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Argentinië
Landbouwafdeling Buenos Aires
Aardappelketen
Zoals vorig jaar al te lezen was in dit blad,
bestaat er een goedlopend meerjarig
samenwerkingsverband in de aardappelketen
tussen Nederland en Argentinië (zie BB juni
2013: Piepers op de pampa). Het door RVO.nl
ondersteunde 2g@there-programma
‘GITAHpapa’ omvat de Argentijns-Nederlandse
groep voor technologische uitwisseling in de
aardappelsector. In dat kader is er begin 2014
een drietal activiteiten georganiseerd in de
provincie Buenos Aires: een workshop en
velddemonstratie in Tres Arroyos over het
gebruik van ongesneden en gekalibreerd
pootgoed; een seminar en machinedemon
stratie tijdens het jaarlijkse Fiesta de la papa
in Otamendi; en een workshop over opslag en
verpakkingen in Otamendi. De evenementen
brachten de belangrijkste Argentijnse
aardappelproducenten bijeen, samen met
vertegenwoordigers van Nederlandse
machinefabrikanten en kennisinstellingen.

Toenemende invloed China
Nadat de Nederlandse graanmultinational
Nidera eind februari bekendmaakte een
meerderheidsaandeel aan het Chinese Cofco
te hebben verkocht, heeft laatstgenoemde
partij niet stil gezeten. In april maakte het
Chinese staatsbedrijf in voedingsmiddelen
bekend ook de agrotak van het Hongkongse
Noble over te nemen. Nidera en Noble zijn
samen goed voor ruim 10% van de Argentijnse
sojaexport (de jaarlijkse totale sojaexport
van Argentinië ligt rond de 50 miljoen ton).
Het tekent het grote belang dat China hecht
aan het zeker stellen van de (toekomstige)
voedselvoorziening.

Sterke toename export pluimveevlees
Argentinië heeft in 2013 voor $ 653 miljoen
aan pluimveevlees geëxporteerd, maar liefst
18% meer dan in 2012. De belangrijkste
exportbestemming is Venezuela, gevolgd
door China en Chili. De laatste jaren breidt
de pluimveeproductie in Argentinië behoorlijk
uit, omdat de belangrijkste kostenpost (maïs)
in overvloed en tegen goede prijzen beschik
baar is. Dit komt mede doordat exporteurs van
maïs en andere granen een exportheffing van
23% moeten betalen.

Brazilië
Landbouwafdeling Brasília
Analyses kansen per deelstaat
Het economisch netwerk in Brazilië heeft
in 2013 12 veelbelovende deelstaten
geanalyseerd op kansen voor het Nederlandse
bedrijfsleven. De volgende deelstaten zijn
geanalyseerd: Amazonas, Bahia, Ceará,
Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará,
Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina en São Paulo. Elke analyse
bevat een omschrijving van politiek en
bestuur, economie en investeringen, en de
overlap met de Nederlandse topsectoren.
De zuidelijke deelstaten zijn in Brazilië meer
ontwikkeld dan de noordelijke deelstaten.
Zo zijn de eerstgenoemde over het algemeen
rijker, hebben een grotere economie en
een beter politiek en investeringsklimaat.
Deelstaten die er uit springen zijn de deelstaten Minas Gerais en natuurlijk São Paulo.
Toch kennen de zuidelijke deelstaten een
relatief lagere economische groei vergeleken
met de rest van het land. De noordelijke
deelstaten oriënteren zich minder vaak
internationaal. Hier hebben bureaucratie
en corruptie een grotere invloed op het
zakendoen. Toch zijn deze deelstaten de
afgelopen jaren economisch snel gegroeid
en investeert men veel in landbouw, veeteelt,
infrastructuur en de industrie. De noordelijke
deelstaten ontvangen ook Nederlandse
bedrijven met open armen, omdat er minder
internationale bedrijven actief zijn.
De analyses per deelstaat vindt u op
www.rvo.nl > Actueel > bericht van 18 april.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact
op met de landbouwafdeling Brasília:
bra-lnv@minbuza.nl.

Colombia
Startersmissie
Colombia heeft internationaal het stempel
‘kansrijk’ gekregen en is daarmee officieel
een transitieland. In maart onderzochten
19 Nederlandse bedrijven de exportkansen.
Colombia heeft een relatief goed investerings
klimaat, een adequaat economisch beleid en
een ontwikkelde financiële sector. Daarnaast
heeft het land een snelgroeiende

middenklasse, een relatief jonge bevolking
en een stabiele politieke situatie. Belangrijke
ingrediënten voor duurzame lokale econo
mische groei. De missie werd opgezet vanuit
de programma’s Transitiefaciliteit en Starters
International Business van het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Onder andere werd de
Colombiaanse vestiging van Chrysal bezocht,
gespecialiseerd in voeding voor bloem en plant.
Algemeen directeur Rodríguez verschaft e de
deelnemers ‘tips en trucs’ voor het opzetten
van een eigen vestiging in Colombia.

Azië
Indonesië
Landbouwafdeling Jakarta
Investeringsbescherming weg
Indonesië heeft de investeringsbeschermings
overeenkomst (IBO) met Nederland opgezegd,
met ingang van 1 juli 2015. Dit betekent
dat vanaf die datum nieuwe Nederlandse
investeringen niet meer beschermd zijn.
Bestaande investeringen zijn nog beschermd
tot 2030. Indonesië is van plan al deze
overeenkomsten op te zeggen of te heronder
handelen. Het land heeft ook al IBO’s met
enkele andere EU-lidstaten opgezegd.

Platteland trekt Koreanen voor
tweede carrière in de landbouw
Het aantal huishoudens dat de stedelijke
gebieden in Zuid-Korea verlaat om met
landbouw te beginnen en de rest van hun
leven in hun geboortestreek te leven, stijgt
met zo’n 20% tot meer dan 32.000 in 2013.
In 2010 waren dit 880, in 2010 zo’n 4000 en
in 2011 meer dan 10.000. De belangrijkste
reden is een toenemend aantal eerder
gepensioneerden, mede als gevolg van de
nasleep van de crisis van 2008. Meer dan
10.000 verhuizingen betroffen dan ook
gezinnen van 50 plussers. Maar ook verhuizingen van huishoudens van gezinnen van 40 jaar
en jonger nemen aanzienlijk toe. In 2001 zo’n
600, in 2013 al meer dan 12.000! Terwijl de
50’ers proberen de waarde van hun bestaan
terug te krijgen door eenvoudige landbouw
na hun pensionering op te pakken, proberen
de jongeren vooral moderne competitieve
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landbouw op te zetten. Het Ministerie van
Landbouw (MAFRA) wil de landbouw ook
verder ontwikkelen tot een moderne industrie,
waar mogelijk gecombineerd met toerisme
en plattelandsontwikkeling om zo meer
toegevoegde waarde te creëren. President
Park’s creative economy ondersteunt dat doel.
MAFRA wil het systeem ontwikkelen van
stages voor hen die aan landbouw willen
beginnen, onder meer door de leeftijdsgrens
van 39 naar 49 jaar te verhogen. In 158
landbouw-werkcentra door het hele land
kunnen mensen die dat willen ook aan werk
geholpen worden. Daarnaast wil MAFRA dit
jaar zo’n 2400 toekomstige landbouwers
(20% meer dan in 2013) gratis opleiden.
De regering wil naast het aanmoedigen van
nieuwe landverhuizers, ook de pas terug
gekeerde huishoudens gaan helpen bij hun
inpassing.
Bovenstaande beweging kan leiden tot
een versnelde verbetering van de Koreaanse
landbouw en een stijgende behoefte aan
Nederlandse kennis en producten daarbij.

Singapore
Landbouwafdeling Peking
Bezoek Top Institute Food & Nutrition
Op 2 april bezocht een delegatie van de
Nederlandse publiek-private samenwerking
Top Institute Food & Nutrition Singapore.
Ondanks dat het zelf nauwelijks voeding
produceert, heeft Singapore de ambitie om
een voedingshub te worden. De sterke
logistieke sector ondersteunt die ontwikke
ling. De technologische voedingshub kan
voortbouwen op de bestaande expertise in
manufacturing en R&D in de biomedische
en chemische sector. Bovendien maakt het
sterke imago van Singapore, namelijk
‘schoon, veilig en kwaliteit’, het aantrekkelijk voor voedingsbedrijven om zich in
Singapore te vestigen.

Europese Unie
Frankrijk
Landbouwafdeling Parijs
Zaadveredelingsconcern sterker in Azië
De holding Vilmorin (Groupe Limagrain) omzet € 1,4 miljard (2012-’13), met 14% van
het budget voor R&D (1600 onderzoekers op
6000 werknemers) heeft strategische ambities
op het vlak van akker- en tuinbouwzaden.
Vilmorin is al aanwezig in 40 landen op vijf
continenten en behaalt zijn omzet in Europa

(52%), Amerika (30%), Azië en Oceanië (9%)
en Afrika/Midden-Oosten (9%). Het bedrijf is
gericht op het ontwikkelen van tropische
maïsrassen en een genetisch gemodificeerd
tarweras. Vilmorin was al aanwezig met
traditionele veredeling in China, maar verder
nog weinig present in Azië. Met de recente
overname van de Thailandse veredelaar Seed
Asia (omzet € 9 miljoen), gespecialiseerd in
tropische maïsrassen, verkrijgt de onderneming
8% van de zaadmarkt in Thailand en 20% van
de markt in Sri Lanka en Myanmar. Het areaal
tropische maïs is in volle ontwikkeling als
antwoord op de groeiende behoefte van de
(toenemende) rundveestapels aan voer,
in verband met de stijgende vleesconsumptie.

Hongarije
Landbouwafdeling Boedapest
Spaanse peper
Het Hongaarse ministerie voor Plattelands
ontwikkeling wil de specerijenpaprikateelt in
Hongarije stimuleren. Het areaal is gedaald
tot 1500 hectare in verband met een paprika
poederfraude eind vorige eeuw en de terug
lopende export na de EU-toetreding. Vanaf
2008 is er weer een lichte groei en op dit
moment bedraagt het areaal circa 2500 hectare.
Hongarije wil deze groei verder ondersteunen
en de kwaliteit van de productie stimuleren via
een subsidie voor gekwalificeerd zaadgebruik.
Zo is er voor telers rond € 500.000 beschikbaar,
die via de de-minimisregeling besteed kan
worden (tot 75% van zaadgoedaankopen).

Biogas
Het aantal biogasinstallaties in Frankrijk heeft
zich snel ontwikkeld: van 47 installaties in 2010
tot 140 begin 2014. ADEME (Agentschap voor
Milieu en Energie en subsidieverstrekker van
de overheid) streeft naar 1400 installaties in
2030 (landbouwsector en industrie samen),
waarmee ruim 13.000 banen kunnen worden
gecreëerd. In de traditionele veehouderij
gebieden Bretagne en Normandië is het aantal
biogasinstallaties ‘op de boerderij’ veel hoger
dan in de Zuid-Franse regio’s Provence-AlpesCôte d’Azur of Languedoc-Roussillon. In deze
laatstgenoemde regio’s draaien de bestaande
biogasinstallaties vooral op huishoudelijk afval
en agglomeraten. Een interessante Franse/
internationale vakbeurs voor de intensieve
veehouderij, met aandacht voor biogas
productieontwikkeling in de veehouderijsector,
is SPACE (Rennes, 16-19 september 2014). Ook
de vakbeurs EXPO-Biogaz (Parijs, 3-5 juni 2014)
zal speciale aandacht besteden aan de
landbouwsector.

Winst SPAR
Supermarktketen SPAR heeft in 2013 eindelijk
weer eens zwarte cijfers kunnen schrijven.
Het realiseerde in 2013 een omzetstijging
van 7,5%. De totale omzet bedroeg in 2013
€ 1,53 miljard. Dit betekent dat Hongarije
voor SPAR na Italië de belangrijkste afzetmarkt buiten thuismarkt Oostenrijk is.
De omzet werd gerealiseerd door 391 winkels
(360 reguliere SPAR-ren, 31 hypermarkten).
SPAR heeft afgelopen jaar in Hongarije als
een van de eerste Westerse retailketens het
franchisesysteem ingevoerd (voor Hongaarse
ketens als CBA en COOP vormt dit een
belangrijk fundament).

Concentratie tuincentra
Het coöperatieve concern InVivo, actief met
zijn keten van tuincentra Gamm Vert (1020
verkooppunten, omzet € 1,2 miljard euro in
2013), heeft dankzij de recente overname van
het bedrijf Nalod’s zijn marktpositie in dit
segment versterkt. InVivo wil marktleider
worden in het tuinsegment. Met Nalod’s
wordt InVivo nu eigenaar van twee ketens,
Delbard (55 verkooppunten) en Jardineries
du Terroir (110 verkooppunten), die zijn
gespecialiseerd in producten voor de
professionele tuinder (sierteelt- en boom
kwekerijproducten, inclusief fruitbomen).
Gamm Vert is vooral gevestigd op het
platteland en heeft een sterk imago
opgebouwd in de landbouwsector.

Lagere verkoop bier
De verkoop van bier in Hongarije daalde in
2013 met circa 4,5%, van 5,9 tot 5,7 miljoen
hectoliter. Deze daling is volgens de Hongaarse
brouwerijvereniging MSSZ vooral te wijten
aan de accijnsstijging van 10%. Cijfers uit de
afgelopen vijf jaar tonen aan dat de accijns
verhoging een aantoonbaar negatief effect
op de omzet heeft gehad. In Hongarije
vertegenwoordigen drie brouwerijen
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(Borsodi, Dreher, en Heineken) rond
90% van lokale bierverkoop. In 2013
betaalden zij bijna € 22 miljoen aan
belastingen. De verkoop van goedkopere
bieren nam toe, dit ging ten koste van
sub-premium- en premiumbieren. Inclusief
export verkochten de grote drie in 2013
6,1 miljoen hectoliter bier, een daling van
0,2 miljoen hectoliter. De bierimport steeg
met 25% tot 206.000 hectoliter.

Slovenië
Landbouwafdeling Boedapest
Groenteteelt populairder
De afkeer van Slovenen voor geïmporteerde
knoflook heeft er de afgelopen jaren aan
bijgedragen dat de binnenlandse productie
van knoflook bijna verzevenvoudigd is, van
minder dan 10 hectare in 2010 tot meer dan
67 hectare in 2013. Volgens de gegevens van
het Bureau voor de Statistiek zit de lokale
groenteteelt in de lift. Het areaal waarop
groenten werd geteeld steeg het afgelopen
jaar met 31% ten opzichte van het voorgaande
jaar. Het aantal producenten (1169 in 2013)
daalde licht, waardoor de gemiddelde opper
vlakte toenam tot 1,4 hectare. Met name de
productie van salade, kool- en wortelgewassen nam in populariteit toe. Ook het
areaal kruiden, specerijen en medicinale
planten nam toe.

Verenigd Koninkrijk
Landbouwafdeling Londen
Campagne voedselfraude
Uit DNA-onderzoek van de Britse
consumentenbond Which? is gebleken dat
40% van de geteste afhaalmaaltijden ander
vlees bevatte dan beschreven op het menu.
Van de 60 geteste lamsgerechten bleken
24 gerechten ook ander vlees te bevatten
en 7 gerechten helemaal geen lamsvlees.
Het onderzoek van Which? lijkt het beeld te
bevestigen van wijdverbreide voedselfraude,
zoals onlangs ook bleek uit onderzoek in
Yorkshire. Which? voert nu campagne voor
betere controles en voor invoering van de
aanbevelingen van de officiële onderzoeks
commissie onder leiding van Professor Elliot,
die vorig jaar werd ingesteld naar aanleiding
van het paardenvleesschandaal.

Opmars van food-to-go
Omdat de omzet van de grootste Britse
supermarktketens al geruime tijd onder
druk staat, experimenteren de zogenoemde

Livestock international is online
De website www.livestockinternational.nl heeft tot doel de communicatie van het
Nederlands bedrijfsleven en hun internationale partners te faciliteren, door informatie
beschikbaar te maken over internationale ontwikkelingen in de veehouderijsector.

Big Four nu intensiever met nieuwe retail
concepten. Food-to-go is de nieuwste trend.
Nadat de grootste Britse supermarktketen
Tesco de uitbreiding met grote winkelpanden
op een laag pitje heeft gezet en de laatste jaren
concentreerde op online en de convenience
store-formule, zet de onderneming nu een
volgende stap met het voornemen de komende
tijd in Londen 80 nieuwe verkooppunten met
de food-to-go-formule te openen. Tesco wil
hiermee de concurrentie aangaan met de
foodservicemarkt, zoals broodjeszaken
(denk aan de succesvolle keten Prêt à Manger).
Tesco zal de nieuwe winkels met kant-en-klare
maaltijden, salades en sandwiches bevoor
raden uit de eigen dichtbij gelegen winkels.
Tegelijkertijd experimenteert Waitrose ook
met nieuwe foodservice-concepten, zoals
grazing areas waar klanten kunnen genieten
van een glas wijn en een bordje eten of
kunnen aanschuiven aan een juice bar.
Analisten waarschuwen dat het nog te vroeg is
om te spreken van een succesvolle formule.
Sainsbury’s heeft bijvoorbeeld een aantal
jaren geleden een stand alone food-to-goformule uitgetest, maar besloot na een jaar
de winkel te sluiten.

Overig Europa
Servië
Landbouwafdeling Belgrado
Verbetering logistiek
Servië werkt hard aan het moderniseren
van rail- en wegtransport, evenals aan een
multimodaal transportcentrum in Pancevo.
Genoemde spoor- en wegverbindingen zijn,
zoals het vervoer over water via de Donau, van
groot belang voor Zuidoost-Europa. De weg
waaraan wordt gewerkt verbindt Roemenië
via Servië met Italië. EU-financiering is
voorhanden en ook China speelt een rol.

Turkije
Landbouwafdeling Ankara
Vorst en sneeuw
Een prijsstijging van 25% voor landbouw
producten wordt verwacht als gevolg van de
vorst en sneeuw eind maart. De strenge winter
heeft akkers en boomgaarden beschadigd,
onder andere van abrikozen, appels, graan,
groente, hazelnoten, kiwi’s, maïs en
suikerbieten.
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Na de omwenteling Brede modernisering blijft vooralsnog uit
in Hongarije, nam de toestroom van buitenlands
kapitaal in de pluimveesector
toe. Die was vooral gericht op Halverwege de jaren 90 begon de productie de lokale productie), zal de trend naar dit
in de Hongaarse pluimveesector weer te
soort producten in de komende jaren ook in
het vastleggen van markt- stijgen, waarna na de toetreding tot de EU
Hongarije toenemen.
andermaal een daling plaatsvond. Sindsdien is
aandeel. Dit leidde tot een de productie van pluimveevlees redelijk stabiel.
afname van de productieca- Vleeskuikens en leghennen vertegenwoordigen
van de Hongaarse pluimveestapel. In 2012
Ei, ei, ei
paciteit. Met het uiteenvallen 79%
bedroeg het aantal vleeskuikens ongeveer
De eierconsumptie per hoofd van de
van de Sovjet-Unie verloor de 30 miljoen (7% minder dan 2002, het jaar met bevolking nam de afgelopen jaren met
de hoogste productie), terwijl het aantal
30% af tot 217 stuks (2011). Hongaarse
Hongaarse voedingsindustrie leghennen in dezelfde periode van 2002-2012
consumentenvoorkeuren ten aanzien
daalde met 28% tot 12,1 miljoen. In 2012 was
van eieren richten zich vooral op inhoud
indertijd ook een van zijn het aantal kalkoenen en watervogels (ganzen
en schaaleigenschappen, pas in tweede
belangrijkste afzetmarkten. en eenden) ongeveer 2,7 miljoen respectie
instantie hebben zij aandacht voor
velijk 5,3 miljoen (14% respectievelijk
dierenwelzijn. De aandacht hiervoor
Wat is nu de stand van zaken? 2% minder dan in 2002).
neemt wel toe, ondanks de moeilijke

De Hongaarse pluimveesector

Zelfvoorziening
Tussen 2007 en 2013 nam het niveau van
zelfvoorziening in pluimveevlees in Hongarije
toe tot 138% in 2012. Deze groei is overwegend
veroorzaakt door een daling van de gemiddelde
consumptie van pluimveevlees. Die daalde de
afgelopen tien jaar met 40% tot circa 24 kg per
jaar. Het aandeel pluimveevlees in de totale
vleesconsumptie daalde tot 43%, vooral ten
gunste van varkensvlees.
Voor de meeste Hongaarse consumenten is prijs
de belangrijkste aankoopfactor. Toch neemt,
ondanks de economische crisis, ook in
Hongarije het aantal consumenten met meer
aandacht voor herkomst, kwaliteit en gemak
toe. Producten met toegevoegde waarde,
zoals verwerkte/geprepareerde vleesproducten
worden populairder. Hoewel de vraag naar
deze producten nog beperkt is (circa 5% van

binnenlandse economische situatie,
maar toch houdt slechts een kleine
groep consumenten rekening met
dierenwelzijn bij de aanschaf van
levensmiddelen. Het aantal leghennen
is de afgelopen jaren afgenomen tot
circa 12 miljoen; de eierproductie per
hen is de afgelopen jaren significant
toegenomen tot gemiddeld 217 eieren
per hen.
De Hongaarse export van eieren is sterk
afhankelijk van tekorten of overschotten
in de omringende landen, nauwelijks
van een fluctuerende binnenlandse
vraag. Het grootste deel van de eieren
ging naar Roemenië (60%), de
resterende 40% van de export werd
geleverd aan Oostenrijk, Slovenië,
Duitsland en Slowakije.
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Veel van de Hongaarse pluimveehouders
beschikken niet over landbouwgrond om
in eigen voervoorziening te voorzien.
Dit verzwakt de (inter)nationale concurrentie
positie en maakt hen gevoelig voor prijs
fluctuaties in de graansector. De sector is voor
een groot deel afhankelijk van geïmporteerde
eiwitten, omdat de productie daarvan in
Hongarije beperkt is (het areaal sojabonen
bedraagt ongeveer 41.000 hectare; de overheid
zet in op vergroting van areaal via gekoppelde
hectarepremies voor eiwithoudende teelten).
De gemiddelde Hongaarse voerconversie is
1.88. Dit wordt vooral veroorzaakt door een
gebrek aan voldoende nutriënten in de
voercyclus. Gemiddeld kennen Hongaarse
pluimveevleesbedrijven 5,8-6 productierondes
per jaar, lager dan bijvoorbeeld in Nederland.
Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de lengte
van de mestperiode, als gevolg van dagelijkse
gewichtstoename en slachtgewicht. Anderzijds
speelt de niet-productieve periode als gevolg
van schoonmaken en desinfectering een rol.

‘Het grootste deel van de
pluimveestapel bevindt zich
op een handvol bedrijven’
Naast het gebrek aan een uitgebalanceerd
dieet, zorgen gedateerde technologie en
stalsystemen ook voor gemiddeld mindere
prestaties. Stallen zijn gemiddeld meer
dan 20 jaar oud (cicrca 35% van de stallen
is minder dan vijf jaar oud) en zouden
gerenoveerd of vernieuwd moeten worden,
de gebruikte technologie is iets moderner
en gemiddeld 13 jaar oud. 30% van de
technologie voor voeren, drinken, nesting
en verzameling is minder dan vijf jaar oud,
56% is tussen de 5-10 jaar oud. Toch vinden
er relatief weinig investeringen plaats.
De omvangrijke zwarte markt, hoge kosten
en beperkte ondersteuning van de overheid
spelen een belangrijke rol bij het uitblijven
van investeringen.
Zo stelde de Hongaarse overheid in 2013 een
budget beschikbaar van € 16 miljoen gericht
op dierenwelzijnsmaatregelen. Deze maat
regel wordt in 2014 gecontinueerd met
ongeveer eenzelfde budget. Daarnaast is er
een budget van € 1,9 miljoen beschikbaar uit
EU-fondsen voor een programma gericht op
het beperken van salmonella-besmettingen.

Verzekeringsystemen voor
weersomstandigheden
In Hongarije zorgen extremere weers
omstandigheden in de afgelopen jaren
regelmatig voor problemen bij pluim
veehouders. Door enkele hete zomers en
verouderde gebouwen heeft Hongarije
een hoger sterftecijfer dan elders.
Pluimveehouders kunnen zich hiertegen
niet verzekeren: deze schade is momen
teel niet opgenomen in landbouwrisicoverzekeringen. Daarnaast bestaat er
ook geen centraal compensatiefonds.
De overheid is op dit moment ook niet
van plan een specifieke vergoeding voor
deze schade te introduceren.

wordt 20-25% van het kippenvlees, 18-20%
van het kalkoenenvlees en 25-30% van de
eieren verkocht op de zwarte markt; goed
voor ongeveer 15% van het totale inkomen
van de pluimveesector. PPC pleit dan ook,
in navolging van de succesvolle btw-verlaging
in de varkenshouderij, voor verlaging van
btw-tarieven.

Bedrijfsstructuur

Volgens het statistiekbureau zijn er in
Hongarije circa 312.000 bedrijven actief als
pluimveebedrijf, maar hiervan heeft
99% minder dan 1000 dieren (en vertegen
woordigt 25% van de pluimveestapel).
Het aandeel van pluimveebedrijven met een
capaciteit van meer dan 50.000 dieren is
slechts 0,02%. Hier wordt echter wel bijna
50% van de Hongaarse pluimveestapel
gehouden. In de eierproductie heeft
eveneens een sterke concentratie plaats
Zwarte markt omvangrijk
gevonden. 37% van de leghennen wordt
De omwenteling in Hongarije en de daarmee
gehouden op slechts 14 bedrijven. De bedrijfs
gepaard gaande snelle veranderingen in de
structuur is dus tweeledig: een groot aantal
economische en juridische omgeving maakte
bedrijven vertegenwoordigt een beperkt deel
de werking van de pluimveesector in toene
van de pluimveestapel, terwijl een klein aantal
mende mate onvoorspelbaar. De voortdurend
bedrijven een groot deel van de pluimvee
stijgende belastingtarieven resulteerde in
stapel herbergt. Een structuur die niet
een groei van de zwarte economie. Volgens
schattingen van de Poultry Product Council (PPC) vreemd is in Centraal- en Oost-Europa.
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Verwerking

Internationale handel

In de tien jaar na de toetreding tot de EU,
heeft de pluimveeverwerkende industrie
structurele veranderingen ondergaan door
modernisering en buitenlandse overnames,
evenals de relaties tussen pluimveehouders
en verwerkers. Alleen grotere verwerkers
en slachthuizen zijn in staat geweest te
overleven, te moderniseren en te groeien
(vooral door acquisitie en schaalvergroting).
De productie van pluimveevlees mag dan
versnipperd zijn, de verwerkende sector is
inmiddels behoorlijk geconcentreerd en
verwerkt jaarlijks circa 226.000 ton pluim
veevlees. In de figuur zijn de marktaandelen
van de belangrijkste verwerkers aangegeven.

In de totale agrarische exportwaarde bedraagt
het aandeel van pluimveeproducten circa 8%
en kent een waarde van circa € 646 miljoen
(cijfers 2012). De belangrijkste afzetmarkten
zijn Roemenië (15%), Oostenrijk (12%),
Slowakije (10%) en Oekraïne (8%). De export
naar Oekraïne liet de laatste jaren een dalende
trend zien als gevolg van de ontwikkeling van
de pluimveesector in Oekraïne. Dit zette ook de
Hongaarse export naar de omliggende landen
verder onder druk, zeker met verdere opening
van de Europese markt voor Oekraïense
landbouwproducten. In 2012 voerde
Hongarije circa 51.300 ton pluimveevlees in,
vooral uit de direct omliggende landen.

Meer weten?
De Landbouwafdeling Boedapest heeft
onlangs in samenwerking met het
Hongaarse landbouwkundig instituut
een rapport opgesteld over de
Hongaarse pluimveesector. U kunt een
pdf van dit rapport aanvragen via
bdp-lnv@minbuza.nl.

Martijn Homan, Landbouwraad Boedapest
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Welke sector laat hier absoluut kansen liggen?

Eind jaren 80 ging ik bij het ministerie van
Landbouw werken. Ik kwam er al snel achter
dat het ministerie een eigen ‘buitenlandse
dienst’ had. Dat leek mij geweldig, landbouw
in combinatie met het verre buitenland.
Dus heb ik na een tijdje intern gesolliciteerd.
En zo is het gekomen…

Brazilië is een afgeschermde en moeilijke
markt, die van Nederlandse bedrijven heel wat
vraagt, wil je er succesvol zijn. Dat is lang niet
voor iedereen weggelegd, omdat het toch vaak
mkb betreft. Nederland is hier al nadrukkelijk
aanwezig, onder andere in het dierlijke en
plantaardige uitgangsmateriaal en de dier
voederindustrie. Ons aanbod van kennis en
technologie sluit goed aan bij de uitdagingen
waar de voedingstuinbouw- en zuivelketen
hier voor staan. Daarmee timmeren we nu
samen met bedrijven en kennisinstellingen
aan de weg.

Wat zou iedereen moeten weten
over uw werkgebied?

11
vragen
aan
Patricia de
Vries-van Loon
Landbouwraad
Brasília

Het ministerie van EZ heeft
ruim 50 afdelingen in evenzoveel landen waar landbouwraden en -attaché(e)s actief
zijn. Elke maand maken we
kennis met een van onze verre
landbouwmedewerkers.

Ten eerste is Brazilië een geweldig land – van
continentale afmetingen – met fantastische
mensen. En voor een Landbouwraad
natuurlijk een beetje een Mekka op land
bouwgebied. Brazilië lijkt op het eerste
gezicht een typische derdelandenpost,
met veel aandacht voor de versterking van
de positie van de Nederlandse agribusiness
en markttoegang. Dat is zeker waar. Maar er
wordt ook veelvuldig een beroep op ons
gedaan rondom het belangrijke thema
van verduurzaming van grondstoffen.
Denk bijvoorbeeld aan soja, rundvlees,
biobrandstoffen, koffie en cacao.

Hoe staat het met duurzaam ondernemen?

Bijna altijd wel. Nu helpen het weer en het
uitzicht op de ambassadetuin daar wel een
handje mee. Maar ik heb vaak het idee dat
we met ons team weer een verschil hebben
kunnen maken.

Eerder werkte ik hier al van 1997-2002.
Een van de grote verschillen met toen is
duurzaamheid. Destijds hoorde je daar
nauwelijks over, in ieder geval niet in de
landbouwsector. Nu hoor je bijna niet anders.
Natuurlijk is het soms een buzzword zonder
veel inhoud, maar er gebeuren hier erg veel
positieve dingen. Akkerbouw is samen met
rundveehouderij de grootste landgebruiker.
Dus is het heel relevant wat daar gebeurt.
In de hele discussie komen vele issues en
belangen samen. Zaken die een rol spelen
zijn ontbossing, mensenrechten/indianen,
landeigendom, legal compliance en certifi
cering. Nederland heeft daarin, als belangrijke
importeur, ook een rol te spelen.

Wat is uw grootste bron van ergernis?

Wat kan er op uw werkterrein beslist beter?

Brazilianen in een auto. Heerlijk volk die
Brazilianen, totdat ze in een auto stappen.
De ene helft kan niet rijden, de andere helft
is kierewiet of zelfs behoorlijk agressief.
Dit samen met het eigenaardige wegen
netwerk in Brasília - invoegen op de derde
baan - maakt het altijd weer spannend of
ik en/of de auto zonder kleerscheuren van
A naar B kom.

Nederlandse bedrijven die zaken doen met
Brazilië zouden de regels en procedures
nauwgezet in acht moeten nemen. En niet
denken: ach het is toch maar voor Brazilië.
Dat komt nog wel eens voor. Door onzorg
vuldigheid of nalatigheid aan Nederlandse
kant komen containers dan vast te staan.
En dat kost niet alleen heel veel geld, maar
soms ook klanten.

Voor wie heeft u bewondering?

Welk lokaal gerecht is uw favoriet?

Sowieso voor alle mensen die proberen de
wereld een stukje beter te maken. Maar ook
voor schrijvers die werkelijk briljante plots
weten te bedenken. En voor al die Brazilianen
die zes dagen per week om vijf uur ‘s morgens
in een bus zitten op weg naar het werk,
en dan in de avonduren een studie of
opleiding volgen. En er vaak nog een
familie op nahouden. En voor onze
koningin Máxima, om wie ze is en
wat ze kan.

Met stip is dat feijoada, een soort rijst met
bonen. Het wordt hier vaak op de vrijdag
of zaterdag gegeten.

Wanneer denkt u ‘dit is een mooie dag’?

Met wie zou u een avond op stap willen?
Met Sir David Attenborough. En met Tony
Fitzjohn (Engelse natuurbeschermer, red.).

Wat is uw sleutelwoord voor de toekomst?
Elke dag is weer een feestje. En vooruit dan,
Nederland wereldkampioen…
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Hoe bent u in dit werk terechtgekomen?
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Ooit klonk Ethiopië
als ver weg, droog en
onrustig. Het tegendeel is
waar voor wie open staat
voor het realiseren van
kansen. De feiten maken
Ethiopië tot een ideaal land
om aan de slag te gaan.
Het klimaat doet wonderen,
het land is vruchtbaar en de
regering voortvarend.
Veel bedrijven gaven al
gehoor aan de uitnodiging uit
de Hoorn van Afrika en er is Zonnig klimaat voor ondernemers
alle ruimte voor meer
initiatieven.

De voordelen van Ethiopië

Vanwege het hoog gelegen midden en
westen kent Ethiopië een gematigd klimaat,
dat samen met de vruchtbare bodem een
uitdaging vormt voor agrarische initiatieven.
Even lucratief is de vooruitstrevendheid van
de huidige regering. Het accent is verschoven
van passieve hulp naar actieve handel.
Ethiopië ziet in dat samenwerken tot resultaten
leidt en stemt daar het beleid op af. Het land
richt zich op de ontwikkeling van agrarische
sectoren en het is om die reden dat Nederland
naast partnerland voor bilaterale ontwikke
lingssamenwerking inmiddels een promi
nente businesspartner is geworden. Agrariërs
en ondernemers in de verschillende schakels
van de voedselketen hebben hun weg naar
Ethiopië gevonden. De ervaringen zijn positief.
Kregen de pioniers nog met grote uitdagingen
te maken, de laatste jaren is het pad geëffend
en in het veilige en georganiseerde land
zo goed als probleemloos af te leggen.
De toegangsprocedures zijn bekend en
de medewerking van de verschillende
autoriteiten bewijst dat men nieuwe
activiteiten op prijs stelt. De toekomst
vraagt om een ondernemende samenwerking,
zo realiseert men zich, om de voordelen van
het land met behulp van de kennis en ervaring
uit andere, met name westerse landen, in
stelling te brengen. De Nederlandse ambas
sade werkt nauw samen met de regering om

ondernemers in de groenten-, fruit- en
bloemensector aan te trekken en het
ondernemersklimaat in het algemeen te
verbeteren.

Landbouwpotentieel
Als partnerland voor bilaterale ontwikkelings
samenwerking is Ethiopië een zogenoemd.
‘Profiel 1-land’ (laag-inkomenland waar
hulp een belangrijke rol speelt in de ontwik
keling, red.) waar de Millennium Ontwikke
lingsdoelen centraal staan. Het meerjarig
strategisch plan (MJSP) van de ambassade
loopt door tot 2015 en daarin staat onder
andere voedselzekerheid centraal. Kortom,
een vruchtbare bodem voor de ontwikkeling
van agribusiness. Het enorme landbouw
potentieel trok vanaf begin deze eeuw veel
Nederlands midden- en kleinbedrijf naar de
land- en tuinbouwsector. Bedrijven profiteren
niet alleen van het gunstige klimaat maar ook
van aantrekkelijke fiscale omstandigheden.
Die ontwikkeling resulteert niet alleen in
uitbreiding van de activiteiten van de reeds
aanwezige Nederlandse ondernemers, maar
ook in kansen en mogelijkheden voor nieuwe.
Bestaande bedrijven breiden uit, vergroten
hun oppervlakte en verbreden hun werkterrein,
productie en leveringsprogramma. De expansie
van bedrijven die Ethiopië nu beter hebben
leren kennen, vormt wellicht het beste bewijs
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voor de nieuwkomers. Een aantal grote
Nederlandse bedrijven als Heineken en
Bavaria investeert met grote voortvarendheid
in het land en FrieslandCampina, Unilever en
DSM lijken dat voorbeeld te gaan volgen. Als
je er zo goed als thuis bent en je gaat aan de
slag om er nog meer activiteit te ontplooien,
dan moet de achterblijvende concurrentie niet
minder dan de kriebels krijgen.

Productievoordelen
In 2010 zag de Nederlandse kweker Olij de
mogelijkheden van Ethiopië en met hulp van PSI
(Private Sector Investeringsprogramma) werd
Olij Breeding PLC opgezet. Veredelen van diverse
rozenrassen is helemaal nieuw in Ethiopië en
het bleek een succesvolle stap. Olij Breeding PLC
groeit gezond door en neemt een stevig aandeel
in het succes van het bedrijf. De voordelen voor
diverse teelten zijn gemakkelijk voor te rekenen.
Is een teler in Nederland ongeveer 60% van zijn
totale kosten aan verwarming kwijt, met de
gratis zon van Ethiopië komt de energierekening
nauwelijks boven de paar procent. De aanplant
groeit onder de vele uren van felle zon in
combinatie met koele nachten nog eens zo hard.
En dan arbeid, in de landbouw een kostenpost
om rekening mee te houden. Ethiopië is met
de lonen voordeliger dan Kenia. Per dag kost
een loyale werknemer nog geen anderhalve
euro. Al met al belast de factor arbeid de
begroting voor niet meer dan 15%. Goed om te
weten dat verschillende regio’s in Ethiopië
Nederlandse investeerders in de agrarische
sector extra steunen bij het starten van
bedrijfsactiviteiten. In 2013 is met steun van

Afrikaanse Unie

Nieuwe spoorlijn

Nederland opende in 1950 een ambassade
in Addis Abeba, die ook verantwoordelijk is
voor Djibouti en de functie vervult van
Permanente Vertegenwoordiger bij de
Afrikaanse Unie. Vanuit Nederland is de
belangstelling voor Ethiopië groeiende,
ook vanwege de centrale - en voorbeeldfunctie
die het in regio vervult. Het land krijgt extra
aandacht vanuit de Rijksdienst Voor Onder
nemend Nederland (RVO.nl), mede om de
transitie van aid naar trade in goede banen te
leiden. Het Nederlandse bedrijfsleven wordt
met stimulerende programma’s en werkzame
instrumenten op weg geholpen. Er komt
binnenkort een nieuwe investeringsgids uit
om Nederlandse ondernemers een handje te
helpen bij het opstellen van een stappenplan.
Steeds vaker worden de landen in de regio
Noordoost Afrika, verenigd door onder andere
gelijkwaardig geografische omstandigheden,
als samenwerkend gezien en behandeld.
Ethiopië geldt in de regio als voorbeeld en
groot voorstander van dergelijke samen
werking. De landen proberen samen regels
voor onder andere fytosanitaire markt

De waarde van elke keten staat of valt bij het
niveau van de logistiek. De infrastructuur
Ethiopië is voldoende op orde om de concur
rentie met landen als Uganda en Kenia aan te
gaan. Bij gebrek aan een eigen zeehaven speelt
het snel groeiende Ethiopian Airlines een
belangrijke rol. Zeetransport van bulkgoederen
verloopt via havens van de buurlanden, vooral
die van Djibouti. Het wegtransport is goed
georganiseerd en voldoet om de stijgende
productie van het land te exporteren en de
benodigde invoer af te handelen. Ethiopië ziet
de voordelen van voordelig railtransport en
bouwt met Chinese hulp aan een nieuwe
spoorlijn naar zee. In mei 2014 staat een
Nederlandse missie met het accent op
agro-logistiek op het programma. Export naar
Ethiopië vereist samenwerking met een agent
of een distributeur die bij het Ministry of Trade
and Industry als zodanig geregistreerd staat.
Het Ethiopian Investment Agency geeft alle
informatie over het openen van een eigen
vestiging en biedt diverse diensten aan om de
start te vergemakkelijken. De overheid initieert
veel projecten door middel van aanbeste
dingen, vaak gefinancierd door de Afrikaanse
Ontwikkelingsbank (AfDB) en waarop buiten
landse ondernemers kunnen inschrijven.
Maakt u plannen, dan zijn Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (voorheen
Agentschap.nl) en de ambassade in Addis
Abeba uw eerste aanknopingspunten.

‘Ethiopië biedt pluimvee, zuivel en aquacultuur grote kansen’
Nederland de Agricultural Business Support
Facility (ABSF) opgericht. De organisatie
stimuleert het ontwikkelen van initiatieven
van zowel Ethiopische als Nederlandse
bedrijven en helpt partijen om, ook in
samenwerking, ondernemingen te starten.
Onlangs werden een zuivel-, een aquacultuuren een kruiden/specerijenmissie georgani
seerd en van Ethiopië naar Nederland een
sojamissie. Dit jaar staat het vervolg op
zuivel en pluimvee en aardappels op het
programma, compleet met matchmaking
events. De Ethiopiërs zijn leergierig en
oriënteren zich graag op externe kennis en
ervaring. Maart 2014 brachten de minister
van Landbouw en een drietal regiopresidenten
een succesvol bezoek aan Nederland.

toegang, rassenbescherming en in- en
uitvoer op te stellen en deze overal in de
regio van toepassing te maken. Opbloeiende
regionale handel kan de goed zichtbare
economische groei extra stimuleren.
Overal in de Hoorn van Afrika streeft men
naar onbelemmerde handel. In dat licht moet
de recente investeringsreis van ondernemers
uit Kenia naar Ethiopië worden gezien.
Daarbij lag de focus op bloemen, groenten en
fruit, maar de initiatieven zijn veelzijdig en
blijven niet beperkt tot een sector of een deel
van een agroketen. Het begint bij agrarische
productie maar de economische voordelen
van een meer actieve keten worden door de
Afrikaanse regeringen in de regio zeker
herkend.

Frits H. Emmerik

Meer informatie
http://ethiopia.nlembassy.org
add-lnv@minbuza.nl
http://www.rvo.nl
Meer informatie a.s. missie’s:
Missie agrologistiek: https://www.nabc.nl/en/
what-we-do/trade-missions/55/djibouti
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Siemen Cox werkte Rotterzwam
zo’n 15 jaar in de financiële
wereld totdat hij besloot dat
het anders moest. Cox, geïnspireerd geraakt door het
boek de Blauwe Economie “In het boek van Pauli, dat zo’n 100 business
telt over hoe je producten kunt maken
van Gunter Pauli, vatte het cases
van afval, staat bijvoorbeeld beschreven hoe je
idee op om samen met Mark handzeep kunt maken van sinaasappelschillen,
hoe je papier kunt maken zonder bomen
Slegers paddestoelen te gaan en
en zonder water. Wij kozen voor de padde
telen op koffiedik. Dat was stoelencase voornamelijk omdat we koffie als
substraat wilden gebruiken. Koffie is na olie
voor hen namelijk de meest de meest verhandelde commodity ter wereld.
jaar wordt er in Nederland 120 miljoen
aansprekende case in het Per
liter koffie gedronken, dat zijn 3,2 kopjes
boek van Pauli. Plaats van per Nederlander. En nog specifieker:
wordt er 6 miljoen liter koffie
handeling: een voormalig inperRotterdam
jaar gedronken, dat zijn 550.000 op elkaar
tropisch zwembad in gestapelde emmers die samen weer 1000 keer
zo groot zijn als de Euromast.” En met deze
Rotterdam. indrukwekkende beeldende illustratie geeft

Urban Farming in een
tropisch zwembad

Cox fijntjes aan dat er meer dan genoeg
grondstof is om hun product op te laten
groeien. En die grondstof ligt letterlijk voor
het oprapen. Eens per week gaan de mannen
van Rotterzwam met de bakfiets op pad om
her en der afgedankt koffiedik op te halen.
Cox: “We zijn de kleinste gecertificeerde
afvalvervoerder van Nederland, misschien
wel van de wereld.”
De gemiddelde paddenstoelenteler ‘doet’
zo’n 10.000 kilo per week. Rotterzwam streeft
ernaar om uiteindelijk 7.500 kilo op jaarbasis
te telen. Dat is genoeg. “Wat we onder andere
willen bereiken is aandacht voor voedsel
kilometers”, zegt Cox. “Een bord met eten
heeft gemiddeld 10.000 kilometer afgelegd,
wij sluiten een cirkel van grondstof tot
productie én consumptie in 3,7 kilometer
op de bakfiets. Daarnaast vinden we het
verstandig om organisch materiaal dat als

grondstof kan dienen voor voedselproductie
te hergebruiken in plaats van weg te gooien.
En ook niet onbelangrijk: een rund heeft
25 kilo voer nodig om 1 kilogram vlees te
produceren. Bij een paddestoel is dat 1 op 1.
Als laatste argument kan een paddestoel op
‘afval’ groeien, en dat maakt dat er geen
competitie is met onze eigen voedselketen.”
En als het substraat dienst heeft gedaan,
kunnen er nog meer mooie dingen mee
gedaan worden. Cox: “Alpha Enzymes in
Oosterhout is nu bezig om enzymen uit het
substraat te winnen. Die enzymen (cellulases)
zijn zeer gewild in de papierindustrie.
Een andere toepassing van het uitgewerkte
substraat is om het te composteren met
compostwormen. Deze wormen produceren
op hun beurt een vloeibaar aftreksel dat weer
geschikt is als een 100% natuurlijke planten
voeding. Mijn plant thuis kreeg bladeren
die drie keer zo groot waren als daarvoor.
Waar het op neerkomt is dat je van één
afvalproduct vijf nieuwe producten kunt
maken: paddestoelen, enzymen, wormen,
‘wormenthee’ en compost.
Waar Cox en Slegers nu vooral behoefte aan
hebben is aan high tech teelt-oplossingen uit
het topsegment van de Nederlandse tuinbouw.
“Die sector nodigen we graag uit om met ons
mee te denken over een high tech, low cost
oplossing voor kleinschalige, modulaire
kweekruimte voor paddestoelenteelt.”
Meer informatie: www.rotterzwam.nl
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Anno 2004. ‘Europa, best belangrijk’, is de slogan van de publiekscampagne voor
de Europese verkiezingen. De slogan markeert het begin van een decennium aan
euroscepsis in Nederland: in 2004 stapt Geert Wilders uit de VVD en vormt de
anti-Europese PVV. In 2005 stemt Nederland in een referendum massaal tegen de
Europese grondwet. ‘Best belangrijk’ is een stevig understatement voor het grote
belang van de Europese Unie voor een kleine handelsnatie als Nederland. Bij ‘best
belangrijk’ denk ik aan het regelmatig gebruik van tandenstokers om tandvlees
gezond te houden, of het maaien van het gras in de tuin. De Unie is andere koek.
Anno 2014. ‘This time it’s different’, is de Europese slogan voor de verkiezingen tien
jaar later. Well, let’s hope it is. Euroscepsis viert hoogtij in Nederland en in andere
landen. Zowel vanuit links als rechts wordt geroepen om minder Europa, terug naar
de gulden, of zelfs om het uittreden van Nederland uit de Unie. Terwijl Nederland
anno 2014 niet zonder de Europese Unie kàn. It’s here to stay en daar mogen we
voor in onze handjes klappen.

Philip den Ouden
Directeur FNLI

Als directeur van de FNLI kan ik niet hard genoeg roepen dat de Europese Unie
cruciaal is voor de levensmiddelenindustrie. In de wereld van vandaag zetten niet
langer landen, maar hele continenten de toon. Kijk naar de enorme Europese
afzetmarkt die door bundeling van 28 individuele thuismarkten grote kansen biedt
voor onze export. Nederlandse levensmiddelenproducenten exporteren verreweg
het meest naar landen binnen de Europese Unie. Denk daarbij aan BANEN, BANEN
en BANEN. Anderhalf miljoen Nederlanders danken hun baan aan de export naar
EU-landen. In groter perspectief: de Europese Commissie heeft berekend dat sinds
1993 de interne markt voor 1000 miljard euro aan welvaart en voor 2,5 miljoen
banen heeft gezorgd. Denk ook aan gemeenschappelijke handelsovereenkomsten
die internationale markten voor Europese producenten en importeurs toeganke
lijker maken, met de Rotterdamse haven als af- en aanvoerhaven voor het gehele
Europese vasteland. Wat een grote versterking is van de concurrentiepositie,
doordat we als gezamenlijk Europees blok op de wereldmarkt de concurrentiestrijd
met China, Brazilië en de Verenigde Staten kunnen winnen. Nee, Europa is geen
economische hemel: mensen maken zich zorgen, teveel jongeren zijn werkeloos,
de economieën herstellen maar traag en overheidsbegrotingen zijn niet op orde.
Er komen nog meer uitdagingen van wereldformaat aan. Kan Nederland alléén deze
enorme uitdagingen aan? Of zijn we als gezamenlijk Europa winnaar?
Eén ding weet ik zeker: De Nederlandse levensmiddelenindustrie is één van de grote
verliezers als Europese landen terugvallen in protectionisme en belemmerende
maatregelen. Als de interne markt wegvalt en we allemaal weer eigen betaal
middelen hebben. Als elk Europees land zijn eigen regeltjes, voorwaarden en
beperkingen gaat instellen. Nederlandse levensmiddelenproducenten zijn nu de
winnaars van de Europese samenwerking. En met hen een paar honderdduizend
werknemers die direct of indirect betrokken zijn bij de sector. Van 22 tot 25 mei
kunnen 500 miljoen Europeanen hun stem uitbrengen. Weet u al wat u stemt?
Op de website van de FNLI staat een vergelijking van alle verkiezingsprogramma’s
op de voor de levensmiddelenindustrie relevante punten. En stemt u vooral voor
Banen, Banen en nog eens Banen.
Uw stem will make the difference.
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Je hoort eigenlijk Het best bewaarde geheim van Zuid-Amerika
nooit iets over Paraguay.
Dat de economie
vorig jaar met maar liefst
13,6 % groeide, is velen
onbekend. Een sterk Verscholen tussen de grote broers Brazilië
Paraguay is een landbouwland in ontwikkeling.
en Argentinië, ligt Paraguay: een jonge
Landbouw is de belangrijkste industriële
groeiende, exportgerichte bevolking van 7 miljoen inwoners in een
sector, in een economie die verder vooral
landbouwsector die naast land groter dan Duitsland, met als hoofdstad uit diensten bestaat. De helft van de
Eens in de vier jaar neemt de
bevolking is werkzaam in de landbouw,
soja en rundvlees steeds Asunción.
bekendheid van Paraguay iets toe, als het
de export is 100% agro: Paraguay is de
4 soja-exporteur ter wereld, de 7 rund
verder diversifieert. land deelneemt aan de eindronde van het
WK voetbal, maar zelfs dat is niet gelukt
vleesexporteur (meer dan buurland
Hoewel de prijs gestaag voor 2014. Het land heeft de twijfelachtige Argentinië ), en als het gaat om biologische
bekend te staan als doorvoerland van
suiker is het land zelfs wereldwijd de grootste.
toeneemt, is grond nog eer
smokkelwaar, vooral in Ciudad del Este op
Omdat de economie zo sterk afhankelijk is
goedkoop. Dat biedt kansen de grens met Brazilië. De rivier de Paraguay, van de landbouw, is het weer van belangrijke
enige toegang tot de Atlantische oceaan,
invloed op de economische ontwikkeling.
voor investeringen of export de
loopt van noord naar zuid en deelt het land
van Nederlandse agrokennis in tweeën. In het oostelijke, aan Brazilië
grenzende deel is de afgelopen eeuw de
en -technologie. meeste grond in ontwikkeling gebracht.
‘Er zijn uitdagingen,
Immigranten
uit
Duitsland,
Oekraïne,
Japan
Maar Paraguay kent ook zijn
zoals corruptie’
en de laatste 30 jaar ook zo’n 300.000
uitdagingen. Brazilianen produceren onder andere soja,

Paraguay: agrarisch land
in ontwikkeling

e

maïs, rijst, yerba (soort thee), tarwe en
rundvlees. Dat gebeurt vaak in coöperatieve
vorm. De westelijke helft van Paraguay,
El Chaco, kent op enkele regio’s na nog veel
natuurlijke begroeiing en de infrastructuur
is nog zeer beperkt. Des te verwonderlijker
dat de sinds begin 20e eeuw daar gevestigde
Mennonieten drie zuivelcoöperaties hebben
en hun kwalitatief goede producten door
heel Paraguay weten te verkopen.

e

Zakenkabinet
De hoge groei van 13,6% vorig jaar kwam
na veel regen en dus een overvloedige soja- en
graanoogst. De vleesexport bedraagt $600
miljoen per jaar; met Chili, Rusland en
Brazilië als grootste bestemmingen. In april
was een EU-inspectiemissie in Paraguay om
te bezien of de garanties voldoende zijn zodat
ook de EU weer rundvlees kan importeren.

15

Desarrollo Agrícola del Paraguay (DAP)
Bijna tien jaar geleden ontstaan, door
een groep Argentijnse en Paraguyaanse
particulieren die wilden investeren in
landbouwproductie in Paraguay. De huidige
directeur, Gustavo Rol, is een van de
pioniers, en legt op het hoofdkantoor in
Asunción uit dat de waardevermeerdering
van de grond het bedrijf geen windeieren
heeft gelegd. In 2007 kocht DAP het eerste
bedrijf: 5000 hectare voor gemiddeld
$ 1000 per hectare. Momenteel ligt die
hectareprijs tussen $ 5000-7000. De jaren
daarna groeide DAP met buitenlandse
financiële steun tot de huidige omvang
van 20.000 hectare. De aandeelhouders
eisen een hoge mate van transparantie en

Onder leiding van president en succesvol
zakenman Horacio Cartes waait er een
nieuwe wind in Paraguay. Buitenlandse
investeerders wordt gevraagd deel te nemen
in de publiek-private samenwerking om de
infrastructuur te verbeteren, met name
wegen, bruggen, havens en het uitbaggeren
van de rivier. Soms is het enthousiasme van
president Cartes wat al te groot, en krijgt hij
kritiek dat hij het land in de uitverkoop doet.
Maar een obligatielening van $ 500 miljoen
begin dit jaar werd maar liefst 11 maal
overschreven. Er is toenemend vertrouwen
in het land dat al een decennium een
stabiel macro-economisch beleid voert.
De buitenlandse reserves als percentage van

duurzaamheid staat hoog in het vaandel.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
DAP als eerste bedrijf in Paraguay RTRScertificering voor verantwoorde soja
verkreeg. Aangekomen op het bedrijf in
San Pedro staat de maïs er goed bij.
Twee maanden geleden is de soja geoogst,
en daaropvolgend via directe inzaai de maïs
geplant. Zo haalt men twee oogsten per
jaar. In sommige delen van Paraguay zijn
zelfs vijf oogsten in twee jaar mogelijk.
Investeren in irrigatie doet DAP (nog) niet:
“Zolang de grondprijs nog goed is, kopen
we van dat geld liever eerst meer grond
aan, irrigatie kan later altijd nog”.
Overigens is grondaankoop geen sinecure:
landtitels zijn soms jaren verlopen, het

het bruto interne product zijn hoger dan in
landen als Brazilië of Chili, en alleen Peru en
Uruguay doen het op dat front beter in
Zuid-Amerika.

Modernisering
Raul Vera, CEO van Banco Regional de grootste
bank van Paraguay, waarin Rabobank sinds
2008 een strategisch aandeel van 40% heeft,
beaamt dat. Vera is positief over de ontwikke
lingen in Paraguay. Stabiel macro-economisch
beleid, veel private investeringen, de reserves
van de centrale bank nemen toe en de inflatie
is de laagste van Zuid-Amerika (rond de 3%).
De omvang van directe buitenlandse invester
ingen was nooit eerder zo groot.

kadaster is slecht en regelmatig claimen
meerdere personen eigenaar te zijn van
hetzelfde stuk grond. Alle werkzaamheden
op het bedrijf worden uitgevoerd door de
loonwerker: zaaien, bespuiten en de oogst,
zodat DAP niet zelf hoeft te investeren in
dure landbouwmachines. De oogst gaat
direct naar de nabijgelegen haven, op de
boot voor de export. En de prijs? Die is al
maanden vooraf via contracten vastgelegd.
Commercieel manager Hugo Espínola:
“De maïs was al verkocht voordat we
begonnen met inzaaien. We houden
dagelijks de beurs van Chicago in de gaten
en bepalen zo het beste moment voor de
verkoop om risico’s te verlagen.”

Tijdens een bezoek aan het veld valt onderweg
direct de grote hoeveelheid nieuwe pick-up
trucks op. Het gaat goed met de landbouw,
dus hebben veel boeren een nieuwe four
wheel drive gekocht. Maar Paraguay heeft ook
een andere kant. Sociale indicatoren zijn vaak
laag: 30% van de bevolking leeft in armoede.
Analfabetisme neemt af, maar is nog steeds
een punt van aandacht. En ja, er is corruptie.
Agenten langs de snelweg die je zonder extra
geld niet laten doorrijden, of overheids
instanties die pas een (import)vergunning
afgeven na betaling. President Cartes wil de
corruptie aanpakken, maar de vraag is of
hij daarin zal slagen gezien de hardnekkigheid
en de omvang van het probleem.
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Succesvoller lijkt de publieke schandpaal
van de sociale media waar boze burgers hun
ontevredenheid uiten met een verrassende
resultaten. Zo willen sommige restaurants
in Asunción en taxichauffeurs niet meer
hun diensten aanbieden aan met naam en
toenaam genoemde Senaatsleden, nadat
die Senaatsleden hadden gestemd om hun
eigen immuniteit te waarborgen.
Minister van Landbouw Jorge Gattini wil de
komende jaren het risico voor de primaire
producent reduceren, bijvoorbeeld door
stimulering van irrigatie. Water is er vol
doende, dus weersinvloeden op de oogst zoals
in 2012 zijn te vermijden door beter gebruik
van beschikbare bronnen. Ook wil Gattini de
landbouw verder diversifiëren. Producten die
de laatste jaren sterk in opkomst zijn in
Paraguay zijn onder andere rijst, sesamzaad en
chia. Om dat laatste kracht bij te zetten neemt
hij tijdens ons vroege gesprek op de maandagochtend een grote slok uit een glas met door
water opgezwollen chia-zaden, aangevuld met
yoghurt.

“Heel goed voor de gezondheid, want rijk
aan omega-3 vetzuren. En het stilt de trek,
waardoor je overgewicht tegengaat.”
Verder wil minister Gattini de groenten- en
fruitsector verbeteren: goed voor de werk
gelegenheid en het familiebedrijf. Plastic
kassen, betere zaden en integraal pest
management zijn pijlers van dit programma.
Peter Zuurbier, directeur Latijns-Amerika van
Wageningen UR, is in januari in Paraguay
geweest om terreinen voor samenwerking te
verkennen. De universiteit van San Carlos is
gespecialiseerd in landbouwopleidingen,
vooral in het opleiden van goede managers
van bedrijven. Daar ontbreekt het vaak nog
aan. De laatste decennia is er vanuit de
overheid weinig geïnvesteerd in onderzoek
en innovatie; publieke instanties zijn lange
tijd bureaucratisch en zwak geweest.
Maar ook dat gaat op de schop.
Boeren in Paraguay investeren al behoorlijk
in technologie, vooral de precisielandbouw
met GPS in de soja- en graanteelt groeit snel.
Langs de rivier zijn de laatste jaren grote

verwerkingsinstallaties voor soja verrezen.
De productie van dierlijke eiwitten neemt
sterk toe, naast rundvlees produceert
Paraguay steeds meer varkens- en pluim
veevlees. Daarvan profiteren bedrijven
zoals het vorig jaar door DSM overgenomen
Tortuga, dat vitaminen voor premixen
produceert.
Door de speciale band die Paraguay heeft
met Taiwan, waarvan het veel financiële
steun ontvangt, is de relatie met China een
bijzondere. Maar de sterk groeiende land
bouwsector in Paraguay zal China zeker niet
ontgaan. Die onbekendheid: hoe lang houdt
Paraguay dat nog vol?
Bart Vrolijk
Landbouwraad Buenos Aires
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“Minder efficiënt is soms
meer effectief”

Maarten Smit van GMBS
Business Support begeleidt
bedrijven bij het internationaal ondernemen. Of het nu
gaat om strategieontwikkeling en studies of onder
steuning bij de verkoop.
Daarnaast richt Smit zich ook
op projectontwikkeling waarbij samenwerking het sleutelwoord is. “Mijn hart ligt bij
samenwerken, ik was destijds
betrokken bij een van de
eerste 2g@there projecten en
de samenwerking met onze
overheid is goed bevallen.”
Smits expertise is breed maar
hij richt zich voornamelijk op
Azië, met Indonesië als
belangrijkste focusland.

Smit heeft een passie voor Indonesië en die is
hem met de paplepel is ingegoten. Dat krijg je
met een -in Indonesië geboren- Nederlandse
vader die de kleine Smit de mooiste verhalen
vertelt. Vele jaren later, bezoekt hij het land en
is definitief verkocht. Smit ontmoet er zijn
vrouw en woont er 9 jaar voordat hij in 2005
met zijn gezin terugkeert naar Nederland.
Nadien werkt hij voor onder andere DLV Plant.
Tot hij op een dag besluit zijn hart te volgen
en zijn eigen adviesbedrijf opzet.
Smit, die vloeiend Indonesisch spreekt,
kan een rol spelen op het gebied van match
making, het laten uitvoeren van studies,
of andere export bevorderende activiteiten.
“Het komt ook voor dat ik de Indonesische
overheid begeleid met een stukje capaciteits
opbouw. Dat komt erop neer dat ik kennis
trajecten begeleid om overheidsinstellingen
beter te laten functioneren, bijvoorbeeld op
internationaal vlak.”
Smit merkt dat het ‘Indonesië-momentum’
nu begint te komen. “De Indonesische
economie groeit al tien jaar met zo’n 6%.
Het land is de 2e grootste qua Facebook
gebruikers, de 3e op Twitter. Er wonen
250 miljoen mensen. Het enige is dat het
land nog niet ‘hot’ is, zoals bijvoorbeeld
Vietnam dat een tijdje geleden wel was.
Indonesië is een complexe markt. Alles is
goed: de cijfers, de statistieken, maar in de
praktijk is het een complexe markt waar alles
wat je doet geld kost. Het is in Indonesië
namelijk zo dat iedereen die iets van waarde
toevoegt, gevraagd of ongevraagd, een
vergoeding vraagt. Dat is niet per se corruptie,
maar gewoon hoe het werkt. Het is alleen al
om die reden noodzakelijk een lange adem te
hebben als je je op zo’n markt wil begeven.
En je moet fysiek aanwezig zijn. In Indonesië
geldt dat ‘minder efficiënt, meer effectief is’.
Als dingen in onze ogen knullig of langzaam
gaan, dan is dat juist dé manier om resultaat
te behalen. ‘Gras groeit niet harder als je eraan
trekt.’ Socialiseren is een belangrijk begrip in
Indonesië, als je die regels niet volgt, krijg je
met zoveel weerstand te maken. Een project
gaat dan gewoon niet door. Het is een

hands-on markt; elkaar live ontmoeten is
goud, telefoneren is zilver en sms’en of
Whatsappen is brons. E-mail staat veelal niet
eens op het podium.”
Onze ambassade en de Indonesia Netherlands
Association (INA) doen goed werk in het
faciliteren van Nederlandse betrokkenheid in
het land waar de winsten groot kunnen zijn,
maar de ondernemingsrisico’s ook. Begrip
voor lokale context, politieke belangen en
vele betrokkenen bij transacties of project
ontwikkeling, vraagt om lange voelsprieten.
“Juist voor deze zaken is het van belang om
een betrouwbare adviseur in te schakelen;
Iemand die samen met de ondernemer met
zijn voeten in de klei staat” , stelt Smit.
En er zijn kansen genoeg voor Nederlandse
ondernemers in Indonesië. Smit: “De ontwik
keling van de agro-industrie staat hoog op de
agenda. De Indonesische overheid wil graag
in het land zelf meerwaarde creëren en zo de
lokale werkgelegenheid en economie te
stimuleren. Als wij maar zorgen dat we ons
opstellen als partner en samenwerking het
uitgangspunt is.”
Smit vind het belangrijk zijn kennis en expertise
ook in laagdrempelige vorm beschikbaar te
stellen. “Zie het als een flexibel abonnement
waarbij ik een aantal dagen aan boord kom
om op een kosteneffectieve manier nieuwe
trajecten in spannende markten op poten te
zetten waar de ‘vaste bemanning’ van een
onderneming geen tijd voor heeft.”
Meer informatie:
www.gmbs.eu
www.flexiguide.nl
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Afrika
Addis Abeba
Werkgebied: Ethiopië
Dhr. mr. J.L.M. van den Heuvel,
Landbouwraad
T (00-251) 113.711.100 ext. 205
E add-lnv@minbuza.nl
I http://ethiopia.nlembassy.org
Nairobi
Werkgebied: Kenia, Tanzania
Dhr. ir. G.A. Rikken, Landbouwraad
T (00-254) 20.4450.137
E nai-lnv@minbuza.nl
I http://kenia.nlambassade.org
Pretoria
Werkgebied: Zuid-Afrika,
Mozambique, Angola
Dhr. drs. N. Schelling, Landbouwraad
T (00-27) 12.425.4570/2/3
E pre-lnv@minbuza.nl
I http://zuidafrika.nlambassade.org
Kigali
Werkgebied: Rwanda, Burundi
Oeganda
Mw. ir. J.T.C.G. Muffels,
Landbouwraad
T (00-250) 280280281
E kig-lnv@minbuza.nl
I http://rwanda.nlambassade.org
Rabat
Werkgebied: Marokko,
Tunesië, Algerije en Libië
Mw. I. Hardenberg, Landbouwraad
T (00-212) 537219613
E rab-lnv@minbuza.nl
I http://marokko.nlambassade.org

São Paulo (Landbouwsteunpunt,
valt onder Brasília)
Mw. F.E. Heering,
Agricultural assistant
T (00-55) 11.3811.3300
T (00-55) 11.3811.3313
E sao-lnv@minbuza.nl
I http://saopaulo.nlconsulaat.org
Buenos Aires
Werkgebied: Argentinië,
Chili, Uruguay, Paraguay
Dhr. ir. B. Vrolijk, Landbouwraad
T (00-54) 11.4338.0090
E bue-lnv@minbuza.nl
I http://argentinie.nlambassade.org
Twitter @bartvrolijk
Mexico
Werkgebied: Mexico, Cuba
Mw. ir. G.J.G.M. Nuytens-Vaarkamp,
Landbouwraad
T (00-52) 55.110.56560
E mex-lnv@minbuza.nl
I http://mexico.nlambassade.org
Twitter @GabrielleMexico
Washington
Werkgebied: Verenigde Staten
van Amerika (incl. Puerto Rico),
Canada, tevens Wereldbank
Dhr. drs. M.W.M. Olde Monnikhof,
Landbouwraad
T (00-1) 202.274.2716
E was-lnv@minbuza.nl
I http://dc.the-netherlands.org
I www.hollandfoodpartner.com
Twitter @oldemonnikhof

Azië

Algiers (Landbouwsteunpunt,
valt onder Rabat)
Dhr. K. Benchaalal,
Agricultural assistant
T (00-213) 21.92.28.28
E alg-lnv@minbuza.nl
I http://algerije.nlambassade.org

Hanoi
Werkgebied: Thailand en Vietnam
Mw. mr. drs. D. Dernison,
Landbouwraad
T (00-84) 43.8315.650 ext. 220
E han-lnv@minbuza.nl
I http://nl.hollandinvietnam.org
Twitter @daphnedernison

Amerika

Bangkok (Landbouwsteunpunt,
valt onder Hanoi)
Dhr. S. Chantachitpreecha,
Agricultural Assistant
T (00-66) 2.309.5290
E ban-lnv@minbuza.nl
I http://thailand.nlambassade.org

Brasília
Werkgebied: Brazilië
Mw. ir. P.M.B. de Vries-van Loon,
Landbouwraad
T (00-55) 61.3961.3208
E bra-lnv@minbuza.nl
I http://brazilie.nlambassade.org
Twitter @bomdiapatricia

Jakarta
Werkgebied: Indonesië, Singapore,
Malesië, tevens voor Association of
South-East Asean Nations (ASEAN)
Dhr. ir. J.F. Rummenie, Landbouwraad
T (00-62) 21.524.1032/48
T (00-62) 21.525.1515
E jak-lnv@minbuza.nl
I http://indonesie.nlambassade.org
Kuala Lumpur
(Landbouwsteunpunt, valt onder
Jakarta)
Mr. Sing Know Tham, Agricultural
Assistant
Mrs. Li Huan Hoh, Agricultural
Assistant (markttoegangs
problemen en SPS)
T (00-60) 3.2168.2600
E kll-lnv@minbuza.nl
I http://maleisie.nlambassade.org
Singapore (Landbouwsteunpunt,
valt onder Jakarta)
Dhr. ir. A. Kusuma, Agricultural
Assistant
T (00-65) 6739.1121
E sin-lnv@minbuza.nl
I http://singapore.nlambassade.org
New Delhi
Werkgebied: India, Sri Lanka
Dhr. drs. ing. A.W. Verhey,
Landbouwraad (per 1-5-2014)
T (00-91) 11.24.197.605
E nde-lnv@minbuza.nl
I http://india.nlambassade.org
Twitter @wouterverhey
Peking
Werkgebied: Volksrepubliek China,
(incl. Hong Kong) en Mongolië
Dhr. ir. M. Overheul, Landbouwraad
Mw. mr. N. Runia, Landbouwraad
T (00-86) 10.8532.0260
E pek-lnv@minbuza.nl
I http://china.nlambassade.org
Hong Kong SAR
(Landbouwsteunpunt, valt onder
Peking)
Dhr. R. Wong, Agricultural assistant
T (00-852) 2599 9227
E nlhonagr@netherlands-cg.org.hk
I www.hollandinhongkong.org
Shanghai (Landbouwsteunpunt,
valt onder Peking)
Dhr. N. Hong, Agricultural assistant
T (00-86) 21.22.087229
E sha-lnv@minbuza.nl
I http://shanghai.nlconsulaat.org

Seoul
Werkgebied: Republiek Korea
en Taiwan
Dhr. A. Snellen van Vollenhoven,
Landbouwraad
T (00-82) 2.311.8670
E seo-lnv@minbuza.nl
I http://zuidkorea.nlambassade.org
Taipeh (Landbouwsteunpunt,
valt onder Seoul)
Mw. W. Liang, Agricultural assistant
T (00-886) 2.2175.6728
E nltaiagr@ntio.org.tw
I www.ntio.org.tw
Tokyo
Werkgebied: Japan
Mw. drs. C.M. Heijdra, Landbouwraad
T (00-81) 3.5776.5490
E tok-lnv@minbuza.nl
I http://japan.nlambassade.org
Twitter @cindyheijdra

Europese Unie
Berlijn
Werkgebied: Duitsland en
Zwitserland; Denemarken,
Noorwegen en Zweden i.s.m.
Kopenhagen
Dhr. ir. A.C. van Arnhem,
Landbouwraad
Mw. ir. K.L. Westra, Landbouwattachée
T (00-49) 30.2095.6480
E bln-lnv@minbuza.nl
I http://bln.niederlandeweb.de/nl
Twitter @agriberlijn
Blog www.agriberlijn.com
München (Landbouwsteunpunt,
valt onder Berlijn)
Mw. A. Meyer
T (00-49) 89 206 02 67 12
E mun-lnv@minbuza.nl
I www.niederlandeweb.de
Boedapest
Werkgebied: Hongarije, Slovenië,
Oostenrijk
Dhr. ir. M.A.C. Homan, Landbouwraad
T (00-36) 1.3366.380
E bdp-lnv@minbuza.nl
I http://hongarije.nlambassade.org
Twitter @HomanMAC
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Lissabon (Landbouwsteunpunt,
valt onder Madrid)
Mw. A.P. Paiva Geadas,
Agricultural assistant
T (00-351) 21.391.4919
E lis-lnv@minbuza.nl
I http://portugal.nlambassade.org

Sofia (Landbouwsteunpunt,
valt onder Boekarest)
Mw. D.H. Milenkova,
Agricultural assistant
T (00-359) 2.8160.380
E sof-lnv@minbuza.nl
I http://bulgarije.nlambassade.org

Parijs
Werkgebied: Frankrijk
Dhr. ir. N.A. van Opstal,
Landbouwraad
T (00-33) 1.4062.3353/55
E par-lnv@minbuza.nl
I http://frankrijk.nlambassade.org
Blog http://agrofoodhandels
informatiefrankrijk.wordpress.com

Brussel
Werkgebied: België, Luxemburg
Dhr. drs. G.G.J. Thissen,
Landbouwraad
T (00-32) 2.679.1550
E bru-lnv@minbuza.nl
I http://belgie.nlambassade.org

Rome (Landbouwsteunpunt)
Werkgebied: Italië
Mw. M. Sipman, Agricultural
assistant
T (00-39) 06.3228.6224
E rom-lnv@minbuza.nl
I http://italie.nlambassade.org

Kopenhagen
(Landbouwsteunpunt)
Werkgebied: Denemarken,
Noorwegen en Zweden i.s.m.
Berlijn; Finland i.s.m. Warschau
Mw. drs. R. Nijland,
T (00-45) 33.707.237
E kop-lnv@minbuza.nl
I http://denemarken.nlambassade.org
Twitter @renskenijland

Warschau
Werkgebied: Polen, Estland,
Letland, Litouwen en Wit-Rusland;
Finland i.s.m. Kopenhagen
Dhr. drs. A.J.M. van Poppel,
Landbouwraad
T (00-48) 22.559.1269
E war-lnv@minbuza.nl
I http://polen.nlambassade.org

Londen
Werkgebied:
Verenigd Koninkrijk, Ierland
Dhr. dr. M.H. de Jong, Landbouwraad
T (00-44) 20.7590.3279/76/77/80
E lon-lnv@minbuza.nl
I http://verenigdkoninkrijk.
nlambassade.org
Twitter @HenkdeJong3

Midden-Oosten

Madrid
Werkgebied: Spanje, Portugal
Mw. Drs. C.W. Zwitser,
Landbouwraad
T (00-34) 91.353.7521
E mad-lnv@minbuza.nl
I http://spanje.nlambassade.org

Riyadh
Werkgebied: VAE, Saoedi-Arabië,
Koeweit, Bahrein, Qatar, Oman
Dhr. dr. ir. J.G. van der Beek,
Landbouwraad
T (00-966) 11 488 1093
E riy-lnv@minbuza.nl
I http://saudi-arabie.nlambassade.org
Twitter @NLAgrofoodGCC

Cairo
Werkgebied: Egypte
Dhr. ir. J.C.M.A. Geijer, Landbouwraad
T (00-202) 2 736 38 63 /
2 739 55 71/2/3
E kai-lnv@minbuza.nl
I http://egypte.nlambassade.org

Dubai (Landbouwsteunpunt,
valt onder Riyadh)
Mw. S. Kadri, Agricultural assistant
T (00-971) 4.4407600 (ext. 607)
E dba-lnv@minbuza.nl
I http://vae.nlambassade.org

Overig Europa
Ankara
Werkgebied: Turkije, Israël en
Palestijnse gebieden
Dhr. M. Cevikoglu, Landbouwraad
T (00-90) 312.409.1860
E ank-lnv@minbuza.nl
I http://turkije.nlambassade.org
Belgrado
Werkgebied: Bosnië-Herzegovina,
Kroatië, Servië en Montenegro
Dhr. drs. M.A. Wegen, Landbouwraad
T (00-381) 11.202.39.83
E bel-lnv@minbuza.nl
I http://serbia.nlembassy.org
I www.agribusiness-nl-srb.com
Zagreb (Landbouwsteunpunt,
valt onder Belgrado)
Mw. D. Bacic, Agricultural assistant
T (00-385) 1.464.2220
E zag-lnv@minbuza.nl
I http://kroatie.nlambassade.org
Kiev
Werkgebied: Oekraïne,
Dhr. dr. E.J. Krajenbrink,
Landbouwraad
T (00-380) 44 490 82 23
E kie-lnv@minbuza.nl
I http://oekraine.nlambassade.org
Moskou
Werkgebied: Rusland, Kazachstan
Dhr. ir. P.J.M. de Jong, Landbouwraad
Dhr. E. Smidt, Landbouwattaché
T (00-7) 495 797 29 46
E mos-lnv@minbuza.nl
I http://rusland.nlambassade.org
Twitter @iorusland

Permanente Vertegenwoordigingen Ez bij internationale organisaties
Brussel PV-EU
Dhr. drs. G.G.J. Thissen,
Landbouwraad
Dhr. drs. J.K. Knol,
Veterinaire en Fytosanitaire Raad
Mw. drs. I.C.M. Tilborg-van Loon,
Landbouwattachée
Dhr. drs. T. Heddema,
Landbouwattaché
T (00-32) 2.679.1545/1546
E bre-lnv@minbuza.nl
I http://eu.nlmission.org
Tevens belast met procurementaangelegenheden in het kader van
de ontwikkelingsfondsen van de EU.

Genève PV-Genève
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het
Koninkrijk der Nederlanden bij de
WTO (Wereldhandelsorganisatie)
en andere internationale organisa
ties te Genève (UNCTAD, UNEP,
WHO, WIPO/UPOV)
Dhr. ir. P.L. Gooren, Landbouwraad
T (00-41) 22.748.1822/08
E gev-lnv@minbuza.nl
I http://geneva.nlmission.org
Parijs PV-OESO
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het
Koninkrijk der Nederlanden bij de
OESO (Organisatie voor
Economische Samenwerking en
Ontwikkeling)
Mw. drs. C. Boonstra, Landbouwraad
T (00-33) 1.4062.3313/4
E pao-lnv@minbuza.nl
I http://oeso.nlvertegenwoordiging.org
Twitter @carlaboonstra
Rome PV-Rome
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het
Koninkrijk der Nederlanden bij de
VN-organisaties voor voedsel
en landbouw
Mw. G. Verburg, Buitengewoon en
Gevolmachtigd Ambassadeur,
Permanent Vertegenwoordiger
Dhr. drs. R. Elkhuizen,
Ambassaderaad, Plv. Permanent
Vertegenwoordiger
Mw. drs. E. van Woersem, Tweede
Secretaris, Adj. Permanent
Vertegenwoordiger
T (00-39) 06.574.0306/ 2326
E rof@minbuza.nl
I Zie www.italie.nlambassade.org >
Ambassade > Nederlandse
vertegenwoordigingen in Italië
Twitter @GerdaVerburg

Netherlands AgriBusiness
Support Office
NAFTC New Delhi
Dhr. M. Leijten, Director
T (00-91) 98 11 244 239
E info@naftc-india.com
I www.naftc-india.com
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Boekarest
Werkgebied: Roemenië,
Bulgarije en Griekenland
Dhr. drs. R.H. Schaap,
Landbouwraad
T (00-40) 21. 208.6051
E bkr-lnv@minbuza.nl
I ww.netherlandsemb.ro
Twitter @reinderschaap
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Ondernemersbijeenkomst

Midden-Oosten en Noord-Afrika
Heeft u interesse om zaken te doen in de regio
Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA)? Of
doet u er al zaken, maar wilt u uitbreiden?
Zou u wel willen, maar de economische of
politieke situatie in de regio houdt u tegen?
Of bent u benieuwd wat de MENA-regio voor
uw onderneming zou kunnen betekenen?

gerenommeerde sprekers uit Nederland en
de regio hun inzichten in de politieke en
economische ontwikkelingen. Meer specifiek
zal worden ingegaan op de mogelijkheden in
de agro- en foodsector. Na een netwerklunch
komen ’s middags de sectoren agrologistiek

Kom dan op 3 juni 2014 naar de MENAbijeenkomst op het ministerie van EZ.
Zakendoen in deze regio biedt groot
potentieel, maar kan heel anders gaan dan
wat u in Nederland gewend bent. Tijdens de
bijeenkomst staan de MENA en experts uit de
regio tot uw beschikking. Zij zijn er om u te
ondersteunen bij uw marktentree of lopende
activiteiten. Het programma is interessant
voor nieuwkomers evenals reeds in de regio
actieve bedrijven. In de ochtend geven

Meer informatie

en bedekte teelt uitgebreid aan de orde in
separate themasessies waaronder onder
andere: introductie moderne teeltt echnieken,
IPM, logistiek & distributie en post harvesttechnologie. Ook komen de do’s and don’ts
van zakendoen in de MENA voorbij.

Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Qatar, Oman en Jemen
Landbouwraad:
Hans van der Beek
hans-vander.beek@minbuza.nl
DG Agro:
Rosanne Metaal
r.metaal@minlnv.nl
Egypte
Landbouwraad:
DG Agro:

Joost Geijer
Mireille Boshuizen

Marokko, Algerije, Tunesië, Libië
Landbouwraad:
Inge Hardenberg
DG Agro:
Marijke Langeveld

joost.geijer@minbuza.nl
m.k.boshuizen@minez.nl
inge.hardenberg@minbuza.nl
m.w.l.h.langeveld@minez.nl

Gebundelde Twitter-account Landbouwraden

AgroBerichtenBuitenland
- @AgroBerichtBui
Vanuit het ministerie van EZ is een centrale
Twitter-account aangemaakt, naast het
groeiende aantal individuele Twitter-accounts
van landbouwafdelingen op de Nederlandse
ambassades.

Financieringsinstrumenten en overige assistentie in beeld

Nieuwe brochure RVO.nl
Transitiefaciliteit (TF)
Zuid-Afrika, Colombia en Vietnam gelden
internationaal als veelbelovend om handel
mee te drijven. Ze hebben een relatief goed

investeringsklimaat, adequaat economisch
beleid en ontwikkelde financiële sector, een
snel groeiende middenklasse, relatief jonge
bevolking en een stabiele politieke situatie.
Tot voor kort had Nederland een

Op de nieuwe account AgroBerichtenBuitenland
- @AgroBerichtBui verschijnen berichten van
de landbouwraden over (markt)kansen voor
de Nederlandse agro- en foodbusiness.

ontwikkelingssamenwerkingsverband met deze
landen. Nu verandert dat in een economische
relatie. Om mkb-ondernemers te helpen in het
opbouwen van gezonde handelsbetrekkingen met
deze zogenoemde transitielanden, biedt RVO.nl de
Transitiefaciliteit aan. Het idee erachter is, door
inzet van Nederlandse kennis en kunde, het
ondernemersklimaat in het transitieland te
verbeteren en de belemmeringen voor het
Nederlandse bedrijfsleven weg te nemen.
Meer informatie www.rvo.nl/transitiefaciliteit
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Programma Publiek Private Samenwerking (PPP)

U heeft goede plannen voor de uitbreiding van uw bedrijf en beschikt
over de juiste kennis, visie en ambitie. Met Finance for International
Business investeert het ministerie van Buitenlandse Zaken op deal-bijdeal basis mee met een financier. De Staat verstrekt 35 procent van het
financieringsbedrag in de vorm van een lening (cofinanciering),
met een maximum van € 875.000,-. Voor deze lening worden geen
zekerheden gevraagd voor de dekking van de lening. De overige
65 procent van de financiering moet door een professionele financier
worden verstrekt. Doordat de Staat daadwerkelijk voor een deel
meefinanciert, zijn financiers eerder bereid uw plannen te financieren.
Alle professionele financiers (banken, participatiemaatschappijen en
onder voorwaarden ook informal investors) kunnen als co-financier bij
deze regeling optreden, als zij voldoen aan een aantal voorwaarden.

Als u in ontwikkelingslanden werkt aan het verbeteren van WASH,
waterzekerheid, waterveiligheid, voedselzekerheid en private
sectorontwikkeling, dan kunt u wellicht gebruikmaken van de
volgende programma’s:
• Het Fonds Duurzaam Water (FDW);
• Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV);
• Ghana WASH Window (GWW).
WASH is de internationale afkorting voor water, sanitatie en hygiëne.
De faciliteiten ondersteunen ontwikkelingslanden
via publiek private samenwerking
tussen overheid, bedrijfsleven en
kennisinstellingen of
maatschappelijke organisaties.

Meer informatie www.rvo.nl/fib

Dutch Good Growth Fund (DGGF)
Er is een nieuwe tijd aangebroken waarbij hulp hand in hand gaat
met economische ontwikkeling. Nederlandse ondernemers die zaken
willen doen in opkomende markten en ontwikkelingslanden lopen
vaak op tegen een financieringsprobleem. Vaak vinden banken de
risico’s te groot om mee te financieren. Met als gevolg dat plannen
voor investeringen en handel niet van de grond komen. Kansen op
groei en banen daar én hier blijven daardoor onbenut. Het nieuwe
Dutch Good Growth Fund (DGGF) voorziet in die financiering.
Met de komst van het DGGF wordt er een punt gezet achter 5 jaar PSI.
Het DGGF biedt financiële steun in de vorm van leningen, garanties en
aandelenparticipaties. Het fonds heeft een revolverend karakter, wat
betekent dat het geld dat wordt terugbetaald, opnieuw in het fonds
terechtkomt. Andere ondernemers kunnen hier ook weer gebruik van
maken. Het DGGF gaat vanaf 1 juli 2014 van start.
Meer informatie www.rvo.nl/dggf

Subsidieregeling voor demonstratieprojecten,
haalbaarheidsstudies en kennisverwerving
Opkomende markten bieden door hun snelle ontwikkeling in toe
nemende mate kansen voor Nederlandse export en investeringen. Bent u
een ondernemer met internationale ambitie en interesse in opkomende
markten? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de subsidieregeling
voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving.
• Kennisverwerving: financiële ondersteuning voor advisering en
begeleiding door een externe deskundige gericht op positionering
van hun onderneming in een opkomende markt.
• Haalbaarheidsstudies: subsidie voor het uitvoeren van een
haalbaarheidsstudie.
• Demonstratieprojecten: subsidie om specifieke Nederlandse
expertise in het transitieland te tonen.
Meer informatie www.rvo.nl/dhk

Meer informatie
www.rvo.nl/ppp
www.rvo.nl/fdw

www.rvo.nl/fdov
www.rvo.nl/gww

Fonds Opkomende Markten (FOM)
Heeft uw onderneming een dochteronderneming of joint-venture in
een opkomende markt? Dan kunt u voor uw lokale bedrijf financiering
krijgen van FMO (Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwik
kelingslanden). Financiering kunt u krijgen in de vorm van een lening,
garantie, achtergestelde lening of participatie.
De voorwaarden:
• Het Nederlandse bedrijf moet garanties bieden om de financiële
structuur van de lokale onderneming te versterken;
• FOM-financiering is mogelijk in alle lidstaten van de Wereldbank,
inclusief Aruba en de Nederlandse Antillen. Uitgezonderd zijn hoge
inkomenslanden en EU-lidstaten;
• FOM financiert geen Nederlandse bedrijven die al grotendeels of
helemaal zijn toegetreden tot opkomende markten.
Meer informatie www.fmo.nl/fom

Agribusiness-netwerkbijeenkomst
Op 25 juni 2014 vindt een agribusinessnetwerkbijeenkomst plaats. Daar kunt
u in gesprek komen met de landbouw
assistenten van de Nederlandse
ambassades in het buitenland, alsmede
netwerken met uw collega-ondernemers.
Locatie en aanmelding worden
bekendgemaakt via www.rvo.nl.
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Finance for Internationaal Business (FIB)

22 Grensverleggers

Kanters Special Products

Voedingssupplementen voor vee

Kanters Special Products uit
Lieshout houdt zich bezig met
het maken van vloeibare
recepturen die worden toegevoegd aan het water dat
dieren drinken. Doel:
het gebruik van antibiotica in
de veehouderij terugdringen
door dieren preventief een mix
toe te dienen van vitamines,
mineralen, aminozuren,
organische zuren en kruidenextracten. Het resultaat:
dieren met een betere weerstand dankzij een betere
darmflora.

Het klinkt als een Activia-reclame misschien,
maar Rogier van Sambeek [Business Develop
ment Director] claimt niet zomaar succes.
Kanters werkt met TNO samen om de resultaten,
die er aantoonbaar zijn, wetenschappelijk te
onderbouwen. Van Sambeek haalt een
voorbeeld aan van het spenen van biggen.
Als die bij de zeug worden weggehaald, is dat
een stressmoment en krijgen de biggen vaak
last van diarree. “In het lichaam van varkens
wordt zoutzuur aangemaakt, door die stress
wordt er minder zoutzuur geproduceerd
waardoor de pH-waarde in de maag omhoog
gaat. Dat resulteert in een slechtere eiwit
vertering. Wij voegen organische zuren toe
aan het water zodat de pH-waarde in de maag
van de biggen laag blijft en de eiwitvertering
gestimuleerd. Zo wordt diarree voorkomen of
snel gestopt.”
Een belangrijke factor is de toediening via
water. Dieren zijn net mensen, als ze zich niet
lekker voelen zijn ze niet snel geneigd voer te
eten, maar ze blijven wel drinken. Kanters
maakt de vloeibare voedingssupplementen
naast varkens ook voor de pluimveehouderij
en rundveehouderij. “Ad Kanters, de oprichter
van ons bedrijf, was oorspronkelijk vlees
kuikenhouder en altijd op zoek naar natuur
lijke manieren om zijn dieren zich beter te
laten voelen. Ons product heeft zich echt in
de praktijk ontwikkeld.”
Daarom is het ook waarschijnlijk zo dat
de voedingssupplementen vooralsnog
meer aftrek vinden bij pluimveehouders
dan bijvoorbeeld in de rundveehouderij.
Van Sambeek heeft een logische verklaring:
“Bij vleeskuikens moet je snel kunnen
reageren, de dieren zitten kort in een stal
en als er iets mis dreigt te gaan, merk je dat
meteen aan het economisch resultaat.
Dan zijn voedingssupplementen een goede
manier van voorkomen. Varkens zitten al
weer langer in een stal, koeien al helemaal.
Die kun je individueel behandelen mocht er
iets mis zijn. Maar 20.000 kippen apart
behandelen kan niet.”
Kanters Special Products exporteert voor 90%,
en is actief in zo’n 50 landen. “Je merkt dat de
interesse in supplementen groeit, dat heeft

ook met consumentengedrag te maken.
Maar ook vanuit de fastfoodketens komt de
vraag steeds sterker dat ze voedsel willen
kunnen aanbieden dat vrij is van antibiotica.
Het is een voorwaarde geworden, veehouders
moeten daarin meegaan.” De voedingssupple
menten van Kanters worden verkocht vanaf
1 liter flessen tot vaten van 1000 liter.
Sommige recepturen worden dagelijks
ingezet, andere minder. De klant krijgt een
geconcentreerd product dat op het bedrijf
zelf verdund wordt. “En dan is het natuurlijk
zaak dat de juiste doseringen worden aange
houden, dat luistert soms heel nauw”, aldus
Van Sambeek.
Wat blijft is dat ziek, ziek is. Er zijn gevallen
waarin een dier ziek wordt en antibiotica
onvermijdelijk is. “Maar er zijn toch al flink
wat veehouders die antibiotica vrij kunnen
werken. En dat is niet alleen dankzij Kanters
voedingssupplementen, hygiënemaatregelen
spelen daar bijvoorbeeld ook een rol in.”
Van Sambeek erkent het belang van blijven
innoveren. Op dit moment is Kanters bezig
om te kijken of het bedrijf ook meer op
curatief gebied kan gaan doen. “Er zijn veel
kruidenextracten die een antibacteriële
werking hebben (zoals tijm en oregano),
de kunst is dan om daar iets voor te vinden
wat ingezet zou kunnen gaan worden.”
Wordt dus vervolgd...
Meer informatie op www.kanters.nl.

Op pagina 12 leest u een inspirerend
verhaal over een mooie vorm van
urban farming. Wat je al niet kan doen
met een beetje koffiedik en een
paddestoel.
Foto: David Heckman
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Activiteitenkalender 2014
Onderstaande activiteiten zijn op alfabetische volgorde gerangschikt per regio en per land

Afrika

AMERIKA

Europese Unie

Overig Europa

Nigeria

Verenigde Staten

Frankrijk

Rusland

Economische Missie (met
Ploumen)
incl. sector Agro en Tuinbouw
Inlichtingen uitvoering:
jos.hermsen@rvo.nl

Holland Food Valley Paviljoen
Inlichtingen uitvoering:
saskia.vanerkelens@foodvalley.nl
Inlichtingen markt:
was-lnv@minbuza.nl

Biobased bedrijvendelegatie
ten tijde van Siñal
Inlichtingen uitvoering en markt:
par-ea@minbuza.nl

World Food Moscow
Inlichtingen uitvoering:
ywigchert@nchnl.nl
Inlichtingen markt:
mos-lnv@minbuza.nl

16-20 juni

21-24 juni

20-21 mei

15-18 september

Polen
Zuid Afrika

7-8 juli

Azië

9 - 10 juli

Filippijnen

Angola

Economische Missie met
Minister Ploumen, incl.
agribusiness
Inlichtingen uitvoering:
hanneke.bogaerts@rvo.nl

Zuid-Afrika

5-7 november
Holland Paviljoen op Food and
Drink Event te Johannesburg
Inlichtingen uitvoering:
ywigchert@nchnl.nl
Inlichtingen markt:
a.b.van.beuzekom@minez.nl

9-13 juni
Handelsmissie Agro en Food en
bezoek aan SIAL ASEAN
Exhibition
Inlichtingen uitvoering:
mvanbommel@nchnl.nl
Inlichtingen markt:
han-lnv@minbuza.nl

India

14-16 november
International FoodTec India &
PackEx India
(Hollandpaviljoen)
Inlichtingen uitvoering:
FME – CWM: nicole.de.borst@fme.nl
079 353 13 90
Inlichtingen markt:
nde-lnv@minbuza.nl

Noteer het in je agenda!

23-26 juni

Turkije

Economische missie
(incl. agro en tuinbouw)
Inlichtingen uitvoering:
fred.vandermeer@rvo.nl
Inlichtingen markt:
war-lnv@minbuza.nl

2-4 juni

midden-oosten

8-12 juni

Saoedi-Arabië

9-11 november
Gulfood Manufacturing/ Seafex
Holland Paviljoen
Inlichtingen uitvoering:
ccramer@nchnl.nl
Inlichtingen markt:
riy-lnv@minbuza.nl

Economische missie (incl. agro
en tuinbouw)
Inlichtingen uitvoering:
karin.schipper@rvo.nl
Inlichtingen markt:
ank-lnv@minbuza.nl

Handelsmissie agro, food
en technologie
Inlichtingen uitvoering:
internationaal@fme.nl
of 079 353 1135
Inlichtingen markt:
ank-lnv@minbuza.nl

Business seminar ‘Kansen in Oost(elijk)-Europa’
Ontmoet de Landbouwraden uit Kiev, Moskou en Belgrado
en de technisch assistent uit Ankara vrijdag 13 juni tijdens het
business seminar ‘Kansen in Oost(elijk)-Europa’, op Kasteel
Groeneveld in Baarn. Vanaf 14 uur bent u van harte welkom
op Kasteel Groeneveld voor presentaties vanuit bedrijfsleven
en door de Landbouwraden, en een paneldiscussie over de
kansen en mogelijkheden in Oekraïne, Rusland, Servië en Turkije.
Tevens kunt u één op één in gesprek met de Landbouwraden
tijdens een netwerkbijeenkomst.
Voor meer informatie en aanmelden, zie de website van RVO
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/agenda
of neem contact op met Sabine Hoff, S.H.Hoff@minez.nl

