EVMI-jaaroverzicht

Ophef om zalm Foppen
en leverancierskorting AH
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Twee gebeurtenissen in september overschaduwden al het andere foodnieuws in 2012.
Medio september stonden alle kranten vol van de 2-procentskorting die Albert Heijn
leveranciers oplegde om de eigen groei te financieren. Het laatste weekend van september haalde Foppen met Salmonella besmette gerookte zalm terug. Daaraan kwamen
mogelijk vijf ouderen te overlijden. Meer dan duizend mensen werden ziek. Het EVMIjaaroverzicht zet de belangrijkste gebeurtenissen in 2012 op een rijtje.
Marketing & sales
In 2012 kwam er meer duidelijkheid over de
vraag welke gezondheidsclaims zijn toegestaan. De Europese Commissie keurde er, na
advies van EFSA, slechts 222 goed. Op 14 december 2012 moeten alle afgewezen claims
van de verpakking zijn. De EU nam tevens de
nieuwe etiketteringsverordening aan, dus ook
om die reden zullen voedingsmiddelenfabrikanten hun etiketten moeten aanpassen, maar
daar hebben ze veel langer de tijd voor. In Nederland was er veel commotie over een heel
andere kwestie: de 2-procentskorting die Albert Heijn leveranciers wilde opleggen.

om op AH-producten te plakken.

tingsregeling zelf. Albert Heijn gaat de korting
nu met afzonderlijke leveranciers uitonderhandelen, werd medio oktober bekend. In de
brief, die op 11 september via het Financieele
Dagblad uitlekte, legde Albert Heijn leveranciers op om vanaf 17 september twee procentpunt minder te factureren. ‘Als leverancier groeit u met ons mee, onder meer door
groei in volume. Om deze groei te faciliteren
vinden wij het passend dat u hieraan bijdraagt’, aldus de motivatie van AH in de
brief. De retailer doelde hiermee op de overname van 82 C1000- en Jumbo-winkels, de
herstructurering van het distributiecentrum,
de uitbreiding in België en de opening van de
eerste AH to go in Duitsland.
De maatregel lokte veel kritiek uit, met
name vanwege het eenzijdige karakter. Albert Heijn kwam immers terug op eerder gemaakte afspraken over inkoopprijzen. LTO
Nederland sprak de verwachting uit dat
vooral ondernemers in de groente- en glastuinbouw getroffen zullen worden. Leden en
sympathisanten van Youth Food Movement
(YFM), de jongerenbeweging van Slow Food,
plakten als ludieke actie 2-procent korting
stickers op producten in de schappen van
een AH. Als Albert Heijn zichzelf korting kan
geven, kunnen consumenten dat ook,
meende de organisatie.

Een inschattingsfout, zo betitelde Albert Heijn
directeur Sander van der Laan achteraf de
brief aan leveranciers waarin de korting van
2 procent werd aangekondigd. De excuses
golden alleen het medium, maar niet de kor-

Gezondheidsclaims
Nadat EFSA in juli 2011 de resultaten van
de beoordeling van de laatste batch
13.1-gezondheidsclaims had gepubliceerd,
zette de Europese Commissie in mei 2012

Youth Food Movement maakte een kortingsticker

10

222 generieke gezondheidsclaims om in
een wet. Vanaf 14 december 2012 mogen
er geen afgekeurde gezondheidsclaims
meer op producten staan. Koepelorganisaties FNLI, CBL en Neprofarm kondigden
aan hun leden te gaan helpen met de implementatie van de goedgekeurde generieke gezondheidsclaims. Branchevereniging
NPN wilde echter dat de verordening gezondheidsclaims nietig verklaard wordt en
spande daarom een proces aan bij het Europese Hof van Justitie. De NPN stelde dat
veel goed onderbouwde gezondheidsclaims
zijn afgewezen. Overigens bleek eind maart
tijdens een symposium dat de NVWA mogelijk niet actief gaat handhaven op naleving van de generieke gezondheidsclaims
omdat de tijd daarvoor ontbreekt.
Merken

Op de markt van huishoudelijke apparaten
voor de verkoop van eigen producten
(havveps) gebeurde in 2012 veel. D.E Master
Blenders lanceerde de Senseo Sarista (zie
foto), een koffieapparaat waar geen pads
(zoals de Senseo) of cups (zoals de Nespresso
van Nestlé) in moeten, maar hele bonen die
in verwisselbare reservoirs, funnels, zitten.
Nestlé kwam met de Special T-machine met
theecapsules in 25 premium smaken. Aan de
andere kant stopten Grolsch en Bavaria met
het produceren van vaatjes voor de PerfectDraft omdat de verkoop tegenvalt. De aantrekkingskracht van de bier-havvep lijkt te zijn
weggeëbd. Wellicht omdat er sinds vorig jaar
wegwerptapjes op de markt zijn, zoals Amstel
Tapje Thuis en het Heineken Tapje.
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De nieuwe Lätta is niet alleen om te smeren, maar
ook om te ‘scoopen’.

Arla herintroduceerde in augustus het merk
Melkunie. Dit merk werd in 2001 van de
markt gehaald, maar is nog steeds erg bekend. Unilever bracht na acht jaar afwezigheid in de Nederlandse schappen Lätta opnieuw op de markt. Unilever presenteert
Lätta als volledig nieuwe, luchtig opgeklopte
halvarine, die niet alleen te smeren maar ook
te ‘scoopen’ is.
Voedselveiligheid & kwaliteit

Mededeling over de zalm-recall bij een supermarkt van Albert Heijn.

Het aantal recalls in 2012 was beperkt, maar
één daarvan, die van gerookte zalm van Foppen, had grote gevolgen. De ‘Salmonellazalm’ van Foppen kostte zeker vier mensen
het leven. Bijna 1100 mensen werden er ziek
van. Het bedrijf werd op woensdag 26 september door de NVWA in kennis gesteld van
een mogelijke Salmonellabesmetting, nadat
geconstateerd was dat er sinds eind juli een
toename van het aantal ziektegevallen door
Salmonella Thompson was. Twee dagen later,
op vrijdag, moest het bedrijf op aanwijzing
van de NVWA zalmproducten uit de winkel
halen. De maandag daarop plaatste Foppen
advertenties in dagbladen waarin consumenten verzocht werd de producten niet te gebruiken. In de advertentie werden 37 producten genoemd. Enkele dagen later moesten
nog eens 12 maaltijdsalades en salades voor
op toast aan de lijst worden toegevoegd. De
NVWA beboette later 11 bedrijven omdat ze
niet adequaat hadden gereageerd bij de recall
van met Salmonella besmette zalm van Foppen. De bedrijven hadden mogelijk bacterieel
verontreinigde zalm verkocht of hun afnemers
niet goed geïnformeerd.
Foppen concludeerde na onderzoek dat de

productielijnen in Nederland niet besmet
waren en dat er dus iets niet in orde moest
zijn bij de vestiging in het Griekse Preveza.
Daar werd bij één van de zes productielijnen
Salmonella aangetroffen. Nader onderzoek
wees uit dat bacteriën zich goed konden nestelen in de zalmschalen die sinds een half jaar
als onderlegger tijdens het mechanische productieproces werden gebruikt. Foppen stapte
daarom over op zalmschalen voor eenmalig
gebruik. Foppen heeft toegezegd mensen die
aantoonbaar ziek zijn geworden en nabestaanden van dodelijke slachtoffers een vergoeding voor materiële en immateriële
schade uit te keren. Getroffen consumenten
zelf klaagden Foppen ook aan.
Product & ontwikkeling
Drie belangrijke ontwikkelingen zetten in
2012 verder door: herformulering van producten, de ontwikkeling van producten met
stevia en co-creatie. Lay’s scoorde in 2010 al
enorm met de Maak de Smaak-campagne,
die ertoe leidde dat Patatje Joppie in het
schap kwam. In 2012 streden de aspirant
smaken van consument-productontwikkelaars
in ‘battles’ tegen elkaar. Er waren maar liefst
407.610 smaakinzendingen en 5,8 miljoen
online ‘battles’ om uiteindelijk tot de drie finalisten te komen. Spicy Reggae Chicken
kwam eind oktober als winnaar uit de bus.
Bedenker Kim Spelbrink uit Rotterdam won
25.000 euro én 1 procent van de omzet van
de chipssmaak die als Lay’s Limited Edition in
de winkel verkrijgbaar is.

De winnares van de co-creatiecampagne van Lay’s,
Kim Spelbrink.

Goede tweede als het gaat om co-creatie
was de Bekendste Burger van McDonald’s,

met meer dan 114.000 inzendingen. Uiteindelijk won de McMood van James Zeelenberg
met een spiegelei, kaastopping, rundvlees,
cheddarkaas, augurk, tomaat en ijsbergsla en
McDonald’s Fritessaus. De bedenker figureerde ook in commercials van McDonald’s.

Een jury met onder meer Martijn Krabbé beoordeelde de meest favoriete burgers.

Samenwerking
Diverse bedrijven bundelden hun krachten om
de productontwikkeling naar een hoger niveau te tillen. Zo gaan Unilever en FrieslandCampina nauw samenwerken in het Joint
Business Development Plan (JBDP). Ze bundelen de krachten op het gebied van innovatie en de promotie van duurzame productie,
verpakking en logistiek.
Unilever startte dit jaar ook het ‘open innovation submission portal’ waarop het bedrijf
partners zoekt om via open innovation te
helpen om producten te verbeteren. Op de
website staan ‘wants’, een lijst van thema’s
waarvoor samenwerking wordt gezocht. Er
kwamen tussen maart en oktober meer dan
1000 inzendingen binnen, waarna Unilever er
enkele onderzoeksprojecten aan toevoegde.
Zo werd ook partners gezocht bij innovaties
voor suikervermindering in ijsthee en voor
een rode, natuurlijke en stabiele kleurstof in
fruit- en zuivelproducten.
Unilever Food Solutions en Vion Foodservice
ontwikkelden samen een nieuw saté-concept
voor de catering: Have A Good Day Satay.
Het concept wordt gevormd door Conimexsauzen en toppings, Calvé-satésaus (beide
van Unilever) en kip- en varkenssaté van
Vion’s Q-Linaire. Het concept was onder meer
verkrijgbaar in het Holland Heineken House in
Londen tijdens de Olympische Spelen.
Heinz, FrieslandCampina, Hero Benelux en
SCA Hygiene Products gingen voor hun goederenstromen de samenwerking aan met logistiek dienstverlener Nabuurs.

>>>

eisma voedingsmiddelenindustrie | december 2012

10-11-13-14-15_Jaaroverzicht.indd 11

11

03-12-12 11:31

Stevia

basis van wortel, zoete maïs en witte bonen.
Het product komt in januari in de Nederlandse supermarkt te liggen, maar dan onder
de naam groentefriet. Vion lanceerde gehaktproducten met plantaardige eiwitten, onder
de merknaam Hackplus. Het Hackplus-assortiment heeft vergeleken met reguliere gehaktproducten 30 procent minder vet en 30
procent minder zout. Op de Duitse markt is
Hackplus al langer verkrijgbaar, maar daar is
het vlees deels vervangen door tarwe-eiwit.
Het nieuwe Nederlandse product bevat
erwteneiwit.

Arla omschrijft stevia op de drinkyoghurt Zin! Als

Duurzaamheid
Een ander actueel thema was verduurzaming.
Er waren in 2012 diverse initiatieven om verspilling tegen te gaan. Eén daarvan was de
actie van twee medewerkers van een Nijmeegs communicatiebureau voor de horeca
om te voorkomen dat Parmezaanse kazen die
beschadigd waren door een aardbeving in de
regio Emilia-Romagna omgesmolten zouden
worden. Via de website redeenkaas.nl konden
consumenten en bedrijven stukken van 1,5
kilo bestellen. Zonder het keurmerk Parmigiano Reggiano DOP, dat wel. In totaal werd
ruim 11.500 kilo vacuüm verpakte kaas geleverd, een succesvolle actie dus.
Too Good To Waste is een initiatief om verse
producten zoals tomaten, vlak voor de uiterste houdbaarheidsdatum van de schappen te
halen en te verwerken tot lang houdbare
producten zoals soep, sap, ijs of saus. Zo
wordt verspilling voorkomen. Het eerste product, gazpacho, werd in augustus uitgedeeld
op de Floriade.

honingkruidextract.

Diverse producten met stevia zagen het licht
nadat de zoetstof in december 2011 in alle
EU-lidstaten was toegestaan. Sinds januari levert Van Oordt the portion company Canderel
Stevia voor de Nederlandse foodservice in
poedervorm in een stick. Fabrikant Burg blies
het aloude limonademerk Ranja nieuw leven
in met onder meer een variant met stevia.
Cool Bear is een nieuwe suikervrije vruchtenlimonade waarvan de suikers in de limonade
geheel zijn vervangen door steviolglycosiden.
Unilever verving 30 procent van de suiker in
Lipton Ice Tea Green door de zoetstof en Arla
deed dat met de drinkyoghurt Zin! Overigens
etiketteerde de zuivelaar dat als ‘gezoet is
met honingkruidextract (ook wel bekend als
stevia)’. Tate & Lyle introduceerde een eigen
stevia-variant, Tasteva, waarmee voedingsmiddelen- en drankenfabrikanten het suikergehalte in hun producten kunnen terugbrengen met zeker 50 procent.

bevatten, voor kinderen. Deze drankjes kunnen stressverhogend werken en hartkloppingen veroorzaken. De GGD pleitte daarom
voor een verkoopverbod in de supermarkt.
Kinderen kunnen ze dan niet meer zo gemakkelijk kopen. In juli waarschuwde ook het
Voedingscentrum voor ‘verborgen cafeïne’.
“Meeliftend op de hype van energiedrankjes
komen meer producten, zoals water, cola en
snoepjes, op de markt met extra cafeïne. Het
is niet altijd even duidelijk in welke producten
allemaal deze oppeppende stof zit”, aldus het
Voedingscentrum. In juni had PepsiCo in Nederland Pepsi Kick gelanceerd, suikervrije cola
met extra cafeïne.

Voeding & gezondheid

Pepsico introduceerde Pepsi Kick.

Scelta promootte op de beurs Sial in Parijs de Veg-

Energiedrankjes zijn niet geschikt voor kinderen.

giefries.

Ook op andere terreinen bleven voedingsmiddelenbedrijven producten gezonder maken.
Heinz ontwikkelde Venz hagelslag met 30
procent minder suiker. Scelta promootte op
de beurs Sial in Parijs de Veggiefries, patat op

In 2012 laaide de discussie over de mogelijke
schadelijkheid voor jongeren van energiedrankjes weer op. Ook was er commotie over
de gezondheidseffecten van biologische voeding. Eind mei waarschuwde de GGD voor de
gevaren van energiedrankjes die veel cafeïne

Veel aandacht was er begin september in de
media voor een meta-analyse van Stanford
University waarin biologische en reguliere
producten werden vergeleken. Biologische
producten blijken niet meer voedingsstoffen
te bevatten. Consumptie van biologische voeding reduceert mogelijk wel de blootstelling
aan residuen van bestrijdingsmiddelen en resistente bacteriën.

>>>
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Mensen & bedrijven

Aleksander Fiege van Unilever met de overall
award van de Food Top 100 en de award in de
categorie duurzaamheid.

Unilever staat bovenaan in de Food Top 100
van vakblad EVMI en Nyenrode Business
Universiteit, die op 2 februari werd bekendgemaakt. De onderneming is met een foodomzet van 22,8 miljard euro de grootste
voedingsmiddelenfabrikant van Nederland.
Marketingdirecteur Aleksander Fiege van
Unox nam de award namens Unilever in ontvangst. Op de tweede plaats staat bierbrouwer Heineken, gevolgd door zuivelbedrijf
FrieslandCampina. Vleesverwerker en maaltijdproducent Vion staat vierde. De top-5
wordt gecompleteerd door handelaar in
commodities Nidera Handelscompagnie.
Naast de award voor het bedrijf met de
hoogste omzet waren er awards voor de
voedingsmiddelenfabrikant met de meeste
vrouwelijke bestuurders, de onderneming die
het meeste besteedt aan R&D en de duurzaamste voedingsmiddelenproducent. Vleesbedrijf Hilckmann Groep uit Nijmegen heeft
het grootste aandeel vrouwelijke bestuurders, namelijk 66,7 procent (twee van de
drie). De Nederlandse dochtermaatschappij
van de Amerikaanse geur en smaakstoffenfabrikant International Flavors & Fragrances
(IFF), met vestigingen in Hilversum en Tilburg, besteedt het meest aan R&D, namelijk
5,7 procent van de omzet. De award voor
duurzaamheid ging net als de overall award
naar Unilever.
14

Overnames
Ook in 2012 was er een grote hoeveelheid
overnames, met name in de vlees- en maaltijdindustrie. Plukon kondigde in oktober aan
Interchicken over te nemen. Struik Foods Europe nam de Duitse fabrikant van soepen en
kant-en-klaar maaltijden Sonnen Bassermann
over van Heinz. McCain Foods Holland kondigde in juli aan CêlaVíta te willen overnemen
van Bieze Food Groep. Verscentrum ter
Brugge nam in mei branchegenoot Huiskes
Verswaren over. Salad Signature, eigenaar van
Johma en Délio, kwam in handen van participatiemaatschappij AAC Capital Partners. AAC
nam het meerderheidsbelang over van participatiemaatschappij Gilde Equity Management
Benelux uit Utrecht. Wessanen verworf het
volledige eigendom van snackproducent Favory Convenience Food Group door de overname van de aandelen die in handen waren
van Rabo Capital.
Een grote fusie in de categorie snacks ging
niet door. Ad van Geloven (van onder meer
Mora) en Royaan (van Van Dobben en Kwekkeboom) maakten begin november 2011 al
bekend te willen fuseren. De Europese Commissie voorzag echter belemmering van de
concurrentie op de Nederlandse markt voor
diepvriessnacks en liet de Nederlandse NMa
een onderzoek instellen. Die oordeelde in
september dat Royaan en Ad van Geloven alleen mochten fuseren als Royaan het merk
Van Dobben in licentie zou geven aan een
concurrent. Het ging daarbij om licentie voor
de verkoop van kroketten en bitterballen aan
supermarkten. Zo’n licentie moest een looptijd van zes jaar hebben en in die tijd kon de
concurrent het merk Van Dobben kroketten
en bitterballen rebranden. De beide snackfabrikanten gingen echter niet akkoord met die
voorwaarden en besloten de fusie dan maar
af te blazen.
Bolletje
Problemen waren er ook bij de overname van
familiebedrijf Bolletje door Continental Bakeries. In oktober 2011 werd de overname aangekondigd, maar de NMa meende dat Continental Bakeries dan een te groot aandeel in
de markt van ontbijtproducten zou krijgen. In
mei legden algemeen directeur Hielke van
Dijken en de leden van de Raad van Commissarissen hun functie neer na een conflict
met de aandeelhouders. Volgens een persbericht van Bolletje was er verschil van inzicht
over de “timing van de te volgen scenario’s in
het verkoopproces”. Er werd een nieuwe
Raad van Commissarissen gevormd en die
vonden voormalig algemeen directeur Geert
Jan van Ark bereid de taken van Hielke van
Dijken over te nemen. Eind oktober maakte

Geert Jan van Ark kwam terug op het oude
Bolletje-nest.

Bolletje bekend dat de overname waarschijnlijk in november rond zou komen.
Ook de beoogde overname van de zuivelbedrijven Imlek en Mlekara Subotica op de Balkan door FrieslandCampina ging niet door. De
partijen konden het niet eens worden over de
voorwaarden. FrieslandCampina lijfde wel IDB
Belgium in, één van de grootste verpakkers
van kaas in België. Het bedrijf werd overgenomen van Irish Dairy Board.
D.E Master Blenders
Douwe Egberts kreeg op 12 juni een notering
aan de Amsterdamse beurs onder de naam
D.E Master Blenders 1753. Het bedrijf is de van
Sara Lee afgesplitste koffie- en theetak. Bestuursvoorzitter Michiel Herkemij van D.E Master Blenders zei enkele maanden later in een
interview met de Volkskrant dat DE door Sara
Lee verwaarloosd was en uitgeknepen als een
citroen. De groei van de omzet van Douwe
Egberts dankte het concern aan de verhoging
van de prijzen. Hij onthulde dat onder Sara Lee
de hoeveelheid koffie in de Senseo-pads was
teruggebracht van 7,5 naar 7 gram. D.E Master
Blenders heeft de hoeveelheid koffie weer teruggebracht naar het oude niveau.
CSM maakte in mei bekend af te willen van
de Noord-Amerikaanse en Europese Bakery
Supplies-bedrijven. Het bedrijf wil focussen op
bio-based ingrediënten, namelijk Purac en Caravan Ingredients. Dat kwam niet helemaal als
een verrassing want in maart had het concern
bij de presentatie van de jaarcijfers al gesteld
dat zo’n 30 procent van alle activiteiten van
Bakery Supplies Europe niet aan de criteria van
CSM voldeed.
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doorstart onder de nieuwe eigenaar, een
dochterbedrijf van Vado beheer. Vado was
eerder aandeelhouder van Bosgraaf.

CEO van D.E Master Blenders Michiel Herkemij
zei dat DE door Sara Lee was uitgeknepen als een
citroen.
De biologische frisfrank Oggu verdween uit de

Reorganisaties en ontslagen
De met overnames gepaard gaande schaalvergroting brengt doorgaans reorganisaties
met zich mee. Bedrijven willen uit concurrentieoverwegingen zo efficiënt mogelijk produceren. Voor bijvoorbeeld vleesfabrikanten is
efficiency van levensbelang omdat de capaciteit in de sector groot is en de marges klein
zijn. De meest in het oog lopende reorganisaties in 2012 waren bij Vion Food Group,
waarover meer te lezen is op pagina 7. Ook
kalverintegratie VanDrie reorganiseerde. De
onderneming kondigde aan per 1 januari 2013
de KSA-slachterij in Aalten te sluiten. De
slacht van rose-kalveren wordt geconcentreerd bij kalverslachterij ESA in Apeldoorn.
Door de overname van de Alpuro Group was
binnen de slachterijen van de VanDrie Group
overcapaciteit ontstaan. Daarom schuift het
concern nu twee locaties ineen, in Apeldoorn.
Cargill sloot de slachterij Cargill Integra in Denekamp. Bake Five bakker Bakker Wiltink
vroeg in juli ontslag aan voor 76 medewerkers. Unilever schrapte in België in Vorst 55
banen, veelal marketing- en verkoopfuncties.
In juli ging Organic Beverages Group, de holdingmaatschappij van de biologische frisdrank
Oggu, failliet. Ook de keten van duurzame
viswinkels Fishes moest faillissement aanvragen. Er was hoop op een doorstart maar die
kwam er niet. De Bosgraaf Group, fabrikant
van onder meer machines voor de kaasindustrie maakte na een faillissement wel een

schappen door het faillissement van Organic Beverages Group.

Investeringen
Het was echter niet alleen maar kommer en
kwel. Er werden ook nog investeringen
aangekondigd, onder meer door FrieslandCampina. Het zuivelconcern wil namelijk

ook in 2013 miljoenen extra investeren in
de uitbreiding van de productievestiging in
Leeuwarden. Het gaat om de uitbreiding
van het aantal productielijnen van melkpoeder en gecondenseerde melk. Bovendien wil FrieslandCampina in Nederland een
nieuwe, extra fabriek bouwen voor de productie van kaas, melkpoeder en boter. Aan
de andere kant werd in juli bekend dat mogelijk één van de Duitse productielocaties
wordt gesloten.
Op de campus van Wageningen UR bouwt
FrieslandCampina een nieuw innovatiecentrum. Het zuivelconcern vond de straatnaam van de locatie echter niet gelukkig:
De Goor. Daarom diende FrieslandCampina
samen met de WUR bij de gemeente het
verzoek in de naam te veranderen in Valleiweg. Op de bordjes staat echter nog steeds
De Goor.
Meer zuivelinvesteringen: A-ware en Fonterra bouwen samen in 2013 een kaasfabriek. Die komt te staan in Heerenveen.
Ook Cono Kaasmakers doet aan nieuwbouw
in de Beemster. Fabrikant van repen VSI
startte in het voorjaar met de bouw van
een nieuwe fabriek in Leerdam. Green
Peace Mushrooms uit Zuid-Korea wil in
2013 30 miljoen euro investeren in de
bouw van een megakwekerij voor onder
meer koningsoesterzwammen en fluweelpootjes, nabij de Floriade in Venlo.
Een uitgebreidere versie van het jaaroverzicht
met links naar nieuwsberichten is te lezen op
evmi.nl/dossiers/evmi-jaaroverzicht-2012.

Het innovatiecentrum van FrieslandCampina in aanbouw.
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