorzaakt door een daling van de R&Duitgaven in de voedingsmiddelensector.
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•  In 2014 bedroegen de investeringen in materiële 

vaste activa door de Nederlandse voedingsmiddelen

industrie 1,8 miljard euro.11

•  De investeringen in Nederland zijn met 4,0 procent 

gestegen ten opzichte van 2013. De gemiddelde 

groei in de periode 2008 – 2014 bedroeg 3,8 procent 

per jaar. 

•  De Belgische investeringen door de voedingsmidde

lenindustrie zijn in 2014 met ruim 22 procent gedaald 

ten opzichte van 2013 naar 1,3 miljard euro. Ook in 

Frankrijk en Duitsland zijn de investeringen in 2014 

gedaald ten opzichte van 2013 (met respectievelijk 

15,6 en 13,4 procent).

•  De investeringen in Spanje en Italië blijven achteruit

gaan sinds de aanvang van de economische crisis 

met gemiddeld 10,4 en 6,6 procent per jaar.
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*Cijfers Frankrijk 2008 ontbreken. **Cijfers Italië 2014 ontbreken. 
 Bron: Eurostat; ‘Gross investment in tangible goods’, cijfermatige bewerking en interpolatie Decisio

2008 2009 2010 20122011 2013 2014

2.4

Nederland internationaal koploper in termen van investeringen

Figuur 10: 

Bruto investeringen in materiële vaste activa voedingsmiddelen en dranken (2008 = 100)

*  Cijfers Frankrijk 2008 ontbreken. ** Cijfers Italië 2014 ontbreken. Bron: Eurostat; ‘Gross investment in tangible goods’,  

cijfermatige bewerking en interpolatie Decisio.

2    KOSTENONTWIKKELING

11 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.
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•  In 2015 is de uitvoer door de voedingsmiddelen

industrie met 0,1 procent gestegen ten opzichte van 

2014. De absolute waarde van de uitvoer bedroeg 

35,5 miljard euro in 2015. 

•  De invoer door de voedingsmiddelenindustrie  

bedroeg in 2015 17,8 miljard euro. Dit is een stijging 

van 3,3 procent ten opzichte van 2014.

•  Het uitvoersaldo (het verschil tussen uitvoer en 

invoer) bedroeg 17,7 miljard euro in 2015. Dit is een 

daling van 3,0 procent ten opzichte van 2014 en de 

eerste daling sinds 2010.

•  Het dekkingspercentage (uitvoerwaarde als  

percen tage van de invoerwaarde) voor de voedings

middelenindustrie is 200 procent in 2015. In 2014 

bedroeg het dekkingspercentage 206 procent en  

in 2008 191 procent.*Cijfers 2015 zijn ‘voorlopig’; ** Cijfers 2014 zijn ‘nader voorlopig’.
Bron: CBS; ‘Input-outputtabellen 2008-2015 LP’, bewerking Decisio
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3.1

Daling van het uitvoersaldo in 2015

Figuur 11: 

Uitvoer en invoer van de voedingsmiddelenindustrie (x € miljard)

* Cijfers 2015 zijn ‘voorlopig’; ** Cijfers 2014 zijn ‘nader voorlopig’.  

 Bron: CBS; ‘Input-outputtabellen 2008-2015 Lopende prijzen’, bewerking Decisio.

3    CONCURRENTIEPOSITIE
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•  De uitvoer(waarde)12 van agrofoodproducten13 (inclu

sief bijvoorbeeld onverwerkte groenten en fruit) naar 

Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België  

(de vier kernlanden) bedroeg in 2015 32,6 miljard 

euro. Dit is een daling van 0,7 procent ten opzichte 

van 2014. 

•  De uitvoer naar deze vier kernlanden bedroeg  

53,9 procent van de totale uitvoer in 2015.  

In 2008 lag dit percentage 2,0 procentpunt  

hoger op 55,9 procent.

•  In 2015 is de uitvoer naar de overige EUlanden met 

0,3 procent gestegen naar 13,5 miljard euro.

•  De uitvoer naar de rest van de wereld is gegroeid met 

2,2 procent naar 14,5 miljard euro.

•  Over de gehele periode 2008 – 2015 bezien is de 

uitvoer naar de rest van de wereld met 66,4 procent 

veruit het snelst toegenomen. De uitvoer naar de 

vier kernlanden is met 25,5 procent gegroeid en de 

uitvoer naar de overige EUlanden met 13,5 procent.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

5

10

15

20

25

30

35

40

EU overig Rest van de wereld Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en België

*Cijfers 2015 zijn ‘voorlopig’. 
Bron: CBS, ‘Internationale handel; in- en uitvoer volgens SITC-indeling’; cijfermatige bewerking Decisio

3.2

Toename uitvoer agrofoodsector voornamelijk buiten de EU

Figuur 12: 

Uitvoer van levensmiddelen, dranken en tabak naar bestemming (x € miljard)

* Cijfers 2015 zijn ‘voorlopig’. Bron: CBS, ‘Internationale handel; in- en uitvoer volgens SITC-indeling’; cijfermatige bewerking Decisio.

3    CONCURRENTIEPOSITIE

13 Deze CBSstatistiek heeft niet alleen betrekking op de voedingsmiddelenindustrie, maar op de gehele Nederlandse agrofoodsector,  
 met uitzondering van de bloemen en plantensector.

12 Uitvoerwaarde is de waarde van de door Nederlandse bedrijven aan het buitenland geleverde goederen,  
 inclusief vracht en verzekeringskosten (tot aan de Nederlandse grens).
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•  Kijken we naar de productspecifieke uitvoer van agro

foodproducten dan zien we dat de deelsector ‘groen

ten en fruit’ met 23,6 procent aandeel het grootste 

exportsegment is.14

•  De deelsectoren die zich bezighouden met ‘vlees  

en vleesproducten’ en ‘zuivelproducten en eieren’  

volgen met respectievelijk 13,4 en 12,0 procent op 

enige afstand.

•  De uitvoer van koffie, thee, cacao, specerijen en  

halffabrikaten daarvan is in 2015 met 9,2 procent  

gestegen ten opzichte van 2014, de uitvoer van dran

ken met 6,4 procent en de uitvoer van groenten en 

fruit met 5,3 procent. Dit zijn de drie grootste stijgers.

•  De uitvoer van tabak en tabaksfabrikaten is in 2015 

met 23,3 procent gedaald ten opzichte van het jaar 

ervoor. Deze flinke daling komt net als in het voor

gaande jaar door de verdere sluiting van de Philip 

Morrisfabriek. De op een na sterkste daler in termen 

van uitvoer zijn de zuivelproducten en eieren (met  

7,4 procent ten opzichte van 2014).
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Groenten, fruit en vlees/vleesproducten belangrijkste exportproducten

Figuur 13: 

Verdeling uitvoerwaarde per deelsector van de agrofoodsector (2015, procent)

Cijfers 2015 zijn ‘voorlopig’. Bron: CBS, ‘Internationale handel; in- en uitvoer volgens SITC-indeling’.

3    CONCURRENTIEPOSITIE

14 Deze CBSstatistiek heeft niet alleen betrekking op de voedingsmiddelenindustrie, maar op de gehele Nederlandse agrofoodsector. 
 ‘Groenten en fruit’ omvat ook verse groenten, wortels, fruit en aardappelen en daarnaast fruitbereidingen en groente en vruchtensappen.
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•  Arbeidskosten per voltijd werknemer is een indicator 

voor de concurrentiepositie van een industrie, al moet 

uiteraard ook rekening worden gehouden met de 

arbeidsproductiviteit en het opleidingsniveau.  

In figuur 14 worden de arbeidskosten gegeven voor  

22 voedingsmiddelenindustrieën ten opzichte van  

het rekenkundige gemiddelde.15

•  De arbeidskosten per werknemer bedroegen in de 

Nederlandse voedingsmiddelenindustrie 56.400 euro 

in 2014. Dit is een stijging van 2,7 procent ten opzicht 

van 2013. Sinds 2011 staat de Nederlandse voedings

middelenindustrie op de 4e plaats in termen van  

arbeidskosten per voltijd werknemer. De top drie 

wordt gevormd door de Deense, Belgische en 

Zweedse voedingsmiddelenindustrieën.

•  Het omslagpunt in de grafiek ligt tussen de Spaanse 

en Griekse voedingsmiddelenindustrie. De arbeids

kosten in Nederland liggen 95 procentpunten boven 

het gemiddelde.

•  De arbeidskosten per werknemer zijn het laagst in  

de Bulgaarse en Roemeense voedingsmiddelen

industrieën.
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Bron: Eurostat; ‘Labour cost per employee fte; food industry’, cijfermatige bewerking Decisio

3.4

Nederlandse arbeidskosten al jaren stabiel op de 4e plaats in Europa

Figuur 14: 

Gemiddelde arbeidskosten voedingsmiddelenindustrie per werknemer (voltijd) voor 22 EU-lidstaten (2014) 

* Cijfers voor 2013 (voor deze EU-lidstaten zijn geen gegevens voor 2014 beschikbaar). 

  Bron: Eurostat; ‘Labour cost per employee fte; food industry’, cijfermatige bewerking Decisio.

3    CONCURRENTIEPOSITIE

15 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 2016 23

4.1

Introductie Input-outputanalyse

Het economische belang van de voedingsmiddelen

industrie gaat verder dan alleen de sector zelf. Andere 

sectoren zijn afhankelijk van de voedingsmiddelenin

dustrie doordat ze toeleverancier zijn en de voedings

middelenindustrie een belangrijke klant is. Met behulp 

van een inputoutputanalyse is net als in de drie voor

gaande monitoren gefocust op de indirecte bijdrage van 

de voedingsmiddelenindustrie aan het Bruto Nationaal 

Product in Nederland.

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 op.16 

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 inputoutputanalyse geen rekening.
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•  De bruto toegevoegde waarde is het verschil tussen 

de productie en het intermediair verbruik van een 

organisatie, inclusief afschrijvingen.

•  In totaal leidt de output/productie van 64,9 miljard 

euro in de voedingsmiddelenindustrie (zie figuur 1) 

tot 37,1 miljard euro productie in andere sectoren in 

Nederland. 

•  De 13,3 miljard euro directe bruto toegevoegde waar

de in de voedingsmiddelenindustrie (zie figuur 3) leidt 

tot 17,3 miljard euro aan indirecte bruto toegevoegde 

waarde.

•  Op basis van bovenstaande gegevens kunnen we de 

multipliers herleiden. Dit is de factor die aangeeft met 

hoeveel elke verdiende euro in de voedingsmiddelen

industrie kan worden vermenigvuldigd.

•  De productiemultiplier bedraagt 1,6. Dit betekent  

dat voor elke euro productie in de voedingsmiddelen

industrie, voor 0,6 euro in andere Nederlandse  

sectoren worden geproduceerd. De toegevoegde 

waarde multiplier bedraagt 2,3. Deze multipliers zijn 

daarmee onveranderd gebleven ten opzichte van  

de voorgaande jaren.

*Cijfers 2015 zijn ‘voorlopig’. 
Bron: CBS; ‘Input-outputtabellen 2008-2015 Lopende prijzen’ en ‘Nationale rekeningen’, cijfermatige bewerking Decisio
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Figuur 15:

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

*  Cijfers 2015 zijn ‘voorlopig’. Bron: CBS; ‘Input-outputtabellen 2008-2015 Lopende prijzen’ en ‘Nationale rekeningen’,  

cijfermatige bewerking Decisio.

4    HET ECONOMISCHE BELANG VAN DE NEDERLANDSE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE
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•  De landbouw, industrie17, handel en transport en de 

commerciële dienstverlening zijn de belangrijkste 

toeleverende sectoren voor de voedingsmiddelen

industrie.

•  Van de 37,1 miljard euro aan indirecte productiewaar

de wordt 10,7 miljard euro door de landbouwsector 

gerealiseerd, 9,9 miljard euro door de commerciële 

dienstverlening, 7,9 miljard euro door de handel en 

transportsector en 7,7 miljard euro door de overige 

industrie en bouw.

•   In termen van indirecte toegevoegde waarde is de 

commerciële dienstverlening met 5,8 miljard euro 

de grootste baathebber van de voedingsmiddelen

industrie. Dit is vooral het gevolg van de uitzend

bureaus die onder deze categorie vallen. De handel 

en transportsector realiseert 4,4 miljard euro aan 

indirecte toegevoegde waarde.

4    HET ECONOMISCHE BELANG VAN DE NEDERLANDSE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE

*Cijfers 2015 zijn ‘voorlopig’. 
Bron: CBS; ‘Input-outputtabellen 2008-2015 Lopende prijzen’ en ‘Nationale rekeningen’, cijfermatige bewerking Decisio
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Landbouw, commerciële dienstverlening, handel en industrie zijn de belangrijkste 

toeleveranciers van de voedingsmiddelenindustrie

Figuur 16:

Indirecte productie- en toegevoegde waarde uitgesplitst naar sectoren (x € miljard)

Cijfers 2015 zijn ‘voorlopig’. Bron: CBS; ‘Input-outputtabellen 2008-2015 Lopende prijzen’ en ‘Nationale rekeningen’, cijfermatige bewerking Decisio.

17 Dit is alle overige industrie. Er zijn wel belangrijke onderlinge relaties in de voedingsmiddelenindustrie zoals halffabricaten die elders worden  
 verwerkt, maar deze relaties zijn niet meegenomen in de analyse, aangezien de gehele sector al in de directe productie is inbegrepen. 
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•  De voedingsmiddelenindustrie kent een grote multi

plier van 3,5 in termen van totale werkgelegenheid 

(inclusief zelfstandigen).

•  In termen van werkgelegenheid creëert de voedings

middelenindustrie in totaal 466.000 banen (vol en 

deeltijd), waarvan 135.000 direct in de voedings

middelenindustrie zelf (inclusief zelfstandigen) en 

331.000 indirect bij de toeleveranciers van de  

voedingsmiddelenindustrie.18

•  De commerciële dienstverlening (124.000 indirecte 

banen), landbouw (94.000 indirecte banen) en de 

handel & transportsector (77.000 indirecte banen) 

zijn de sectoren waar de meeste werkgelegenheid 

wordt gecreëerd door de voedingsmiddelenindustrie. 

Vooral uitzendbureaus, maar ook marketingbureaus, 

juridisch advies en de ITdienstverlening profiteren 

van de aanwezigheid van de Nederlandse voedings

middelenindustrie.

4    HET ECONOMISCHE BELANG VAN DE NEDERLANDSE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE

*Cijfers 2015 zijn ‘voorlopig’.
Bron: CBS; ‘Input-outputtabellen 2008-2015 Lopende prijzen’ en ‘Nationale rekeningen’, cijfermatige bewerking Decisio. 
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De voedingsmiddelenindustrie creëert veel werkgelegenheid in de uitzendbranche, 

landbouwsector en de handel- en transportsector

Figuur 17:

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

Cijfers 2015 zijn ‘voorlopig’. Bron: CBS; ‘Input-outputtabellen 2008-2015 Lopende prijzen’

en ‘Nationale rekeningen’, cijfermatige bewerking Decisio.

18 Het totaal van 466.000 banen (vol en deeltijd) is circa 4,7 procent van het totaal aantal banen in Nederland. 
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Stand van zaken en vooruitzichten 
voedingsmiddelenindustrie

5
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Stand van zaken: positief begin, 

maar dalende stemming

2016 is positief begonnen voor de Nederlandse indus

trie en de voedingsmiddelenindustrie in het bijzonder. 

Het vertrouwen van bedrijven in de gehele industrie ligt 

gemiddeld genomen op een hoger niveau dan in 2015.19 

Wel zien we sinds februari 2016 dat de stemming onder 

producenten van voedingsmiddelen minder positief 

wordt, met name over de verwachte orderpositie en de 

verwachte bedrijvigheid.20

De gehele industriële dagproductie is in het eerste 

kwartaal van 2016 gemiddeld met 1,5 procent gestegen 

en voor de voedingsmiddelenindustrie met 3,7 procent.21 

Ook de omzetontwikkeling was positief voor de voe

dingsmiddelenindustrie in het eerste kwartaal, maar de 

afzetprijzen van voedingsmiddelenproducten zijn met 

2,1 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode 

in 2015 (zowel voor de binnen als buitenlandse markt).22 

In de eerste helft van 2016 verwachtten de onderne

mers in de voedingsmiddelenindustrie een verdere toe

name van de productie en tegelijkertijd ook een verdere 

verlaging van de afzetprijzen.23

Vooruitzichten: Wisselende grondstofprijzen, 

de Brexit en toenemende wet- en regelgeving 

zetten de voedingsmiddelenindustrie 

onder druk

De ING wijst in haar trendrapport op een toenemende 

samenwerking tussen retailers en producenten om 

blijvend te kunnen voldoen aan de klanteisen. Deze 

samenwerking leidt tot een nieuwe investeringsronde 

onder producenten en een toenemende consolidatie.24  

Tegelijkertijd hebben producenten in de voedingsmid

delenindustrie te maken met wisselende grondstof

prijzen die in het geval van een stijging moeilijk door 

te rekenen zijn aan de afnemers.25 Daar komt bij dat 

de Brexit veel onrust en onzekerheid heeft teweegge

bracht en een negatieve impact heeft op de uitvoer 

van landbouw en voedselproducten, juist vanwege 

het belang van het Verenigd Koninkrijk als belangrijke 

handelspartner.26

De voedingsmiddelenindustrie heeft naast de schom

melingen op de grondstofmarkt en de Brexit te maken 

met het grotendeels wegvallen van de tabaksindustrie 

in Nederland en nieuwe (internationale) wet en regelge

ving rondom het gebruik van suiker en alcohol.27 

Wereldwijd is de markt voor voedingsmiddelen min of 

meer stabiel als gevolg van voldoende voorraden. De 

marktperspectieven wereldwijd zijn positief voor het  

komende jaar met toenemende uitvoervolumes en lage

re transportkosten, terwijl de importprijzen dalen.28
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19  CBS (2016). Ondernemersvertrouwen en Producentenvertrouwen; 
bedrijfstakken. 

20 CBS (2016). Producentenvertrouwen.

21 CBS (2016). Kwartaalmonitor Industrie. Eerste kwartaal 2016, p.1.

22 CBS (2016). Kwartaalmonitor Industrie. Eerste kwartaal 2016, p.2 en p.4.

23 CBS (2016). Kwartaalmonitor Industrie. Eerste kwartaal 2016, p.4.

24 ING (2016). Trends en ontwikkelingen (Food)industrie.

25 ING (2016). Trends en ontwikkelingen (Food)industrie.

26  ABN Amro (2016) Brexit heeft bovengemiddelde impact  
op het agrifood cluster.

27  ABN Amro (2016). Sector Insights, overige voedings- en  
genotmiddelenindustrie.

28 FAO (2016). Food Outlook. Biannual report on Global Food Markets.



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 bezet

ten ligt het aantal banen hoger dan het aantal werkzame 

personen. 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 nietmarktoutput (goederen en 

diensten die gratis of tegen nietsignificante 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&Dactiviteiten in Nederland.  

Kenmerkend voor R&D is dat in dit onderzoek (research) 

gestreefd 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 SBIindeling 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  

‘arbeidsproductiviteit’. 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 agrofoodsector, dus inclusief de uitvoer van  

onbewerkte groenten en fruit. 

Voedingsmiddelenindustrie: Industriesector die zich 

bezig houdt met de vervaardiging van voedingsmid

delen, dranken en tabaksproducten. De voedingsmid

delenindustrie is een samenstelling van SBIcodes ’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  

paragraaf 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 worden 

de ‘nader voorlopige’ en ‘definitieve jaarramingen’ gepu

bliceerd door het CBS. Op de definitieve cijfers vinden in 

principe geen bijstellingen meer plaats door het CBS. 

Zichtperiode: Dit is voor standaard de periode 2008 – 

2015, met uitzondering van die statistieken waar geen 

data beschikbaar zijn voor het jaar 2008 of het jaar 2015 

en de statistieken die over de eerste helft van 2016 

rapporteren.

GLOSSARIUM EN VERANTWOORDING
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