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

De sector margarine-, vetten- en oliën (MVO) is sterk internationaal georiënteerd.
In 2006 bedroegen de totale in- en uitvoerwaarde van MVO-producten
respectievelijk 2,9 en 2,4 miljard euro. Binnen Europa behoort de Nederlandse
sector tot de top. De directie Industrie en Handel (I&H) adviseert waar nodig,
om handel zo soepel mogelijk te laten verlopen en de sterke concurrentiepositie
te behouden.
De keten
De Nederlandse margarine-, vetten- en oliënketen omvat plantaardige en dierlijke
vetten en oliën. Dierlijke vetten worden gebruikt in producten voor menselijke
consumptie, de diervoederindustrie, de technische industrie (oleochemie) en
de laatste jaren ook voor het opwekken van energie. Plantaardige olie en meel
worden gewonnen uit oliezaden zoals sojabonen, raapzaad en zonnebloempitten.
Geïmporteerde tropische oliën (met name palmolie) worden in Nederland
bewerkt. Na verdere bewerking ontstaan bijvoorbeeld sauzen, margarines en
speciaalvetten. Alle bedrijven die deze grondstoffen produceren, verwerken,
verder bewerken of verhandelen behoren tot de keten.
Specifieke rol I&H
De directie is het aanspreekpunt voor het Productschap Margarine, Vetten,
Oliën en de bedrijven die daaronder vallen, over zaken waar terugkoppeling
van LNV gewenst is. I&H toetst kwesties en brengt politieke zaken in.
De directie kent de dossiers en onderhoudt contacten binnen het ministerie,
met andere departementen en daarbuiten, zodat vragen uit het bedrijfsleven
kunnen worden beantwoord. Waar nodig fungeert I&H als smeerolie.
Innovatiestimulering
I&H is op de hoogte van vernieuwing in de keten. Zo wordt steeds vaker energie
opgewekt uit reststromen en software ingezet als hulpmiddel om energie te
besparen tijdens het productieproces. Ook streven bedrijven continu naar verdere
optimalisatie van hun bedrijfsvoering, minimalisering van het gebruik van
grond- en hulpstoffen en beperking van onnodige transportbewegingen.
In dit verband heeft één bedrijf bijvoorbeeld gekozen voor nieuwbouw op een
duurzaam bedrijventerrein, tezamen met vaste afnemers waarbij alle bedrijven
via een uitgekiend buizenstelsel met elkaar zijn verbonden. Energiegebruik en
kooldioxide-uitstoot zijn hierdoor in één klap gehalveerd. Tevens worden in
diverse schakels initiatieven ontplooid in het kader van de bio-based economy.
I&H is voorstander van innovaties en stimuleert deze waar nodig.
Bemiddeling
Dankzij haar uitgebreide netwerk legt I&H onderwerpen neer op de juiste plaats.
Het bedrijfsleven kan rechtstreeks of via het productschap contact opnemen met
I&H om onderwerpen aan te kaarten. De directie maakt een overzicht van standpunten en begeleidt deze zonodig naar de ambtelijke top. I&H neemt bijvoorbeeld
deel in de werkgroep VEX (Veterinair Exportbeleid). Exportbelemmeringen van
dierlijke vetten kunnen worden aangemeld bij het Veterinair Informatie Punt
(VIP); vervolgens gaat VEX actief met het probleem aan de slag. Ook contacten
van I&H met ambassades en LNV-attachés ter plaatse kunnen helpen handelsbelemmeringen te beslechten. I&H heeft ook zitting in de overleggroep Energiebesparing. Hier worden samen met het productschap en SenterNovem de energieefficiencyverbeteringen van de deelnemende bedrijven en de gehele keten
besproken.

De keten in steekwoorden
• voeding en gezondheid
• energiebesparing
• handelspolitiek
• duurzame palmolie
• kwaliteit en voedselveiligheid
• biobrandstoffen
Kerncijfers
• Nederland is met 23% de tweede
belangrijkste verwerker van
sojabonen in de EU, na Duitsland.
• Om internationaal tot afspraken te
komen over duurzaamheidscriteria
voor palmolie en soja zijn
respectievelijk de Roundtable on
Sustainable Palm Oil en de Round
Table on Responsible Soy opgericht.
Netwerk
I&H werkt samen met het Productschap
Margarine, Vetten, Oliën aan het
behartigen van de bedrijfsbelangen van
belangrijke spelers. Daarnaast heeft I&H
contact met LNV-directies DL, DV, IZ en
met departementen VROM, EZ en VWS.
Verwante factsheets portfolio I&H
- Bio-based economy
- Markttoegang voor
ontwikkelingslanden
- Meerjarenafspraken Energieefficiency
- Platform Agrologistiek
- Informatie uitwisseling tussen
overheid en bedrijfsleven
- Veterinair Exportbeleid (VEX)
Contact
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Industrie en Handel
Cornelis Mijnders
telefoon +31 (0)70 378 41 76
e-mail
c.mijnders@minlnv.nl
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