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VOORWOORD
LEVENSMIDDELENINDUSTRIE VOEDT
CONSUMENTEN ÉN DE ECONOMIE
Met trots presenteert de FNLI dit economische over-

Wist u dat er voor het derde jaar op rij 300 nieuwe

spanningen rond handelsverdragen, die uiteraard van

zicht van de levensmiddelenindustrie. Onze sector is

bedrijven (netto) zijn gestart? Veel jonge mensen die

grote invloed kunnen zijn op onze industrie. Onze leden

een stabiele en belangrijke pijler van de Nederlandse

zich aangetrokken voelen tot de levensmiddelensector.

houden rekening met het slechtste scenario voor de

economie. Onze Monitor 2018, met daarin de belang-

Brexit – namelijk handel op basis van de WTO-afspraken.

rijkste kengetallen, laat een sterk en consistent beeld

De export is weer in waarde gegroeid, in 2017 tot bijna

zien. Consumenten in binnen- en buitenland genieten

40 miljard euro, gemiddeld zo’n 60% van de productie-

Ten tijde van het uitkomen van de Monitor 2018 zijn

dagelijks van onze producten; de Nederlandse econo-

waarde. Vier buurlanden België, Duitsland, Frankrijk en

de gesprekken rond het Klimaatakkoord in volle gang.

mie geniet elk jaar weer mee.

Engeland zijn samen al goed voor meer dan de helft van

Nederland staat voor een enorme transitie. Een transi-

onze export.

tie die moet leiden tot 50% minder CO2 equivalenten

uitstoot. Een gigantische uitdaging. Dat kunnen we niet

Op het dashboard op de volgende bladzijde treft u over
de volle breedte van onze sector economische indicato-

In bijna alle sectoren binnen de levensmiddelenindustrie

alleen. Daar is meer voor nodig dan een sterke sector.

ren die alle in het groen staan. Een paar karakteristieken:

is de toegevoegde waarde per werknemer gestegen,

Maar zonder een sterkte sector lukt het in ieder geval

ondanks hoge en sterk stijgende arbeidskosten.

niet. Het oude duurzaamheidsadagium geldt ook hier:

De levensmiddelenindustrie biedt werk aan 140.000

Achter de stabiliteit van de cijfers gaat uiteraard veel

people planet profit.

mensen, dat is de bevolking van een gehele middel

dynamiek schuil. Het vraagt veel van de leden van de

grote Nederlandse stad. De productie bedraagt

FNLI om die dynamiek op te vangen. Fluctuaties in

68 miljard euro, en meer dan 100 miljard euro met

wereldmarktprijzen zijn groot. Met de extreme zomer van

de indirecte productie van toeleveranciers erbij.

2018 hebben we te maken met schaarste en wisselen-

We investeren 2 miljard euro in vaste activa; onze

de kwaliteiten van onze grondstoffen. De kracht van en

investeringen zijn het snelst gegroeid van de belangrijke

samenwerking in de ketens waarin we opereren blijft van

Marian Geluk

Europese productielanden.

groot belang. Ook zien we dit jaar oplopende politieke

Directeur FNLI
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DASH
BOARD

Productiewaarde

VAN DE NEDERLANDSE
LEVENSMIDDELENINDUSTRIE

Toegevoegde waarde

Werkgelegenheid (direct)

%- verandering

%- verandering

+3,9%

+1,4%

67,7 miljard

140.000

Absolute waarde (€)

Aantal banen

2017

Aantal bedrijven

2017

R&D

%- verandering

%- verandering

%- verandering

+4,7%

+5,6%

+17%

12,5 miljard

6.195

371 miljoen

Absolute waarde (€)

Absolute waarde (€)

Absolute waarde (€)

2016

Uitvoer

2018

Invoer

2016

Uitvoersaldo

%- verandering

%- verandering

%- verandering

+5,5%

+4,4%

+7,1%

39,2 miljard

22,3 miljard

16,8 miljard

Absolute waarde (€)

Absolute waarde (€)

Absolute waarde (€)

2017

2017

2017

Voor definities, zie het glossarium aan het einde van deze monitor.
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1

KERNINDICATOREN

1.1

Gestage doorgroei productie
Figuur 1:

Ontwikkeling productiewaarde basisprijzen (2010=100)
en saldo consumentenvertrouwen

140

100

130

80

•	De productiewaarde van de levensmiddelenindustrie
bedroeg in 2017 67,7 miljard euro. Dit betekent een
stijging van 3,9 procent ten opzichte van 2016. Het jaar
daarvoor steeg de productiewaarde met 4,5 procent.

120

60
•	De gehele industriële sector in Nederland groeide van

110
40

2012 tot 2016 niet, maar liet in 2017 een groeispurt zien
met 8,3 procent ten opzichte van 2016. In totaal be-

100
20

droeg de productiewaarde in 2017 327,3 miljard euro.

0

•	Het consumentenvertrouwen1 steeg naar een waarde

90
80

van 24 in 2017. Dit is het hoogste niveau sinds het jaar

70

-20

60

-30

2010

2011

2012

Levensmiddelenindustie

2013
Industrie

2014

2015

2016

2000.

2017*

Consumentenvertrouwen (rechteras)

* Voor 2017 zijn voorlopige cijfers bekend.
Bron: CBS; ’productie- en inkomenscomponenten bbp’ en ‘consumentenvertrouwen’.

1

 et consumentenvertrouwen is de opvatting van consumenten m.b.t. algemene en persoonlijke economische/financiële ontwikkelingen.
H
Het saldo consumentenvertrouwen is het rekenkundig gemiddelde van alle positieve en negatieve antwoorden van consumenten.
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1

KERNINDICATOREN

1.2

Nederlandse productiegroei weer hoger dan in veel andere landen
Figuur 2:

Internationale vergelijking productiewaarde (2010=100)

•	Sinds 2010 is de productiegroei in Nederland aanzienlijk hoger dan in de andere belangrijke Europese

140

productielanden.

130

•	In Duitsland, Spanje, Italië en Polen is de productie-

120

waarde met circa 2 procent gestegen in 2016 verge-

110

ductiewaarde met respectievelijk 5,4 en 4,4 procent

leken met 2015. In België en Nederland is de progestegen.

100
•	Na twee jaar van een daling in Duitsland steeg de
productiewaarde in 2016 weer met 2,6 procent.

90

Frankrijk liet voor het tweede jaar op rij een daling
zien (respectievelijk van 0,4 en 1 procent). In de an-

80

dere landen steeg de productiewaarde de afgelopen

2010
België*

2011
Duitsland

2012
Spanje

2013
Frankrijk

2014
Italië*

2015
Nederland

twee jaar.

2016
Polen*

* De cijfers uit 2016 voor België, Polen en Italië zijn voorlopig.
Bron: Eurostat; ‘production value’.
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1

KERNINDICATOREN

1.3

Weer stijging in omzet, toegevoegde waarde en banen
Figuur 3:

Omzet, bruto toegevoegde waarde (tegen basisprijzen) en aantal banen (2010=100)

•	Na een lichte daling in 2014, stijgen de bedrijfs
opbrengsten (omzet) in de Nederlandse levens

140

middelenindustrie met jaarlijks gemiddeld 3,5 procent
tot 74 miljard euro in 2016.

130

•	Het aantal werknemers in de voedings- en dranken-

120

sector steeg van 138.000 in 2016 naar 140.000 in
20172.

110

•	De bruto toegevoegde waarde van de levensmidde-

100

lenindustrie is in 2016 met 4,7 procent gestegen ten
opzichte van 2016 naar 12,5 miljard euro. Deze stij-

90

ging is vergelijkbaar met de afgelopen 5 jaar waarin
het groeipercentage tussen de 3 en 6 procent lag.

80

2010

2011

2012

Toegevoegde waarde

2013
Omzet

2014

2015

2016

2017*

Aantal banen (werkzame personen)

* Voor 2017 zijn voorlopige cijfers bekend.
Bron: CBS

2

 et CBS levert voor het aantal werkzame personen geen uitsplitsing naar de voedings-, dranken- en tabakssector. Op basis van
H
statistieken over het totaal aantal banen en de verhoudingen per sector zijn voor de werkzame personen enkel de voedings- en
drankensector berekend.
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KERNINDICATOREN

1.4

Stijging van het aantal banen in de levensmiddelenindustrie
Figuur 4:

Figuur 5:

Regionale werkgelegenheid in de levensmiddelenindustrie (2016)

Onbekend
< 5.000
5.000 - 10.000
10.000 - 15.000
15.000 - 20.000
> 20.000

Het aandeel van de levensmiddelenindustrie in de
totale regionale industriële werkgelegenheid
(2016, in procenten)

Flevoland*

28,4%

Utrecht

28,3%

•	Het aandeel van de levensmiddelenindustrie in de

3.507
7.427

totale regionale industriële werkgelegenheid is in
Friesland

Flevoland, Utrecht en Friesland het grootst. In deze
provincies heeft de levensmiddelenindustrie een

26,1%

Gelderland*

aandeel van meer dan een kwart van de industriële
werkgelegenheid.

22,2%

16.052
3.524

8.481

10.521

Noord-Holland

19,7%

Zuid-Holland

19,5%

Zeeland

19,1%

heid in de levensmiddelenindustrie tussen 2015 en
2016 het snelst, met respectievelijk 5,9 en 4,3 procent.

19.978

20.644

Groningen*

3.568

•	In Overijssel en Noord-Holland steeg de werkgelegen-

23.658

Limburg
Overijssel*

0%
*	Voor de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland en Flevoland zijn
geen cijfers bekend van de drankenindustrie.
** Voor de provincie Drenthe zijn geen gegevens bekend.
Bron: Eurostat; ‘share of employment in manufacturing total’.

groeiers.

17,7%
15,7%

Noord-Brabant

8.136

Het jaar ervoor waren Utrecht en Limburg de snelste

•	In absolute zin zijn de meeste banen in de levensmiddelenindustrie te vinden in Zuid-Holland, Noord-Bra-

14,3%

bant en Gelderland3.

13,4%
10%

20%

30%

*	Voor de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland en
Flevoland zijn geen cijfers bekend van de drankenindustrie.
** Voor de provincie Drenthe zijn geen gegevens bekend. 		
	Bron: Eurostat; ‘share of employment in manufacturing total’.

3	

Deze statistiek van Eurostat toont het aantal werkzame personen. De CBS-statistiek in paragraaf 1.3 toont het aantal banen.
Het aantal banen ligt hoger dan het aantal werkzame personen, omdat bij het aantal banen hoofd- en bijbanen bij elkaar zijn
opgeteld. Een hoofdbaan is de baan waar de meeste tijd aan wordt besteed.
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KERNINDICATOREN

1.5

Aantal kleine bedrijven blijft groeien, aantal grote bedrijven constant
Figuur 6:

Aantal bedrijven in de levensmiddelenindustrie per omvangscategorie (2010-2018)

4900

5.000

•	Het totaal aantal bedrijven in de levensmiddelen-

4600
4390

industrie stijgt ieder jaar sinds 2011. In 2018 telt de

4055

3900

4.000

levensmiddelenindustrie 6180 bedrijven4. Het aantal

3665

3535

kleine bedrijven, tot tien werknemers, groeit het

3290

3265

snelst met gemiddeld 5,3 procent per jaar.

3.000

•	De segmenten met de grootste bedrijven (meer dan
50 werknemers) laten geen grote veranderingen zien.

2.000

De categorie bedrijven tussen 10 en 50 werknemers

1.000

945

970

310

300
70

2010

945
305
70

2011

930

910

305

2012
1-9 wn

310
70

60

940

2013
10-49 wn

330
75

2014

2015
50-249 wn

65

2016

320

325

320
65

70

60

2017

groeide in 2018 weer, na een teruggang van twee jaar.

905

880

900

2018*

•	Bedrijven met meer dan vijftig werknemers hebben
een aandeel van circa 6 procent in het totaal aantal
bedrijven. Dit was in 2010 nog 8 procent.

>250 wn

* Cijfers van 2018 zijn voorlopig.
Bron: CBS; ‘vestiging van bedrijven’, cijfermatige bewerking Decisio.

4	

Een bedrijf kan meerdere vestigingen hebben.
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KERNINDICATOREN

1.6

Arbeidsproductiviteit stijgt vooral in foodsectoren

•	De arbeidsproductiviteit is de gemiddelde toegevoegde waarde per werknemer per jaar. De dranken-

Figuur 7:

sector heeft in 2016, net als in voorgaande jaren, de

Bruto toegevoegde waarde per werknemer in 2015 en 2016 (x 1.000 euro)

hoogste arbeidsproductiviteit met 221.000 euro per

220,6
215,9

Vervaardiging van dranken

146
144,5

Nederlandse industrie steeg in 2016 (ten opzichte

114,6

Vervaardiging van diervoeding

128,5
124,4

Vervaardiging van suiker, cacao en chocoladeproducten

128,4
126,3

van 2015) met 5,2 procent naar 104.000 euro per
werknemer.
•	De sectoren ‘verwerking van olie en vetten’ en ‘ver
vaardiging van overige voeding’5 lieten beide een

104,4
99,2

Nederlandse industrie (als geheel)
Verwerking van groenten en fruit
Vervaardiging van zuivelproducten

2016

stijging in arbeidsproductiviteit zien van circa

101
96,6

2015

27 procent ten opzichte van 2015.

99,2
108,3

2015 NL

2016 NL

•	In de zuivelsector was in 2016 een daling van de
arbeidsproductiviteit zichtbaar van 8,3 procent naar

73,3
73,8

Verwerking van vlees en vleesproducten

99.000 euro per werknemer6.

53,5
55,4
46,2
46,6
€ 50,-

Bron: Eurostat; ‘Gross value added per employee’, cijfermatige bewerking Decisio.
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•	Ter vergelijking: de arbeidsproductiviteit van de totale

145,5

Vervaardiging van overige voeding

€ 0,-

gemiddeld 7,5 procent.

121,3

Verwerking van graan- en zetmeelproducten

Vervaardiging van brood, banket en biscuit

2015. Voor de voedingssector bedroeg deze stijging

156,7

Verwerking van olie en vetten

Verwerking van vis, schaal- en weekdieren

werknemer per jaar. Dit is 2,2 procent hoger dan in

5	

€ 100,-

€ 150,-

€ 200,-

€ 250,-

Deze groep omvat: vervaardiging van suiker; verwerking van cacao
en vervaardiging van chocolade en suikerwerk; verwerking van
koffie en thee; vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen;
zoutraffinage; vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks;
vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding; rest.

6	

Volgens de Nederlandse Zuivel Organisatie heeft de zuivelsector in
2016 te maken gehad met een forse prijsdaling. Dit verklaart (een
deel van) deze daling.
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2

KOSTENONTWIKKELING

2.1

Voortgaande stijging intermediaire kosten
Figuur 8:

Ontwikkeling intermediaire kosten (2010=100)

•	Het intermediaire verbruik betreft de kosten van
alle producten en diensten die gebruikt zijn in het

140

productieproces.

130
•	Sinds 2010 stijgen de intermediaire kosten in de
levensmiddelenindustrie ieder jaar. In 2017 stegen

120

deze kosten met 4,4 procent ten opzichte van 2016

110

naar een totaal van 55,1 miljard euro.

100

•	De intermediaire kosten in de gehele Nederlandse
industrie stegen voor het eerst sinds 2012. De

90

stijging bedroeg 9,6 procent, waarmee het totaal op
246,9 miljard euro komt.

80

2010

2011

2012

2013

Levensmiddelenindustrie

2014

2015

2016

2017*

Nederlandse industrie

* Cijfers 2017 zijn voorlopig.
Bron: CBS; ‘Nationale rekeningen’, cijfermatige bewerking Decisio.
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KOSTENONTWIKKELING

2.2

Loonkosten stijgen harder dan in andere sectoren
Figuur 9:

Personele kosten en overige bedrijfslasten (x €miljard)

•	De personele kosten van bedrijven in de levens

9

middelenindustrie stegen met 5,2 procent naar

8,5

8,2 miljard in 2016 (ten opzichte van 2015).

8

•	In de levensmiddelenindustrie stegen de personele
kosten vanaf 2010 gemiddeld 3,9 procent per jaar. In

7,5

de gehele industriële sector was dit 2,1 procent.

7

•	Overige bedrijfskosten zijn kosten die geen betrek-

6,5

king hebben op inkoop, personeel of afschrijvingen.

6

Voor de levensmiddelenindustrie stijgen deze kosten
jaarlijks met gemiddeld 3,6 procent sinds 20107. In de

5,5

gehele industriële sector was dit 6,7 procent.

5

2010

2011

2012
Overige bedrijfskosten

2013

2014

2015

2016

Personele kosten

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

7

•	In de levensmiddelenindustrie is in 2016 voor het
eerst sinds jaren een beperkte daling van overige
bedrijfskosten te zien van 0,1% ten opzichte van 2015.
De overige bedrijfskosten kwamen daarmee op een
totaal van 8,9 miljard euro.

In de monitor van 2017 is tussen 2014 en 2015 een daling van de overige bedrijfskosten vermeld. Deze monitor presenteert de
cijfers excl. de tabaksindustrie. De overige bedrijfskosten van de levensmiddelenindustrie van 2010 tot en met 2015 ieder jaar zijn
gestegen.
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KOSTENONTWIKKELING

2.3

R&D-investeringen weer hersteld
Figuur 10:

Uitgaven voor eigen R&D-activiteiten industrie en levensmiddelenindustrie (2010=100)
en absolute uitgaven R&D levensmiddelenindustrie (x miljoen euro)

•	Na drie jaar van afnemende R&D-investeringen zijn

160

€ 900

140

€ 800

120

€ 700

100

€ 600

80

€ 500

60
€ 379

40

€ 397

€ 389

deze in 2016 weer gestegen, met 17%.
•	Daarmee lijkt de sterke daling in 2015 incidenteel te
zijn geweest8.
•	Ook in de gehele industriesector zijn de R&D-investeringen gestegen, met 6%.

€ 400
€ 374

€ 330

€ 371

€ 300

€ 317

€ 200

20

2010

2011

2012

Indexgroei R&D levensmiddelenindustrie

2013

2014

2015

2016*

R&D (absoluut) levensmiddelenindustrie (rechteras)

Indexgroei R&D Nederlandse industrie
* Cijfers uit 2016 zijn voorlopig.
Bron: CBS; ‘Research and development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak’, cijfermatige bewerking Decisio

8

 e daling van uitgaven aan eigen R&D-activiteiten in 2015 heeft volgens het CBS voornamelijk te maken met dalende R&D-uitgaven bij
D
een tiental grote bedrijven in de levensmiddelenindustrie. Krimpende budgetten of de focus op R&D-activiteiten in een andere bedrijfstak kunnen hiervoor de verklaring zijn.
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KOSTENONTWIKKELING

2.4

Na tijdelijke daling nu weer groei in investeringen
Figuur 11:

Bruto investeringen in materiële vaste activa levensmiddelenindustrie (2010=100)

•	De levensmiddelenindustrie in Nederland investeerde
in 2016 twee miljard euro in materiële vaste activa. Dit

180

is een stijging van 4,9 procent ten opzichte van 2015
toen deze investeringen voor het eerst sinds lange

160

tijd daalden.

140
•	In Nederland, Frankrijk, België en Duitsland stegen de

120

investeringen in materiële vaste activa in 2016 met
3 tot 5 procent.

100
80

•	In Spanje zijn deze investeringen in 2016 met
30,1 procent gestegen vergeleken met 2015. Sinds

60

2013 is Spanje bezig met een serieuze inhaalslag met
een stijging van gemiddeld 16,8 procent per jaar.

40

2010
België

2011

2012

Duitsland

2013
Spanje

2014
Nederland*

2015
Frankrijk

2016
Italië

* Cijfers voor de Nederlandse industrie is interpolatie voor 2014.
Bron: Eurostat; ‘Gross investment in tangible goods’, cijfermatige bewerking en interpolatie Decisio.
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FNLI Monitor Levensmiddelenindustrie 2018

17

3

CONCURRENTIEPOSITIE

3.1

Export groeit door evenals import
Figuur 12:

Uitvoer en invoer van de voedingsmiddelenindustrie (x €miljard)

•	In 2017 is de uitvoer van de levensmiddelenindustrie
met 5,5 procent gestegen ten opzichte van 2016. De

50

17

40

16

exportwaarde komt daarmee op 39,1 miljard euro.
•	De invoer door de levensmiddelenindustrie bedroeg
22,3 miljard euro. Dit is een stijging van 4,4 procent
ten opzichte van 2016.

30

15

20

14

10

13

•	Het uitvoersaldo is het verschil tussen uitvoer en
invoer. In 2017 bedroeg het uitvoersaldo 16,8 miljard,

2015

2016
Uitvoer

Invoer

2017
Uitvoersaldo (rechteras)

een stijging van 7,1 procent.
•	Zowel de invoer als de uitvoer stijgen 2 tot 3 procent
minder snel dan in 2016.
•	Het dekkingspercentage (uitvoerwaarde als percentage van de invoerwaarde) is licht gestegen van 174
naar 175 procent.

Bron: CBS; ‘Input-outputtabellen 2010-2016 Lopende prijzen’, bewerking Decisio
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CONCURRENTIEPOSITIE

3.2

Uitvoerlanden: snelste groei in Europa
Figuur 13:

Figuur 14:

Uitvoer van agrofoodsector (x miljard euro)

Uitvoer agrofoodsector naar vier buurlanden (x miljard euro)

•	Het grootste deel van de uitvoer van de Nederlandse
35

14

30

12

agrofoodsector9 gaat naar onze buurlanden België,
Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Deze
vier Europese landen zijn goed voor 54 procent van
de totale uitvoer. De uitvoerwaarde10 was 35,1 miljard
euro.

25

10

20

8

15

6

10

4

een stijging van 7 procent ten opzichte van 2016.

5

2

•	De uitvoer naar de rest van de wereld steeg met

•	In 2017 steeg de uitvoer naar deze landen met
6 procent. De uitvoer naar de overige Europese
landen bedroeg in totaal 14,5 miljard euro. Dit was

5 procent naar 15,3 miljard euro.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*
•	Van de genoemde vier Europese landen voert de

Naar rest van Europa

Naar rest van de wereld

Naar België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk

Naar België

Naar Duitsland

Naar Frankrijk

Naar Verenigd Koninkrijk

agrofoodsector het meeste uit naar Duitsland.
•	De uitvoerwaarde naar Frankrijk is met 11,8 procent het

* Cijfers uit 2017 zijn voorlopig.
Bron: CBS; ‘Internationale handel; in- en uitvoer volgens SITC-indeling’, cijfermatige bewerking Decisio.

snelst gestegen naar 5,6 miljard euro. De uitvoerwaarde naar Duitsland bedroeg in 2017 15,6 miljard en naar
België 7,5 miljard. De uitvoerwaarde naar het Verenigd

9

 eze CBS-statistiek heeft niet alleen betrekking op de levensmiddelenindustrie, maar op de gehele agrofoodsector. De sectoren zijn
D
ingedeeld naar SITC-codes in plaats van SBI-codes.

10

 itvoerwaarde is de waarde van de door Nederlandse bedrijven aan het buitenland geleverde goederen, inclusief vracht- en verzekeU
ringskosten (tot aan de Nederlandse grens).
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CONCURRENTIEPOSITIE

3.3

Exportmix is constant
Figuur 15:

Figuur 16:

Verdeling uitvoerwaarde per deelsector van de agrofoodsector
(2017, in procenten)

Verdeling uitvoerwaarde naar het Verenigd Koninkrijk
per deelsector van de agrofoodsector (2017, in procenten)

2% 1%

2%
4%

3%

•	De verdeling van de totale uitvoerwaarde per deel-

3%

sector blijft stabiel. Groenten en fruit blijven met

5%

6%

26%

6%

26 procent de belangrijkste exportproducten binnen

5%

31%

7%

de agrofoodsector. Vlees en zuivelproducten volgen
met 13 en 14 procent.
•	Vanwege de ontwikkelingen rondom de Brexit is

6%
8%

in deze monitor de exportmix naar het Verenigd
Koninkrijk specifiek uitgelicht.

13%

10%

8%
10%

21%

14%

8%

•	Groente en fruit en vlees en vleesproducten zijn de
belangrijkste exportproducten naar het Verenigd
Koninkrijk. Deze sectoren hebben gezamenlijk een
aandeel van 53 procent van de export naar dit land.

Groenten en fruit

Dranken

Vlees en vleesproducten

Vis, schaal- en weekdieren (en bereiding daarvan)

Zuivelproducten en eieren

Granen en graanproducten

Bereide voedingsmiddelen (niet apart genoemd)

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

Koffie, thee, cacao, specerijen en fabrikaten daarvan

Suiker en suikerwerken, honing

•	De exportwaarde voor groente en fruit is ruim 2 miljard, voor vlees en vleesproducten 1,4 miljard.
•	De exportmix naar het Verenigd Koninkrijk is ook al
jaren lang stabiel.

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

* Cijfers voor 2017 zijn voorlopig
Bron: CBS; ‘Internationale handel; in- en uitvoer volgens SITC-indeling’
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CONCURRENTIEPOSITIE

3.4

Nederland houdt de hoogste arbeidskosten
Figuur 17:

Gemiddelde arbeidskosten voedingssector per werknemers (voltijd) ten opzichte van EU-gemiddelde van 24 EU-lidstaten (2016)

Denemarken*

117%

Nederland
België
Zweden*
Finland*
Italië
Frankrijk
Oostenrijk
Ierland
Verenigd Koninkrijk*
Duitsland
Spanje

-35%
-40%
-48%
-55%
-57%
-60%
-60%
-61%
-64%
-64%

een indicator voor de concurrentiepositie van
een industrie, al moet uiteraard ook rekening

61%
57%
50%
48%
43%
36%

worden gehouden met arbeidsproductiviteit en
opleidingsniveau. In figuur 15 is het overzicht
gegeven voor de arbeidskosten ten opzichte van het
rekenkundig gemiddelde11 in 24 EU-lidstaten.

18%
0%

•	In Nederland stegen de arbeidskosten in de
voedingssector in 2016 met 1,5 procent ten opzichte

Griekenland*
Cyprus
Estland

van 2015. Per werknemer komen de kosten daarmee
op 60.100 euro.

Tsjechië
Slowakije

•	De arbeidskosten zijn het hoogst in Nederland,

Kroätie

België, Zweden en Denemarken. De arbeidskosten

Polen

in België waren 58.300, in Zweden 55.800 en in

Hongarije
Letland

Denemarken 65.1000 euro12.

Litouwen
Roemenië*

-81%
-82%
-100%

•	De arbeidskosten per voltijd werknemer is

100%
94%
86%

•	De arbeidskosten per werknemer blijven het laagst in

Bulgarije

-50%

0%

50%

100%

150%

Bulgarije en Roemenië.

* Cijfers voor 2015 (voor deze EU-lidstaten zijn geen gegevens over 2016 bekend)
Bron: Eurostat; ‘Labour costs per employee fte; food products’, cijfermatige bewerking Decisio

11

 ierbij telt ieder land even zwaar mee. Het gemiddelde is 30.000 euro per voltijd medewerker. Voor deze
H
statistiek is niet de mediaan vastgesteld.

12

Voor Zweden en Denemarken zijn cijfers voor 2016 nog niet beschikbaar.
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Het economische belang van de
Nederlandse levensmiddelenindustrie
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HET ECONOMISCHE BELANG VAN DE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE

4.1

Input-outputanalyse
Het economisch belang van de levensmiddelenindustrie
gaat verder dan alleen de sector zelf. Andere sectoren

Revisie nationale rekeningen en
weglaten tabakssector maken indirecte
effecten onvergelijkbaar met vorige
monitors

zijn afhankelijk van de levensmiddelenindustrie doordat
ze toeleverancier zijn en de levensmiddelenindustrie

Zoals bij het voorwoord aangegeven heeft het

een belangrijke klant is. Met behulp van een input-out-

CBS een revisie uitgevoerd van de nationale

putanalyse wordt in deze monitor sinds 2013 de indi-

rekeningen. Sindsdien worden nieuwe statisti-

recte bijdrage van de levensmiddelenindustrie aan het

sche bronnen en ramingsmethoden gebruikt. In

Bruto Nationaal Product in Nederland in beeld gebracht.

deze monitor is gebruik gemaakt van de gereviseerde cijfers. Daarnaast is er in de monitor

Bij toeleveranciers moet worden gedacht aan de land-

van 2018 voor gekozen om alleen de cijfers te

bouw, papier(verpakkings)-industrie, de energiesector

presenteren van de voedings- en drankensec-

en dienstverleners als banken, uitzendbureaus, accoun-

tor. De tabakssector blijft buiten beschouwing

tants en reclamebureaus. De inkoop van producten

in tegenstelling tot eerdere versies van deze
monitor. Dit betekent dat de indirecte effecten

en diensten door de levensmiddelenindustrie bij deze
toeleverende sectoren levert ook werkgelegenheid op .

(de economische bijdrage van toeleverende

Dit noemen we de indirecte werkgelegenheid.

sectoren) niet vergelijkbaar zijn met de effecten

13

in FNLI monitors uit voorgaande jaren.

13

 anneer de levensmiddelenindustrie minder inkoopt bij deze sectoren zal de werkgelegenheid dalen. Deze daling zal echter deels door
W
andere sectoren worden gecompenseerd. Met dit soort dynamische effecten houdt de input-outputanalyse geen rekening.
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HET ECONOMISCHE BELANG VAN DE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE

4.2

Levensmiddelenindustrie belangrijke economische sector
Figuur 18:

Directe en indirecte productie en bruto toegevoegde waarde van de levensmiddelenindustrie 2017 (x miljard euro)

•	De output van 67,7 miljard euro in de levensmiddelenindustrie leidde in 2017 tot 36,4 miljard euro productie
in andere sectoren in Nederland.

100

•	De 12,6 miljard bruto toegevoegde waarde14 in de

80

levensmiddelenindustrie leidde in 2017 tot 17,4 miljard
euro bruto toegevoegde waarde in andere sectoren
in Nederland.

60

•	De levensmiddelenindustrie is direct en indirect

40

goed voor ruim 4 procent van het Bruto Binnenlands
Product.

20
•	Op basis van bovenstaande gegevens kunnen
we de multipliers herleiden. Dit zijn de factoren
Productie

Toegevoegde waarde
indirect

direct

die aangeven met hoeveel elke verdiende euro
in de levensmiddelenindustrie kan worden
vermenigvuldigd.

Bron: CBS; ‘input-outputtabellen 2010-2017 Lopende prijzen’ en ‘Nationale rekeningen’, cijfermatige bewerking Decisio.

•	De productiemultiplier bedraagt 1,5. Dit
betekent dat voor elke euro productie in de
levensmiddelenindustrie, voor 0,5 euro in andere
Nederlandse sectoren wordt geproduceerd.
De toegevoegde-waarde-multiplier is 2,4.
14

 e bruto toegevoegde waarde is het verschil tussen de productie en het intermediair verbruik van een organisatie, inclusief
D
afschrijvingen.
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HET ECONOMISCHE BELANG VAN DE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE

4.3

Landbouw goed voor ruim een derde
van de industrie-inkopen
Figuur 19:

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

•	De totale indirecte productiewaarde was in 2017
Publieke sector en
niet-commerciële
dienstverlening (indirect)

35

Commerciële
dienstverlening (indirect)

30
25
20

36,4 miljard euro. De landbouwsector realiseerde hier
bijna 35 procent van, namelijk 12,6 miljard euro.
•	Commerciële dienstverlening15 realiseerde 9,5 miljard
euro indirecte productiewaarde, Handel en transport

Handel en transport
(indirect)

6,9 miljard euro en Industrie en bouw 6,5 miljard.

Industrie en bouw
(indirect)

sector en niet-commerciële diensten.

0,8 miljard euro werd gerealiseerd door de publieke

15
Landbouw (indirect)

10
5

Indirecte
productie

Indirecte
toegevoegde waarde

Bron: CBS; ‘input-outputtabellen 2010-2017 Lopende prijzen’ en ‘Nationale rekeningen’, cijfermatige bewerking Decisio.

15

 nder commerciële dienstverlening vallen onder andere uitzendbureaus, marketingbureaus, juridisch advies
O
en IT-dienstverlening.

FNLI Monitor Levensmiddelenindustrie 2018

25

4

HET ECONOMISCHE BELANG VAN DE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE

4.4

Levensmiddelenindustrie goed voor 5 procent
van Nederlandse werkgelegenheid
Figuur 20:

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

•	De levensmiddelenindustrie zorgde in 2017 voor een
Publieke sector en
niet-commerciële
dienstverlening (indirect)

400
Commerciële
dienstverlening (indirect)
Handel en transport
(indirect)

300

Industrie en bouw
(indirect)

200

totale werkgelegenheid van 140.000 banen (vol- en
deeltijd). Bij toeleveranciers zorgt dit indirect voor
302.000 banen. Waarmee de levenmiddelenindustrie
in totaal goed is voor 442.000 banen.
•	Het totaal van de directe en indirecte banen in de levensmiddelenindustrie komt overeen met 5,1 procent
van het totaal aantal banen in Nederland.

Landbouw (indirect)
Levensmiddelenindustrie
(direct)

100

Banen werknemers
Bron: CBS; ‘input-outputtabellen 2010-2017 Lopende prijzen’ en ‘Nationale rekeningen’,
cijfermatige bewerking Decisio.
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Visie op de huidige en toekomstige
ontwikkelingen van de sector
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VISIE OP DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN VAN DE SECTOR

Economische groei en arbeidsproductiviteit
Prof. dr. Barbara Baarsma, directeur Kennisontwikkeling Rabobank
Wie het structurele groeivermogen van een economie wil vergroten kan slechts
twee dingen doen: of het arbeidsaanbod of de arbeidsproductiviteit vergroten.
Op dit moment is het structurele groeivermogen van de Nederlandse economie met
zo’n anderhalf procent per jaar mager. Als de conjuncturele meewind die we nu nog
ervaren wegvalt, vallen we terug op die anderhalf procent. Werk aan de winkel dus.
Met de verhoging van de AOW leeftijd en de koppeling aan de levensverwachting
is het arbeidsaanbod fors vergroot. Natuurlijk zijn er nog meer manieren om te
zorgen dat meer mensen meer uren gaan werken, zoals meer voltijdsbanen en

Figuur 21:

Ook in de Nederlandse levensmiddelenindustrie is er een kopgroep en peloton
De verdeling van productiviteit in de Nederlandse levensmiddelenindustrie
(SBI codes 10, 11 en 12); De waarden op de x-as zijn uitgedrukt als z-scores. Nul is
het gemiddelde, en 1 en -1 geven een afwijking van 1 standaarddeviatie aan.

Dichtheid

Dichthe

minder ziekteverzuim, maar die opties zetten waarschijnlijk niet genoeg zoden aan
de dijk. Daarom moeten we alles op alles zetten om de arbeidsproductiviteit te

mediaan

gemiddelde

0,35

0,35

0,30

0,30

de voedingsmiddelenindustrie staat.

0,25

0,25

Uit deze monitor blijkt dat er een groot verschil is het niveau van productiviteit

0,20

0,20

0,15

0,15

0,10

0,10

0,05

0,05

verhogen. Helaas is de productiviteit van Nederland minder hard gestegen dan in
andere landen. Om onze toppositie in de productiviteitsranglijst terug te krijgen, is
het de moeite waard om eens kijken hoe het met de productiviteitsontwikkeling in

tussen industriële sectoren. De vervaardiging van dranken kent een bijna
5 keer hogere toegevoegde waarde per fte dan de vervaardiging van brood,
banket en biscuit. Toch toont dit maar een deel van het totaalbeeld. Het
productiviteitsverschil in een sector is namelijk groter dan tussen sectoren. De
gemiddelde arbeidsproductiviteit per sector verhult een grote verscheidenheid aan
productiviteit tussen bedrijven. Het is daarom nuttig om te kijken welke bedrijven er
uitspringen, en welke bedrijven achterblijven.

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Winstgevendheid per FTE, in standaardafwijkingen van het gemiddelde

Win

Figuur 21 laat voor de Nederlandse levensmiddelenindustrie zien dat er ook in die
sector een groot verschil is tussen de achterblijvers, middenmoot en koplopers.
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VISIE OP DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN VAN DE SECTOR

Net als andere sectoren kent ook deze sector een kleine kopgroep van bedrijven
met een hoge arbeidsproductiviteit en een grote groep volgers met een lagere
arbeidsproductiviteit. De totale arbeidsproductiviteit kan fors worden verhoogd
door de groep middenmoters binnen sectoren te helpen om zich te verbeteren. Zou
de middenmoot van de bedrijven aansluiting vinden bij de koplopers, dan kan dit
een flinke impact hebben op de arbeidsproductiviteit. Stel we nemen de economie

Figuur 22:

als geheel en stel dat we alle beneden gemiddeld scorende bedrijven naar het

In vergelijking met de rest van de industrie en de gehele economie is het verschil tussen de
kopgroep en het peloton in de Nederlandse levensmiddelenindustrie iets kleiner

gemiddelde krijgen. Dan stijgt de totale arbeidsproductiviteit met maar liefst 22
procent. Dit is niet haalbaar, maar indicatief voor het potentieel van de middenmoot.16
Dichtheid

Dichtheid

Opvallend is – en dat blijkt uit figuur 22 – het verschil tussen kopgroep en
mediaan
gemiddelde
peloton in de levensmiddelenindustrie
kleiner is dan in de industrie en in de totale

gemiddelde

0,35
steekproef.
Omdat het aantal observaties beperkt is, trek ik slecht voorzichtige

0,35

conclusies. Dit kleinere verschil zou er mee te maken kunnen hebben dat er over

0,30

de 0,30
sectoren heen meer koplopers zijn en die koplopers productiever zijn dan in de
levensmiddelenindustrie. Ook heeft de levensmiddelenindustrie meer verlieslatende

0,25

(laagproductieve) bedrijven dan industrie en bedrijfsleven als geheel. Dat suggereert
dat de winst hem in de levensmiddelenindustrie meer dan in andere sectoren zit in de

0,25

0,20

0,20

0,15

0,15

echte achterlopers vooruit helpen en het aantal koplopers vergroten.
Maar hoe zorgen we dat bedrijven zich inderdaad op zo’n manier ontwikkelen?
De 0,10
eerste stap is bewustwording: de meeste ondernemers denken wellicht

0,10

dat hun bedrijf bovengemiddeld productief is. Dat is echter ook in de

0,05
voedingsmiddelenindustrie
niet zo want het gemiddelde ligt ook daar onder de

0,05

mediaan. Wat de andere stappen zijn, is door Barbara Baarsma verteld op 11 oktober
2018
-3 tijdens de
-2 Jaarbijeenkomst
-1
0 van de 1FNLI.
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Winstgevendheid per FTE, in standaardafwijkingen van het gemiddelde

6

-3

-2

-1

0

1

Levensmiddelenindustrie
1

2

3

4

5

6

Winstgevendheid per FTE, in standaardafwijkingen van het gemiddelde
Alle bedrijven

Industrie

 ron: Jesse Groenewegen, 31 augustus 2017, Themabericht: Een productiever Nederland? Focus op de
B
middenmoot van bedrijven, RaboResearch.
Bron: data van Amadeus, jaar 2015, bewerking Rabobank
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GLOSSARIUM EN VERANTWOORDING

Agrofoodsector: De sector die zich bezighoudt met het

Research & Development-uitgaven: Het totaal aan

Uitvoer van levensmiddelen, dranken en tabak:

produceren van voeding. Deze sector omvat de land-

uitgaven aan eigen R&D-activiteiten in Nederland. Ken-

De waarde van de door Nederlandse bedrijven aan het

bouw, bosbouw en visserij en de voedings- en genot-

merkend voor R&D is dat in dit onderzoek (research) ge-

buitenland geleverde goederen, inclusief vracht- en

middelenindustrie. De bloemen en plantensector is niet

streefd wordt naar oorspronkelijkheid én vernieuwing.

verzekeringskosten (tot aan de Nederlandse grens). Het

meegerekend.

R&D is het creatief, systematisch en planmatig zoeken

betreft hier de uitvoer van levensmiddelen van de hele

naar oplossingen voor praktische problemen. Ook het

agrifoodsector, dus inclusief de uitvoer van onbewerkte

Banen (van werkzame personen): Een arbeidsplaats die

strategische en het fundamentele onderzoek behoort

groenten en fruit.

bezet wordt door een werknemer of een zelfstandige.

tot R&D. Verder wordt het (uit)ontwikkelen (develop-

Omdat een persoon meerdere arbeidsplaats kan bezetten

ment) van ideeën of prototypes tot bruikbare processen

Levensmiddelenindustrie: Industriesector die zich bezig

ligt het aantal banen hoger dan het aantal werkzame per-

en productierijpe producten tot R&D gerekend.

houdt met de vervaardiging van voedingsmiddelen en

sonen. Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden niet meegerekend in deze definitie.

dranken. De levensmiddelenindustrie is een samenstelStandaard Bedrijfsindeling (SBI): Een hiërarchische

ling van SBI-codes ’10 Vervaardiging van voedingsmid-

indeling van economische activiteiten. Het CBS gebruikt

delen’ en ’11 Vervaardiging van dranken’. Deze afbake-

Bedrijf: Organisatie van mensen en middelen geken-

de SBI-indeling om bijvoorbeeld bedrijfseenheden in

ning wordt voor de meeste indicatoren gehanteerd met

merkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslis-

te delen naar hun hoofdactiviteit. In 2008 heeft een

uitzondering van de indicator ‘werkzame personen’ in

singen over het productieproces en door het aanbieden

ingrijpende revisie plaatsgevonden, vandaar de huidige

paragraaf 1.3.

van producten en diensten aan derden. Een bedrijf kan

versie ‘SBI 2008’.

meer dan één vestiging omvatten, maar ook meer dan

Voorlopige cijfers: Dit zijn cijfers van het meest recente

één juridische eenheid. Wanneer een bedrijf zich uit-

(Bruto) Toegevoegde waarde: De waarde van alle

verslagjaar. Na respectievelijk 18 en 30 maanden wor-

strekt over verschillende landen wordt het Nederlandse

in Nederland geproduceerde goederen en diensten

den de ‘nader voorlopige’ en ‘definitieve jaarramingen’

deel als een geheel bedrijf beschouwd.

(output of productiewaarde) minus de waarde van de

gepubliceerd door het CBS. Op de definitieve cijfers

goederen en diensten die tijdens deze productie zijn

vinden in principe geen bijstellingen meer plaats door

Productiewaarde: Het totaal aan goederen en diensten

gebruikt (het intermediaire verbruik). De toegevoegde

het CBS.

dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. De

waarde is uitgedrukt in basisprijzen.

output bestaat uit marktoutput (marktafzet), output voor

Zichtperiode: Dit is voor standaard de periode 2010 –

eigen finaal gebruik en niet-marktoutput (goederen en

(Bruto) Toegevoegde waarde per werknemer:

2017, met uitzondering van die statistieken waar geen

diensten die gratis of tegen niet-significante prijzen

De toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) gedeeld

data beschikbaar zijn voor het jaar 2016 en/of 2017.

aan andere eenheden zijn geleverd). De output wordt

door het aantal werknemers, ookwel aangeduid als ‘ar-

gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die

beidsproductiviteit’. Een werknemer is een persoon die

door producenten zelf worden ervaren: per bedrijfstak

in een arbeidsovereenkomst afspraken met een bedrijf/

zijn de productgebonden belastingen er vanaf getrok-

organisatie maakt om arbeid te verrichten op basis van

ken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld.

financiële beloning.
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Revisie Nationale rekeningen

Deze specifieke industrie is in de statistieken van het

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft

CBS een samenstelling van de voedings-, dranken- en

onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale

tabakssector. In de monitor van 2018 is ervoor gekozen

rekeningen. Sindsdien worden nieuwe statistische

enkel de cijfers te presenteren van de voedings- en

bronnen en ramingsmethoden gebruikt. In deze monitor

drankensector. De tabakssector blijft dus buiten

is gebruik gemaakt van de gereviseerde cijfers. Voor

beschouwing. Omdat deze sector niet door de FNLI

cijfers van SBI-codes op het 2 digit niveau (in concreto

wordt vertegenwoordigd is dit logischer voor deze

gaat het dan om codes 10 voedingsmiddelenindustrie

monitor. Dit betekent dat deze monitor niet een-op-een

en 11 drankenindustrie) zijn gereviseerde cijfers

vergelijkbaar is met de FNLI monitors uit voorgaande

beschikbaar vanaf 2015. Voor de jaren 2010 t/m 2014

jaren. Omdat de tabakssector een relatief klein deel

is de relatieve ontwikkeling berekend op basis van de

uitmaakt van de gehele levensmiddelenindustrie zijn

cijfers van vóór de revisie.

de veranderingen met vorige versies van deze monitor

e

overigens beperkt van omvang. Tabak maakte ongeveer

Verandering definities: alleen voeding en
dranken, geen tabak

vier procent uit van de totale productiewaarde en elf

De monitor Levensmiddelenindustrie wordt

levensmiddelenindustrie volgens de CBS definitie.

sinds 2013 opgesteld om inzicht te geven in de

Waar een uitsplitsing van de tabakssector niet mogelijk

ontwikkelingen in de voedingsmiddelenindustrie.

was, wordt dit expliciet in de monitor aangegeven.

procent van de toegevoegde waarde van de hele
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