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Factsheet uit de portfolio van de directie Industrie en Handel versie januari 2008

De Nederlandse export van pootaardappelen bedraagt 75% van de wereldmarkt.
Nederland heeft – na de VS – de grootste aardappelverwerkende industrie ter
wereld. Aardappelzetmeel behoort tot de belangrijkste landbouwverwerkingsproducten van Nederland en zeker ook de suikerindustrie is een voorname partij.
Die verworvenheden wil LNV behouden. De directie Industrie en Handel (I&H)
helpt bedrijven binnen de akkerbouwketen, van erf tot consument, te ondernemen
volgens de actuele handelsnormen. I&H overziet de keten, signaleert en agendeert
relevante ontwikkelingen en kent het netwerk.
De keten
De akkerbouwketen omvat voornamelijk aardappelen, granen (tarwe) en suikerbieten. Na groei op het veld worden die grondstoffen verwerkt tot consumentenproducten zoals friet, chips en brood. Aardappelzetmeel kent een grote eigen
markt, met toepassingen in de voedingsmiddelen-, papier-, bouw-, textiel- en
kleefstoffenindustrie. Andere onderdelen van de sector zijn suiker, geproduceerd
uit suikerbieten, en ook zoetstoffen uit graan, maïs en aardappelen (isoglucose,
glucose en fructose). Dit zijn belangrijke grondstoffen voor bijvoorbeeld frisdrank.
Zetmeel, zetmeelsuikers en suiker worden verder verwerkt tot snoep, koekjes
en toetjes. De verwerkende industrie maakt van grondstoffen en reststromen
innovatieve, op hightech gestoelde toepassingen. Ook toeleveranciers hebben
een plaats binnen de akkerbouwketen.
Specifieke rol I&H
LNV faciliteert aandacht voor de keten als geheel; I&H is direct aanspreekpunt
voor de verwerkende industrie en de handel. De directie pikt signalen op van
ondernemers, bekijkt of voorstellen politiek haalbaar zijn en of de overheid er een
zinvolle rol in heeft. I&H zorgt dat de stem van het voedingsmiddelenbedrijfsleven
inzake internationale handelsaangelegenheden (bijvoorbeeld de WTO) wordt
gehoord. Voor vragen van fytosanitaire aard of over voedselveiligheid fungeert
I&H als tussenloket. De implementatie van EU-verordeningen valt buiten de focus
van I&H.
Innovatiestimulering
I&H ondersteunt nieuwe technologieën. Bestrijding van de beruchte aardappelziekte phytophthora kan onze handelspositie helpen behouden en past binnen
het LNV-streven naar minder schadelijke gewasbescherming. Daarom is I&H
nauw betrokken bij een onderzoek naar een phytophthora-resistente aardappel.
I&H wil vernieuwende bedrijfstakken behouden. Voor de sucrochemische
industrie is daarom een nieuw invoercontingent tegen 0-tarief vastgesteld,
dat echter tot nu toe weinig helpt om de prijs van suiker voor deze sector te
verlagen naar een aanvaardbaar niveau.
Begeleiding
I&H probeert handelsbelemmeringen te beslechten. Voor isoglucoseproducenten
bijvoorbeeld is de herstructureringsheffing gehalveerd en het productiequotum
uitgebreid naar 3% van de markt.

De keten in steekwoorden
• aardappelen, granen (tarwe),
suikerbieten
• zetmeelverwerkende industrieën
• (sucro)chemische industrie, fructose,
(iso)glucose en zoetwaren
• aardappelonderzoek
• exportrestituties
• Europese Commissie
Kerncijfers
• In 2006 waren er circa 12.171
akkerbouwbedrijven. Het aantal
arbeidskrachten was bijna 24.493.
• Het totale grondoppervlak voor
akkerbouw bedraagt circa 800.000 ha.
Netwerk
I&H overlegt met branche- en koepelorganisaties VAVI, VBZ, aAc, Cefic, Cius
en bedrijven. Onderzoek vindt plaats
met medewerking van Wageningen UR
(LEI), HPA, AKK en Akkerbouw Promotie.
Verwante factsheets portfolio I&H
- Bio-based economy
- Europese bescherming
streekproducten
- Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen
- Marktontwikkeling Biologische
Landbouw
- Multilateraal overleg
- Platform Agrologistiek
Contact
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Industrie en Handel
- Chantal Baas
telefoon +31 (0)70 378 5767
e-mail c.n.baas@minlnv.nl
- Jean Rummenie,
suikermarkthervorming (industriële
aspecten)
telefoon +31 (0)70 378 42 72
e-mail j.f.rummenie@minlnv.nl

Bemiddeling
De verwerkende suiker- en zetmeelindustrie heeft baat bij het handhaven van
exportrestituties voor verwerkte landbouwproducten (Non Annex I). Nu de
restituties uiterlijk in 2013 worden afgeschaft, ondersteunt I&H het zoeken naar
alternatieven. De directie weegt economische belangen af, betrekt partijen in het
overleg en informeert bedrijven over de vorderingen bij de Europese Commissie.
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