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OUTPUTWAARDE

DASHBOARD 
VAN DE NEDER-
LANDSE V&G-
INDUSTRIE 
IN 2014

AANTAL 
BEDRIJVEN R&D (2012)

INTERNATIONALE
HANDEL

- 0,6%
€ 63,9 miljard

+5,8%
5.320

+1,7%
€ 34,8 miljard

UITVOER INVOER SALDO

-3,0%
€ 16,3 miljard

+6,2%%
€ 18,5 miljard

+4,5%
399 miljoen

WERKGELEGENHEID 
(DIRECT)

0%
134.000

TOEGEVOEGDE
WAARDE

+1,6%
€ 13,9 miljard



4

2015 is goed begonnen. De Nederlandse economie herstelt zich. 

Dit is terug te zien in het sentiment: het vertrouwen van bedrijven 

ligt in de gehele industrie gemiddeld op een hoger niveau dan in 

2014. Ook het consumentenvertrouwen ontwikkelt zich positief: 

dit ligt op het hoogste niveau sinds de zomer van 2008. De 

koopkracht van de Nederlandse bevolking groeit sinds lange tijd 

weer. Dit is belangrijk, want de Nederlandse consument vormt - 

naast de export - de motor van de Nederlandse V&G-industrie. 

Ondernemers in de levensmiddelenindustrie zijn optimistisch 

gestemd over de eerste helft van 2015, vooral over de verwachte 

productiegroei en het economische klimaat. Dit na een lichte 

daling in de outputwaarde in 2014 van 0,6 procent, die werd 

veroorzaakt door het wegvallen van productiecapaciteit in een 

sector en dalende afzetprijzen. De verdere groei van de R&D-

uitgaven naar bijna 400 miljoen euro in 2014 staat daar tegenover. 

Hiermee is onze industrie Europees koploper in de sector. Een 

belangrijk teken dat de Nederlandse levensmiddelenindustrie 

blijft investeren in kennis en innovatie. Dat is investeren in de 

toekomst!

Ook de export blijft goed presteren met een stijging van 1,7 procent, 

ondanks negatieve mondiale ontwikkelingen. Zo staan wereldwijd 

de prijzen van voedingsmiddelen onder druk als gevolg van 

grote voorraden en een sterke dollar. De gevolgen van de 

Russische boycot laten ook hun sporen achter. Ook bij slechter 

weer toont de industrie echter groot weerstandsvermogen op de 

internationale markten.

Ondernemers in de V&G-industrie voorzien een verder 

toenemende bedrijvigheid door een verbeterd economisch 

klimaat en een duidelijk hogere productie ten opzichte van het 

derde kwartaal 2014. De blijvende prijsdruk in verschillende 

deelsectoren, zoals de vleesverwerkende industrie en de 

groenteketen, blijft daarbij een aandachtspunt.

Tot slot, blijkt ook dit jaar uit de input-outputanalyse dat het 

belang van de Nederlandse V&G-industrie voor de ‘BV Nederland’ 

onverminderd groot blijft. Zo droeg de outputwaarde van 

63,9 miljard euro van onze industrie bij aan 38,3 miljard euro 

productie in andere sectoren in Nederland. De goede markt-

positie en het innovatieve vermogen stellen de industrie in 

staat te blijven investeren in betere voedingsmiddelen en een 

verdergaande verduurzaming van de productieketens. De ‘stille 

kracht’ van de Nederlandse economie verankert zich daarmee 

verder in de Nederlandse samenleving: voor een duurzame 

ondersteuning van de Nederlandse economie.

Philip den Ouden 

Directeur FNLI

INVESTEREN IN DE 
TOEKOMST, WEERSTANDS-
VERMOGEN OP PEIL!
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België**

Duitsland

Nederland***

V&G industrie

Nederlandse industrie

Consumentenvertrouwen (rechter Y-as)

• Een internationale vergelijking van de outputontwikkeling is voor 2014 nog niet 

mogelijk. De meest recente cijfers gelden voor 2013. 

• In 2013 is de outputwaarde van de Belgische, Spaanse, Duitse, Poolse en 

Nederlandse V&G-industrie gestegen ten opzichte van 2012. De Nederlandse 

V&G-industrie kende relatief gezien de grootste groei van de vergeleken landen. 

• De Franse V&G-industrie kende in 2013 een flinke daling van de outputwaarde 

van 6,1 procent ten opzichte van 2012. Deze daling is grotendeels (voor 

ca. 88 procent) te wijten aan een daling van de productiewaarde van 

voedingsmiddelen.

• De gemiddelde productiegroei in de periode 2007 – 2013 lag voor de 

Nederlandse V&G-industrie op 4,3 procent. Ook dit percentage is het hoogste 

van alle onderzochte landen.

• De gemiddelde groei van de Poolse V&G-industrie in de periode 2007 – 2013 

komt uit op 3,1 procent. De Duitse V&G-industrie en de Spaanse V&G-industrie 

zijn met gemiddeld 2,5 en 1,3 procent gegroeid. 

• Het outputniveau van de Belgische V&G-industrie (zonder tabakswaren) is in de 

periode 2008 – 2013 met gemiddeld 4,7 procent gestegen. Het outputniveau 

van de Franse V&G-industrie heeft zich in de periode 2008 – 2013 nauwelijks 

ontwikkeld en ligt in 2013 nog onder het niveau van 2008.

*Cijfers 2013 hebben een voorlopig karakter; **Cijfers 
‘Productiewaarde genotsmiddelen’ voor Frankrijk (2011) zijn 
gebaseerd op inter polatie en de cijfers voor 2007 ontbreken. 
Cijfers België zijn exclusief productie tabakswaren en cijfers 
2007 ontbreken. Bron: Eurostat; ‘production value’; *** Bron: 
CBS; ‘Nationale rekeningen’, bewerking Decisio (cijfers 2013 
zijn ‘nader voorlopig’)

Frankrijk**

Spanje

Polen

FIGUUR 2: 

Internationale vergelijking productiewaarde (2007 = 100)

• De productie (outputwaarde) van de voedings- en genotmiddelen industrie 

(V&G-industrie) bedroeg 63,9 miljard euro in 2014. Dit is 0,6 procent minder dan 

in 2013. 

• Deze daling volgt op een lange periode van outputgroei tussen 2009 en 2013 en 

is (grotendeels) toe te schrijven aan de dalende inkoopkosten (zie ‘2.1 dalende 

intermediaire kosten’).

• De output van alle industriële sectoren tezamen bedroeg 294,3 miljard euro in 

2014. De totale industriële output heeft zich vanaf 2011 nauwelijks ontwikkeld.

• De V&G-industrie is met een productieaandeel van 22% in de totale industriële 

productie de grootste industriële sector in Nederland.

• De CBS-index van het consumentenvertouwen (zie rechteras) is gestegen naar 

+51. Hiermee ligt het consumentenvertrouwen weer op hetzelfde niveau als in 

2007 (voor het begin van de economische crisis). 

*Cijfers 2014 zijn ‘voorlopig’; **Cijfers 2013 
zijn ‘nader voorlopig’. Bron: CBS; ‘Nationale 
rekeningen’, bewerking Decisio

FIGUUR 1: 

Ontwikkeling output basisprijzen (2007 = 100) en saldo consumenten -

vertrouwen (gemiddelde positieve en negatieve antwoorden)
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1.1
Productie/output V&G-industrie 
kent een lichte daling in 2014

1.2
Nederlandse V&G-industrie koploper 
in termen van outputgroei (t/m 2013)

1 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.
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Toegevoegde waarde

Omzet

Aantal banen (werkzame personen)

• Het aantal bedrijven in de V&G-industrie (bedrijfseenheid die meerdere 

vestigingen kan omvatten) is in de periode 2007 – 2015 gestegen van 4.645 naar 

5.405. Dit is een stijging van 16,4 procent. Ten opzichte van 2014 is het aantal 

bedrijven in 2015 met 3,9 procent gestegen.

• Ruim 90 procent van de V&G-bedrijven heeft minder dan 50 werknemers in 

dienst. Circa driekwart van de V&G-bedrijven heeft minder dan 10 werknemers in 

dienst. Circa 10 V&G-berijven hebben meer dan 1.000 werknemers in dienst.

• Van de V&G-bedrijven met minder tot 50 werknemers is 54 procent actief in de 

brood- en deegwarenindustrie, 14 procent in de overige voedingsmiddelen,  

10 procent in de vleeswarenindustrie en 7 procent in de drankenindustrie. 

• De groei in het aantal V&G-bedrijven in de periode 2007 – 2015 is volledig toe 

te schrijven aan de groei in het aantal bedrijven met minder dan 10 werknemers 

(+835 bedrijven). Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met de Nederlandse 

productiesector als geheel. Het aantal V&G-bedrijven in de categorie 10 tot 49 

werknemers is in dezelfde periode met 75 afgenomen. De overige categorieën 

zijn op gelijk niveau gebleven.

*Cijfers 2014 en 2015 zijn ‘voorlopig’. Bron: CBS; 
‘Vestiging van bedrijven’, bewerking Decisio

FIGUUR 4: 

Aantal bedrijven in de V&G-industrie per omvangscategorie 

(2e kwartaal 2007 – 2015)

• De bedrijfsopbrengsten (omzet) in de V&G-industrie bedroegen 67,9 miljard euro 

in 2013. Dit is een stijging van 5,6 procent ten opzichte van 2012. Voor 2014 zijn 

nog geen omzetcijfers beschikbaar.

• In de periode 2007 – 2012 is de omzet in de V&G-industrie met gemiddeld 4,4 

procent per jaar gestegen. De omzet voor de industriële sector als geheel is in 

2013 met 3,4 procent gestegen.

• De bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) is het verschil tussen de productie 

en het intermediair verbruik van een bedrijfseenheid inclusief afschrijvingen2. 

• De V&G-industrie realiseerde een bruto toegevoegde waarde van 13,9 miljard 

euro in 2014. Dit is een stijging van 1,6 procent ten opzichte van 2013. 

• Het aantal (directe) banen (vol- en deeltijd) in de V&G-industrie is met 134.000 

personen in 2014 voor het derde jaar op rij stabiel gebleven.

*Cijfers 2014 zijn ‘voorlopig’; **Cijfers 2013 
zijn ‘nader voorlopig’. Bron: CBS; ‘Nationale 
rekeningen’ en ‘Arbeids- en financiële 
gegevens’, bewerking Decisio

FIGUUR 3: 

Omzet, bruto toegevoegde waarde (tegen basisprijzen) en aantal 

banen (werkzame personen) Nederlandse V&G-industrie (2007 = 100))
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Stijgende toegevoegde waarde en omzet 
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1.4 Stijgend aantal bedrijven in de V&G-industrie 

2 Exclusief aftrekbare belasting over de over de btw en inclusief afschrijvingen (Bron: CBS).
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Bron: Eurostat; ‘Gross value added per employee’, 
bewerking Decisio
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• De arbeidsproductiviteit wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde toe-

gevoegde waarde per werknemer per jaar. 

• Binnen de V&G-industrie kende de drankensector in 2013 de hoogste arbeids-

productiviteit. Deze bedroeg in 2013 201.600,- euro (een stijging van 2,9 procent 

ten opzichte van 2012). 

• De arbeidsproductiviteit van de grootste V&G-sector, de ‘overige voedsel-

productie’ is in 2013 met 8,9 procent gestegen ten opzichte van 2012. 

• De arbeidsproductiviteit van de productie van suiker, cacao en chocolade-

producten en die van graan zijn in 2013 met respectievelijk 7,1 en 6,3 procent 

gedaald ten opzichte van 2012. 

• De arbeidsproductiviteit van de productie van vlees, vis en brood- en meel-

producten ligt onder het gemiddelde van de Nederlandse industrie als geheel. 

Deze bedroeg 90.000,- euro in 2013. De gemiddelde arbeids productiviteit voor 

alle Nederlandse werknemers gezamenlijk bedroeg 67.000,- euro in 2013.

FIGUUR 5: 

Bruto toegevoegde waarde per werknemer in 2013 t.o.v. 2012 

(x € 1.000)

1.5
Stijging arbeidsproductiviteit in verschillende V&G-sec-
toren

2013

2012
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V&G industrie

Nederlandse industrie

Overige bedrijfslasten

Personele kosten

• De personele kosten4 voor bedrijven actief in de V&G-industrie bedroegen 7,3 

miljard euro in 2013. Dit is een stijging van 3,3 procent ten opzichte van 2012. 

Aangezien het aantal werknemers nauwelijks is gegroeid, is dit te verklaren door 

een stijging van de gemiddelde loonkosten per werknemer.

• De personele kosten zijn in de periode 2007 – 2013 met gemiddeld 2,2 procent 

gestegen.

• De overige bedrijfslasten5 voor de V&G-industrie bedroegen 8,8 miljard euro in 

2013. Dit is een daling van 3,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

• De overige bedrijfslasten liggen op een structureel lager niveau dan voor de 

crisis en zijn gemiddeld met 1,6 procent per jaar gedaald in de periode 2007 – 2013.

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

FIGUUR 7: 

Personele kosten en overige bedrijfslasten (x € miljard)

• Het intermediaire verbruik geeft de kosten weer voor alle producten en diensten 

die gebruikt zijn in het productieproces. 

• De intermediaire kosten in de V&G-industrie bedroegen 50,1 miljard euro in 

2014. Dit is 1,2 procent minder dan in 2013. Deze daling ligt in lijn met de 

ontwikkeling van de outputwaarde die met 0,6 procent is gedaald in 2014. Dit 

is een trendbreuk ten opzichte van de periode 2009 – 2013, toen deze kosten 

jaarlijks stegen.

• In de hele periode 2007 – 2014 is het aandeel van de intermediaire kosten in de 

outputwaarde gestegen van 77,2 naar 78,3 procent3. Deze ontwikkeling duidt op 

relatief hogere inkoopprijzen en/of een hogere mate van uitbesteding (inkoop 

van bijvoorbeeld halffabrikaten en diensten) in de V&G-industrie.

• De intermediaire kosten in de gehele Nederlandse industrie bedroegen 

222,1 miljard euro in 2014 (een afname van 1,1 procent ten opzichte van 2013).

*Cijfers 2014 zijn ‘voorlopig’; **Cijfers 2013 
zijn ‘nader voorlopig’. Bron: CBS; ‘Nationale 
rekeningen’, bewerking Decisio

FIGUUR 6: 

Ontwikkeling intermediaire kosten (2007 = 100)
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2.1 Dalende intermediaire kosten V&G-industrie 2.2
Stijging personele kosten en verdere 
daling overige bedrijfslasten

3 De outputwaarde is de som van het intermediair verbruik en de bruto toegevoegde waarde.
4 De personele kosten bestaan uit de brutolonen en- salarissen van werknemers, de sociale 

lasten en pensi-oenpremies die ten laste van de werkgever komen en de overige personeels-
kosten, inclusief betalingen voor uitzendkrachten en ingeleend personeel, kosten van op-
leiding en de kosten van werving en selectie van personeel, etc.

5 De overige bedrijfslasten bestaan uit o.a. kosten van energieverbruik, huisvesting, machines 
en dienstverlening door derden.
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• In 2013 bedroegen de investeringen in materiële vast activa6 door de Neder-

landse V&G-industrie 1,8 miljard euro. 

• De investeringen van de Nederlandse V&G-industrie zijn in 2013 met 10,0 procent 

gestegen ten opzichte van 2012. De gemiddelde groei in de periode 2008 – 2013 

bedraagt 3,0 procent. 

• In de Belgische V&G-industrie is in de periode 2008 – 2013 een forse groei 

geweest van de investeringen (met een gemiddelde groei van 6,5 procent). 

In 2013 bedroegen de Belgische investeringen 1,7 miljard euro. 

• Ook de Duitse en Poolse V&G-industrie hebben in de periode 2008 – 2013 een 

groei laten zien in investeringen.

• De investeringen in materiële vaste activa door de Spaanse V&G-industrie blijven 

achteruitgaan sinds de aanvang van de economische crisis.

Bron: Eurostat; ‘Gross investment in 
tangible goods’, bewerking Decisio

FIGUUR 9: 

Bruto investeringen in materiële vaste activa (2008 = 100)

• De R&D-uitgaven bedroegen voor de Nederlandse V&G-industrie 399 miljoen 

euro in 2012 en zijn in de periode 2007 – 2012 met 52,3 procent gestegen. 

• De R&D-intensiteit (als percentage van van de omzet) bedraagt 0,6 procent 

voor de Nederlandse V&G-industrie. Alleen de metaal- en elektro industrie 

(2,6 procent) en de raffinaderijen en chemiesector (0,8 procent) kennen een 

hogere R&D-intensiteit binnen de Nederlandse industrie.

• De Nederlandse V&G-industrie is Europees koploper als het gaat om R&D-

uitgaven. De Franse, Britse en Duitse V&G-industrie eindigen op de tweede, 

derde en vierde plaats.

• De top-4 wordt op afstand gevolgd door de Spaanse, Italiaanse en Belgische 

V&G-industrie. De R&D-uitgaven in de Deense, Zwitserse en Poolse V&G-industrie 

zijn lager dan 100 miljoen euro per jaar.

• Eind dit jaar worden de R&D-uitgaven voor 2013 door het CBS gepubliceerd.

*Cijfers België zijn voor 2011. Bron: 
Eurostat; ’total R&D-expenditure 10-12’, 
bewerking Decisio

FIGUUR 8: 

R&D-uitgaven Europese V&G-industrie (2012) en absolute uitgaven 

R&D V&G-industrie (x € miljoen)
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2.3 Nederlandse V&G-industrie Europese koploper R&D 2.4
Aanzienlijk herstel investeringen Nederlandse 
V&G-industrie in 2013

6 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.

België

Duitsland

Nederland

Spanje

Polen
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03
• Uitvoerwaarde is de waarde van de door Nederlandse bedrijven aan het buiten-

land geleverde goederen, inclusief vracht- en verzekeringskosten (tot aan de 

Nederlandse grens).

• De uitvoer van agrofoodproducten7 (inclusief bijvoorbeeld onverwerkte groenten 

en fruit) naar Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België (de vier 

kernlanden) bedroeg in 2014 32,8 miljard euro. Dit is een stijging van 1,6 procent 

ten opzichte van 2013. 

• In absolute termen bedroeg de uitvoer naar deze vier kernlanden 54,2 procent 

van de totale uitvoer. In 2007 lag dit percentage 1,4 procentpunt hoger op 

55,6 procent.

• In 2014 is de uitvoer naar de overige EU-landen met 1,2 procent gestegen naar 

13,5 miljard euro.

• De uitvoer naar de rest van de wereld is gegroeid met 6,5 procent naar 

14,1 miljard euro.

• Over de gehele periode 2007–2014 bezien is de uitvoer naar de rest van de 

wereld met 72,6 procent veruit het snelste toegenomen. De uitvoer naar de vier 

kernlanden is met 36,8 procent gegroeid en de uitvoer naar de overige  

EU-landen met 23,2 procent.

*Cijfers 2014 zijn ‘voorlopig’. Bron: CBS, 
‘Internationale handel; in- en uitvoer 
volgens SITC-indeling’; bewerking Decisio

FIGUUR 11: 

Uitvoer van levensmiddelen, dranken en tabak naar bestemming 

(x € miljard)

• In 2014 is de uitvoer door de V&G-industrie met 1,7 procent gestegen ten opzichte 

van 2013. De absolute waarde van de uitvoer bedroeg 34,8 miljard euro in 2014.

• De invoer door de V&G-industrie bedroeg in 2014 16,3 miljard euro. Dit is een 

daling van 3,0 procent ten opzichte van 2013.

• Het uitvoersaldo (het verschil tussen uitvoer en invoer) bedroeg 18,5 miljard 

euro in 2014. Dit is een stijging van 6,2 ten opzichte van 2013 en een stijging van 

32,6 procent ten opzichte van 2007.

• Het dekkingspercentage (uitvoerwaarde als percentage van de invoerwaarde) 

voor de V&G-industrie is 213 procent. Het dekkingspercentage is daarmee weer 

terug op hetzelfde niveau als voor de economische crisis in 2007. 

*Cijfers 2014 zijn ‘voorlopig’; **Cijfers 2013 zijn 
‘nader voorlopig’. Bron: CBS; ‘Input-outputtabellen 
2007-2014 lopende prijzen’, bewerking Decisio

FIGUUR 10: 

Uitvoer en invoer van voeding, dranken en tabak (x € miljard)
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3.1 Weer stijging van het uitvoersaldo 3.2
Toename uitvoer agrofoodsector naar de vier kernland-
en en de rest van de wereld
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Koninkrijk en België

Rest van de wereld

EU overig

Uitvoer

Invoer
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7 Deze CBS-statistiek heeft niet alleen betrekking op de V&G-industrie, 
maar op de gehele Nederlandse agro-food-sector.
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• Kijken we naar de productspecifieke uitvoer van agrofoodproducten8 dan zien 

we dat de deelsector ‘groenten en fruit’9 met 22,4 procent aandeel het grootste 

exportsegment is.

• Vlees- en zuivel volgen met respectievelijk 13,7 en 12,9 procent op enige afstand.

• De uitvoer van koffie, thee en cacao is in 2014 met 16,5 procent gestegen ten 

opzichte van 2013, de uitvoer van bereide voedingsmiddelen met 12,7 procent en 

de uitvoer van vis met 10,6 procent.

• De uitvoer van tabakswaren is in 2014 met 22,1 procent gedaald ten opzichte van 

het jaar ervoor. Dit komt door de sluiting van de Phillip Morrisfabriek. De uitvoer 

van levende dieren is met 8,5 procent gedaald in 2014 ten opzichte van 2013.

• Arbeidskosten per voltijd werknemer is een indicator voor de concurrentiepositie 

van een industrie, al moet uiteraard ook rekening worden gehouden met de 

arbeidsproductiviteit en opleidingsniveau. In figuur 13 worden de arbeidskosten 

voor 24 V&G-industrieën met elkaar vergeleken op basis van het rekenkundige 

gemiddelde10.

• De arbeidskosten per werknemer bedroegen in Nederland 54.000,- euro in 2012. 

Dit is 91 procent hoger dan het gemiddelde van 24 EU-landen.

• In 2009 nam de Nederlandse V&G-industrie nog de 2e plaats in, maar sinds 2011 

staat de Nederlandse V&G-industrie op de 4e plaats. De top drie wordt gevormd 

door de Deense, Zweedse en Belgische V&G-industrie. De top drie wordt 

gevormd door de Deense, Zweedse en Belgische V&G-industrie.

• De arbeidskosten per werknemer zijn het laagst in de Bulgaarse en Roemeense 

V&G-industrie. Het omslagpunt ligt tussen de Spaanse en Griekse V&G-industrie. 

De arbeidskosten in de Duitse V&G-industrie liggen 15 procent boven het 

gemiddelde.

FIGUUR 12: 

Verdeling uitvoerwaarde per deelsector van de agrofood-sector 

(2014, procent)

FIGUUR 13: 

Gemiddelde arbeidskosten levensmiddelenindustrie per werknemer 

(voltijd) in procent t.o.v. gemiddelde van 24 EU-landen (2012)

3.3
Toename uitvoer koffie, thee en cacao en afname uitvoer 
tabakswaren 

3.4 Nederlandse arbeidskosten op drie na de hoogste

8 Deze CBS-statistiek heeft niet alleen betrekking op de V&G-industrie, 
maar op de gehele Nederlandse agro-food-sector.

9 ‘Groenten en fruit’ omvat ook verse groenten, wortels en fruit en 
daarnaast fruitbereidingen en groente- en vruchtensappen. 

10 Hierbij telt ieder land even zwaar mee in het gemiddelde van 
28.200,- euro per voltijd medewerker.

Cijfers 2014 zijn ‘voorlopig’. Bron: CBS, 
‘Internationale handel; in- en uitvoer 
volgens SITC-indeling’; bewerking Decisio

Bron: Eurostat; ‘Labour cost per 
employee fte; food industry’, 
bewerking Decisio
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4.1 Introductie Input-outputanalyse 4.2 Een stabiel hoge indirecte bijdrage aan het BNP

Het economische belang van de V&G-industrie gaat verder dan 

alleen de sector zelf. Andere sectoren zijn afhankelijk van de 

V&G-industrie doordat ze toeleverancier zijn en de V&G-industrie 

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

is net als in de Monitor 2014 en Monitor 2013 gefocust op de 

indirecte bijdrage van de V&G-industrie aan het Bruto Nationaal 

Product in Nederland.

Bij toeleveranciers moet worden gedacht aan de landbouw, 

papier(verpakkings)industrie, de energiesector en dienst-

verleners als banken, uitzendbureaus, accountants en 

reclame bureaus. De inkoop van producten en diensten door 

de V&G-industrie bij deze toeleverende sectoren levert ook 

werkgelegenheid op11. Dit noemen we de indirecte werk-

gelegenheid. 

11 Wanneer de V&G-industrie 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.

Direct

Indirect

• 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 63,9 miljard euro (zie figuur 1) in de V&G-

industrie tot 38,3 miljard euro productie in andere sectoren in Nederland. 

• De 13,9 miljard euro directe toegevoegde waarde leidt tot 17,6 miljard euro aan 

indirecte 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 V&G-industrie kan 

worden vermenigvuldigd.

• De productiemultiplier bedraagt 1,6. Dit betekent dat voor elke euro productie 

in de V&G-industrie, voor 0,6 euro in andere Nederlandse sectoren worden 

geproduceerd. De toegevoegde waarde multiplier bedraagt 2,3. De multipliers 

zijn daarmee onveranderd gebleven ten opzichte van de voorgaande monitor.

*Cijfers 2014 zijn ‘voorlopig’. Bron: CBS; 
‘Input-outputtabellen 2007-2014 Lopende 
prijzen’ en ‘Nationale rekeningen’, 
bewerking Decisio. 

FIGUUR 14: 

Directe en indirecte productie en toegevoegde waarde van de 

V&G-industrie (x € miljard)
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4.3
Landbouw, industrie en commerciële dienstverlening 
als belangrijkste toeleveranciers 

4.4
De V&G-industrie creëert veel werkgelegenheid 
in de uitzend-branche en landbouw

• De landbouw, industrie12 en de commerciële dienstverlening zijn de belangrijkste 

toeleverende sectoren voor de V&G-industrie.

• Van de 39,3 miljard euro aan indirecte productiewaarde wordt 11,8 miljard euro 

door de landbouwsector gerealiseerd, 9,8 miljard euro door de commerciële 

dienstverlening en 8,1 miljard euro door de overige industrie en bouw.

• In termen van indirecte toegevoegde waarde is de commerciële dienstverlening 

met 5,6 miljard euro de grootste baathebber van de V&G-industrie. Dit is vooral 

het gevolg van de uitzendbureaus die onder deze categorie vallen.

• De V&G-industrie kent een grote multiplier van 3,5 in termen van totale werk-

gelegenheid (inclusief zelfstandigen).

• In termen van werkgelegenheid creëert de V&G-industrie in totaal 472.000 

banen (vol- en deeltijd)13, waarvan 134.000 direct (inclusief zelfstandigen) en 

340.000 indirect bij de toeleveranciers van de V&G-industrie.

• De commerciële dienstverlening, landbouw en de handel- & transportsector zijn 

de sectoren waar de meeste werkgelegenheid wordt gecreëerd door de V&G-

industrie. Vooral uitzendbureaus, maar ook marketingbureaus, juridisch advies 

en de IT-dienstverlening profiteren van de aanwezigheid van de Nederlandse 

V&G-industrie.

*Cijfers 2014 zijn ‘voorlopig’. Bron: CBS; 
‘Input-outputtabellen 2007-2014 Lopende 
prijzen’ en ‘Nationale rekeningen’, 
bewerking Decisio. 

*Cijfers 2014 zijn ‘voorlopig’. Bron: CBS; 
‘Input-outputtabellen 2007-2014 Lopende 
prijzen’ en ‘Nationale rekeningen’, 
bewerking Decisio. 

FIGUUR 15: 

Indirecte productie- en toegevoegde waarde uitgesplitst naar 

sectoren (x € miljard)

FIGUUR 16: 

Directe en indirecte werkgelegenheid V&G-industrie uitgesplitst naar 

sectoren (x 1.000 banen)
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12 Dit is alle overige industrie. Er zijn wel belangrijke onderlinge relaties in de V&G 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. 

13 Dit is circa 4,8 procent van het totaal aantal banen in Nederland.
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2015 is positief begonnen voor de Nederlandse industrie en 

de V&G-industrie. Het vertrouwen van bedrijven in de gehele 

industrie ligt gemiddeld genomen op een hoger niveau dan in 

201414. Wel zien we sinds het einde van het tweede kwartaal 

dat de stemming onder producenten minder positief wordt, met 

name over de verwachte productie en voorraadposities15.

De V&G-ondernemers zijn optimistisch gestemd over hun 

activiteiten in de eerste helft van 2015, vooral in termen van 

verwachte productiegroei en het economische klimaat16. 

Over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de V&G-

industrie zijn de ondernemers nog niet positief gestemd. De 

sluiting van Phillip Morris begin dit jaar heeft gezorgd voor een 

productiedaling van ruim 75 procent in de tabakverwerkende 

industrie17. De blijvende prijsdruk in verschillende sectoren 

binnen de V&G-industrie zoals de vleesverwerkende industrie en 

de groenteketen blijft een aandachtspunt voor de sector18. 

Wereldwijd staan de prijzen van voeding onder druk als gevolg 

van grote voorraden en een sterke Amerikaanse Dollar19. De 

Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties 

voorspelt voor 2016 een verdere daling van de internationale 

handel. De zuivelindustrie en vleesverwerkende industrie 

(maar ook andere V&G-sectoren) hebben daarnaast nog 

te kampen met de gevolgen van de Russische boycot op 

landbouwproducten uit de EU20.

14 CBS (2015). Ondernemersvertrouwen en Producentenvertrouwen; bedrijfstakken. 
15  CBS (2015). Producentenvertrouwen.
16  CBS (2015). Kwartaalmonitor Industrie.
17 Idem.
18 ABN Amro (2014). Visie op sectoren 2015. insights.abnamro.nl/visies-op-sector/2015/food/ 
19  FAO (2015). Food Outlook. Biannual report on Global Food Markets.
20 LEI Wageningen UR (2015). Landbouw- Economisch Bericht 2015. Hoofstuk 2: Ontwikkelingen in de EU. 

www.landbouweconomischbericht.nl/2015-hoofdstuk-2.html#Bladwijzer-51

5.1 Positief beeld 5.2 Internationale ontwikkelingen

http://insights.abnamro.nl/visies-op-sector/2015/food/
http://www.landbouweconomischbericht.nl/2015-hoofdstuk-2.html#Bladwijzer-51 
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GLOSSARIUM EN 
VERANTWOORDING
Agrofoodsector: 

De sector die zich bezighoudt met het produceren van voeding. Deze 

sector omvat de landbouw, bosbouw en visserij en de voedings- en 

genotmiddelenindustrie.

Banen (van werkzame personen): 

Een arbeidsplaats die bezet wordt door een werknemer of een zelfstan-

dige. Omdat een persoon meerdere arbeidsplaats kan bezetten ligt het 

aantal banen hoger dan het aantal werkzame personen. Ingeleend en/of 

gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden NIET meegerekend 

in deze definitie.

Bedrijf: 

Organisatie van mensen en middelen gekenmerkt door zelfstandigheid 

ten aanzien van de beslissingen 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 uitstrekt 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 

getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. 

Research & Development-uitgaven: 

Het totaal aan uitgaven aan eigen R&D-activiteiten 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 (development) 

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 plaats-

gevonden, 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 agrifoodsector, dus inclusief de uitvoer van onbewerkte 

groenten en fruit. 

Voedings- en genotmiddelenindustrie (V&G-industrie): 

De industriesector die zich bezig houdt met de vervaardiging van 

voedings middelen, dranken en tabaksproducten. De V&G-industrie 

is een samen stelling van SBI-codes ’10 Vervaardiging van voedings-

middelen’, ’11 Vervaardiging van dranken’ en ’12 Vervaardiging van 

tabaks producten’. Deze afbakening wordt voor de meeste indicatoren 

gehan teerd met uitzondering van de indicatoren in paragraaf 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’ 

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 2007 – 2014, met uitzondering van die 

statistieken waar geen data beschikbaar zijn voor het jaar 2007 of het 

jaar 2014.
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