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Onderzoek in opdracht van de FNLI en aangesloten brancheorganisaties.
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SAMENVATTING
De uitbraak van COVID-19 en de coronamaatregelen van het kabinet hebben ook

Bedrijven hebben de productie zien dalen en de operationele kosten zien stijgen

de levensmiddelenindustrie in ons land stevig geraakt. Over de eerste helft van

als gevolg van COVID-maatregelen op de bedrijfsvloer en door ziekteverzuim.

2020 geldt dat voor een aanzienlijk deel van de bedrijven de omzet, productie,

Driekwart van de bedrijven heeft maatregelen genomen om de effecten van

export en winst zeer sterk gedaald is. Er zijn daarbij wel verschillen te zien tussen

COVID-19 te ondervangen. Zo hebben veel bedrijven geprobeerd te schuiven

de afzonderlijke afzetkanalen. Zo zijn de omzetverliezen het grootst bij bedrijven die

tussen distributiekanalen en meer af te zetten via retail- en/of online kanalen. De

voornamelijk aan horeca of andere out-of-home kanalen leveren, terwijl bedrijven

resultaten van deze maatregelen in termen van effectiviteit zijn wisselend.

die voornamelijk aan retail leveren overwegend omzetstijgingen hebben gekend.
De impact op de werkgelegenheid is vooralsnog relatief beperkt gebleven. Veel
bedrijven hebben gebruik hebben gemaakt van de beschikbare NOW-regelingen.
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De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de koepelorganisatie

Deze rapportage is als volgt opgebouwd. Allereerst worden enkele

en belangenbehartiger voor verwerkende en importerende bedrijven en branches

bedrijfskenmerken van de respondenten toegelicht. Vervolgens worden de

in de Nederlandse levensmiddelenindustrie.

effecten van COVID-19 en de reacties daarop gepresenteerd. Tot slot wordt
ingegaan op het gebruik van en de ervaringen met de overheidssteun.

Om de (economische) impact van COVID-19 gedurende de eerste twee
kwartalen van 2020 in beeld te brengen heeft Decisio in opdracht van de FNLI
en aangesloten branches een online enquête uitgevoerd onder bedrijven in de
levensmiddelenindustrie. Van de circa 420 (bij de brancheorganisaties aangesloten)
leden, heeft ongeveer 33 procent (140 leden) meegedaan aan de enquête.
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De bedrijven die de vragenlijst hebben ingevuld zijn als volgt te typeren.

Figuur 2.1
De bedrijfsomschrijving van de deelnemende bedrijven

Figuur 2.2
De omzetcategorieën van de deelnemende bedrijven
( jaarlijkse omzet in Nederland)
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Anders
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20%

22%

Het merendeel van de bedrijven is een Nederlands bedrijf dat voornamelijk in

De bedrijven zijn vrij evenredig verdeeld over de omzetcategorieën. 68 procent van

Nederland afzet of een Nederlands bedrijf dat ook veel exporteert.

de bedrijven heeft een omzet tot 50 miljoen euro. 31 procent heeft een omzet groter

Een vijfde typeert zichzelf als multinational.

dan 50 miljoen euro.

2 | Bedrijfskenmerken respondenten
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Figuur 2.3
De omvang van deelnemende bedrijven naar arbeidsplaatsen
(zowel vast als ingehuurd)

Figuur 2.4
Type productcategorie waarin de deelnemende bedrijven
hoofdzakelijk actief zijn

3% 3%
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4%

24%
33%

1-9 arbeidsplaatsen

Dagvers (tot maximaal 7 dagen houdbaar)

10-49 arbeidsplaatsen

Koelvers (tot maximaal 14 dagen houdbaar

50-249 arbeidsplaatsen

Kort houdbaar (tot maximaal 2 maanden)

> 250 arbeidsplaatsen

Lang houdbaar (langer dan 2 maanden)

34%
91%

Twee derde van de bedrijven heeft 10 tot 249 vaste en flexibele

Negen van de tien bedrijven zijn hoofdzakelijk actief in producten

arbeidsplaatsen. Bijna een kwart heeft meer dan 250 arbeidsplaatsen,

die lang houdbaar zijn.

terwijl een relatief klein aandeel minder dan 10 arbeidsplaatsen heeft.

2 | Bedrijfskenmerken respondenten
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Figuur 2.5
De productgroep(en) van de deelnemende bedrijven
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4
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4

Figuur 2.6
Het afzetkanaal van de deelnemende bedrijven
(Retail, foodservice / grootverbruik / out-of-home of aan beide kanalen)
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Kinder- en dieetvoedingsmiddelen

5

Olie en vet(producten)

5

Het afzetkanaal van bijna de helft van de bedrijven is (‘bijna alleen’ en ‘hoofdzakelijk’)

Suiker, cacao en chocoladeproducten

retail. Een kwart levert (‘bijna alleen’ en ‘hoofdzakelijk’ aan foodservice / grootverbruik

65

Bakkersproducten en deegwaren

7

Granen en zetmeel(producten)

4

(Verwerkte) Vis, schaaldieren
en weekdieren

8

Onbekend

19

Soepen en sauzen

25

Hoofdzakelijk FS / GV / OOH*

11

Gemaksvoeding

44

Ongeveer 50/50

10

Koffie en thee

21

/ out-of-home. Daarnaast heeft 20 procent van de bedrijven aangegeven voor
ongeveer 50/50 aan beide kanalen te leveren.
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Overige levensmiddelen
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Representativiteit
De respons per productgroep varieert van twee (‘Vis, schaaldieren en weekdieren’ en
‘consumptie-ijs’) tot negentien (‘Gemaksvoeding’), met als uitschieter de groep ‘Suiker,
cacao en chocoladeproducten’ met 65 respondenten.

In de enquête zijn de kleine bedrijven in de levensmiddelenindustrie sterk onder
vertegenwoordigd, terwijl de grote bedrijven oververtegenwoordigd zijn. Dit
verschil is te verklaren door het feit dat het merendeel van de FNLI-leden
bestaat uit bedrijven met 10 of meer arbeidsplaatsen. De resultaten van de
enquête moeten daarom vooral worden gezien als de impact op de achterban
van de FNLI. In de onderzoeksverantwoording wordt hierop verder ingegaan.

2 | Bedrijfskenmerken respondenten
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Figuur 3.1
De impact van COVID-19 op de levensmiddelenindustrie in het eerste half jaar 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019
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14%
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Het beeld is overwegend negatief. Circa 60 procent van

6%

de bedrijven kampt met een lichte tot sterke omzetdaling in de eerste helft van 2020 ten opzichte van
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dezelfde periode in 2019: voor een kwart van deze
bedrijven is het omzetverlies 20 procent of meer. Hier-

Meer dan 50% gedaald

Tussen 20-50% gedaald

Tussen 10-20% gedaald

Tussen 0-10% gedaald

kwart van de bedrijven. Voor 13 procent van de bedrij-

Gelijk gebleven

Tussen 0-10% gestegen

Tussen 10-20% gestegen

Meer dan 20% gestegen

ven is de omzet onveranderd.

Niet van toepassing

Onbekend

tegenover staat een omzetstijging tot 20 procent bij een

Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij:
“Export is slechts 14 tot 16 procent van de totale omzet, maar de bedrijven
die exporteren verliezen wel meer dan 30 procent van hun omzet.”

3 | Grote en sterk wisselende impact van COVID-19 op de levensmiddelenindustrie
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Productie loopt terug

Operationele kosten nemen toe

Relatief beperkte impact op werkgelegenheid

Een vergelijkbaar patroon is te zien in de productie. Van

De teruggang in omzet, productie en export ging nau-

De impact op de werkgelegenheid was (nog) relatief

de bedrijven die hier niet ‘onbekend’ of ‘niet van toepas-

welijks gepaard met een kostenreductie. Bij 39 procent

beperkt. Bij 50 procent van de bedrijven is de werkge-

sing’ heeft ingevuld, is bij meer dan de helft de produc-

van de bedrijven die hier niet ‘onbekend’ of ‘niet van

legenheid gelijk gebleven, terwijl die bij 37 procent is

tie teruggelopen: Voor een kwart van deze bedrijven

toepassing’ heeft ingevuld, zijn de operationele kosten

afgenomen. 14 procent van de bedrijven meldt daaren-

is het productieverlies 20 procent of meer. Daartegen-

toegenomen. Voor 27 procent van deze bedrijven zijn

tegen dat de werkgelegenheid is gestegen. Hierbij is

over staat een productiestijging bij 29 procent van de

ze min of meer gelijk gebleven en 34 procent rappor-

het belangrijk te vermelden dat veel bedrijven gebruik

bedrijven: De productie is bij het merendeel van deze

teert een afname.

hebben gemaakt van de NOW-regelingen, waardoor

bedrijven licht gestegen tot 10 procent. Voor 15 procent

ontslagen niet mogelijk waren en wellicht uitgesteld zijn.

van deze bedrijven is de productie onveranderd.

Operationele bedrijfsresultaat is bij de meeste
bedrijven (fors) gedaald

Export neemt af

Als gevolg hiervan was het operationele bedrijfsre-

Voor 28 van de bedrijven is export niet aan de orde,

sultaat van de bedrijven overwegend (sterk) negatief.

maar voor de bedrijven waarvoor export relevant is, is

Van de bedrijven die hier niet ‘onbekend’ of ‘niet van

de export doorgaans afgenomen. 63 procent van de

toepassing’ heeft ingevuld, geeft 63 procent aan dat

exporterende bedrijven heeft met dalende export te ma-

het bedrijfsresultaat in het eerste half jaar lager was

ken. Voor een kwart van deze bedrijven is het exportver-

dan in 2019. Het bedrijfsresultaat is bij 15 procent van

lies 20 procent of meer. Hiertegenover staat 16 procent

de bedrijven met meer dan 50 procent gedaald. Het

die meer hebben geëxporteerd. Voor 21 procent van

beeld is logischerwijs extremer dan bij de teruggang in

deze bedrijven is de export onveranderd.

omzet. Daartegenover presteerde 22 procent van deze
bedrijven beter. Voor 15 procent was het operationele
bedrijfsresultaat onveranderd.
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Het effect van de pandemie is ongelijk verdeeld over de
levensmiddelenindustrie. Er zijn zowel winnaars als ver-

Figuur 4.1
De impact van COVID-19 naar afzetkanalen in de levensmiddelenindustrie
in het eerste half jaar 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019

liezers. Dit geldt onder andere wanneer gekeken wordt
naar de afzonderlijke afzetkanalen, producttypen en -
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voor het overgrote deel aanzienlijk minder dan dezelfde
periode in 2019. 78 procent van deze bedrijven rapporteert een omzetdaling. Circa 17 procent zag de omzet
zelfs met meer dan de helft teruglopen. Daartegenover
staat een omzetstijging tot 20 procent bij
11 procent van de bedrijven.

Industriële bakkerijen hebben de omzet voor foodservice met 50 tot 75 procent
zien wegvallen. En voor veel van deze ondernemingen is een omzetstijging in
retail niet van toepassing. Het aandeel van industriële bakkerijen voor dagvers

Overwegend omzetstijgingen voor retail
Het beeld voor bedrijven die (hoofdzakelijk) leveren aan
supermarkten en speciaalzaken (retail) is in het algemeen

brood en banket is in de eerste helft van dit jaar met 1 tot 1,5 procent gedaald ten
gunste van ambachtelijke bakkerijen.

positiever. Circa 45 procent van de bedrijven geeft aan in
omzet te zijn gestegen in de eerste helft van 2020. Maar
ook in deze categorie rapporteert 37 procent van de bedrijven een omzetverlies. Voor een belangrijk deel
hiervan (14 procent van de bedrijven die vooral aan retail
leveren) lag deze omzetdaling tussen 20 en 50 procent.

4 | Meer verliezers dan winnaars in de levensmiddelenindustrie
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Foodservice / retail draait omzetverlies

Figuur 4.2
De impact van COVID-19 op omzet naar productcategorie
in het eerste half jaar 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019
(getallen in grafiek zijn aantallen deelnemende bedrijven).

Bedrijven die (ongeveer) 50/50 leveren aan foodservice
en retail, lieten in het eerste half jaar van 2020 over het
algemeen een lagere omzet zien dan een jaar eerder.
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de omzet dalen. Met name ‘Bier’, ‘Bakkersproducten
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92 Procent van deze bedrijven zag de omzet dalen.

se 5 tot 20 miljoen euro zitten relatief veel bedrijven
met omzetverlies. In deze omzetklasse zijn er zes keer
meer bedrijven die omzet verliezen dan winnen. In de
omzetklasse 250 miljoen euro of meer is het aantal
verliezers iets groter dan het aantal winnaars. Voor de
overige categorieën (tot 5 miljoen euro, 20 tot 50 miljoen euro en 50 tot 250 miljoen euro) zijn er ongeveer
2,5 keer meer verliezers dan winnaars.
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Figuur 5.1
De oorzaak van de gerapporteerde impact bij de deelnemende bedrijven
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COVID-19 drijft operationele kosten op

marktvraag. Maar er waren ook andere effecten. Figuur

Productie gedaald door COVID-maatregelen
en ziekteverzuim

5.1 toont welke oorzaken de bedrijven noemen (hierbij

De productie is bij 29 procent van bedrijven gedaald

operationele kosten. De kosten stijgen door de maatre-

waren meer antwoorden mogelijk).

vanwege COVID-maatregelen op de bedrijfsvloer of

gelen die getroffen zijn om de veiligheid voor het per-

door ziekteverzuim onder het personeel. Ook zijn er

soneel te waarborgen. Daarnaast drijven ziekteverzuim

Vraaguitval in levensmiddelenindustrie

signalen dat bedrijven anticiperen op de vraaguitval

en inefficiëntie de operationele kosten op. Ook melden

Vier van de vijf bedrijven in de levensmiddelenindustrie

door de productie vrijwillig terug te schroeven. Anderen

bedrijven dat ze de klant tegemoet zijn gekomen van-

ziet de veranderende vraag (als gevolg van COVID-19)

schroeven de productie juist op om vooruit te produ-

wege verlopen houdbaarheidsdata.

als oorzaak voor de gerapporteerde effecten.

ceren voor vraagpieken later in het jaar. Door deze
reacties is de productie bij veel bedrijven minder snel
teruggelopen dan de omzet.

Lockdowns in Europese landen hebben ertoe geleid dat de vraag naar
zuivelproducten vanuit de horeca- en foodservicemarkt in Europa is weggevallen.

5 | COVID-19 leidde tot vraagverandering, maar ook tot andere effecten

Driekwart van de bedrijven ervaart een verandering in
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Eenzijdige wijzigingen in de keten
Bedrijven in de levensmiddelenindustrie zijn geconfronteerd met diverse (eenzijdige) wijzigingen in de keten.

Figuur 5.2
Eenzijdige wijzigingen in de keten van de levensmiddelenindustrie

Zo’n 60 procent van de bedrijven (85) is geconfronteerd
met de annulering van orders door afnemers. Bedrijven

Annuleringen van orders door afnemers

zien daarnaast dat de betalingstermijn is verlengd door

Verlenging van de betalingstermijn
door afnemers
Wij zijn niet met eenzijdige wijzigingen in
de keten geconfronteerd
Aanpassen van limieten of voorwaarden
door kredietverzekeraar
Het opleggen van kortingen of verplicht
meedoen aan promotieacties

afnemers (39 procent). Ook zijn de limieten of voorwaarden door kredietverzekeraars gewijzigd (10 procent). Tot
slot heeft 8 procent van de bedrijven meegedaan aan
promotieacties of kortingsacties. Bijna een derde van
de bedrijven geeft aan niet geconfronteerd te zijn met

85
55
43
14
11

Overig

eenzijdige wijzigingen in de keten.

8
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Met name eenzijdige wijzigingen
in de foodserviceketen
Bedrijven in de foodserviceketen zijn verhoudingsgewijs

hiervan. 29 procent reorganiseerde het personeel en

vaker geconfronteerd met (eenzijdige) wijzigingen dan

Veel bedrijven proberen meer af te zetten
bij retail & online

bedrijven in de retailketen. Dat komt met name doordat

Driekwart van de bedrijven heeft maatregelen genomen

afnemers aanzienlijk vaker orders annuleerden of de

om de effecten van COVID-19 te ondervangen. Veel

Verschillende bedrijven hebben de productie in de eerste

betalingstermijn verlengden. De bedrijven in de food-

bedrijven proberen te schuiven tussen distributiekanalen:

helft van 2020 afgeschaald, andere houden de productie

serviceketen werden ook vaker kortingen opgelegd of

32 procent van de bedrijven probeerde afzet te ver-

op peil door ploegendiensten in te stellen en/of lieten

verplicht mee te doen aan promotieacties.

schuiven naar met name retail, online of een combinatie

hun voorraden groeien. Tot slot geven bedrijven aan

16 procent diversificeerde het productaanbod.

kosten te reduceren door te snijden in algemene kosten,
marketing en investeringen. Anderen zetten automatise-

Een producent van convenience maaltijden voor foodservice heeft de
afgelopen maanden ondanks de crisis nog steeds geïnvesteerd. Zo zijn
consumentenverpakkingen ontwikkeld om het assortiment via een eigen
webshop ook aan consumenten te kunnen aanbieden. En met een nieuw
bedrijf wordt nu ook gericht op de markt voor kindervoeding.

5 | COVID-19 leidde tot vraagverandering, maar ook tot andere effecten

ring van het productieproces hoger op de agenda.
De bedrijven rapporteren dat de getroffen maatregelen
‘een beetje’ tot ‘zeer effectief’ geweest zijn geweest.
Uit de enquête blijkt dat personeelsreorganisatie en het
verschuiven tussen distributiekanalen iets effectiever
waren dan productdiversificatie en reorganisatie van de
inkoop.
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OVERHEIDSSTEUN
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De overheid heeft met maatregelen geprobeerd de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken.
45 procent van de bevraagde bedrijven in de levensmiddelenindustrie heeft gebruik gemaakt van een
steunmaatregel.

Figuur 6.1
Het gebruik van de steunmaatregelen door de levensmiddelenindustrie
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denten) heeft steun gekregen vanuit NOW 1, tegenover
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26 bedrijven vanuit NOW 2. 18 procent van de bedrijven
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van zowel NOW 1 als NOW 2. Behalve de NOW-rege-
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lingen, heeft een relatief groot aandeel bedrijven (41)
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industrie die steun heeft aangevraagd, heeft geen knelpunten ervaren bij het aanvraagproces. De bedrijven die
wel knelpunten hebben ervaren geven aan dat de voorwaarden te streng waren (8 procent), dat de procedure
te lang duurde (7 procent) of dat het aanvraagproces te
ingewikkeld was (4 procent).

6 | Overheidssteun
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Aanpak in hoofdlijnen

Representativiteit steekproef

Voor het onderzoek naar de impact van COVID-19 op de

Om te bepalen in hoeverre de steekproef representa-

levensmiddelenindustrie in Nederland is een enquête

tief is, zijn bovenstaande kenmerken vergeleken met

uitgevoerd. Daarnaast zijn er expertsessies geweest met

bedrijven uit de gehele levensmiddelenindustrie en

de FNLI en aangesloten brancheorganisaties. Enerzijds

met het ledenbestand van de FNLI. Wat betreft de be-

bij het opstellen van de vragenlijst, anderzijds om de

drijfsomvang zijn de kleinste bedrijven sterk onderver-

resultaten te interpreteren en kwalitatieve duiding te

tegenwoordigd in de enquête. Volgens het CBS telt 81

geven.

procent van de bedrijven in de levensmiddelenindustrie
1 tot 9 arbeidsplaatsen. In de steekproef is dit aandeel

De enquête is als volgt opgebouwd. Eerst is gevraagd

aanzienlijk kleiner: 9 procent. Tegelijkertijd is het per-

naar een aantal bedrijfskenmerken (bedrijfsomvang, pro-

centage bedrijven met meer dan 250 arbeidsplaatsen

ductgroep en afzetkanaal). Vervolgens is gevraagd naar

in de steekproef groter is dan in werkelijkheid in de

de effecten van COVID-19 op het bedrijf en de verwach-

levensmiddelenindustrie. Dit verschil wordt veroorzaakt

tingen daarover. Daarna is gevraagd of de bedrijven op

door het feit dat leden van de FNLI vooral de grotere

COVID-19 anticipeerden en zo ja, op welke manier. Tot

bedrijven zijn. De resultaten van de enquête moeten

slot is gevraagd naar het gebruik van en de ervaringen

daarom vooral worden gezien als de impact op de ach-

met de overheidssteun in beeld gebracht.

terban van de FNLI.

Enquête

De respons per productgroep varieert tussen 22 en

De enquête is opgezet en verspreid met behulp van de

77 procent van het aantal leden. Voor zeven van de

online tool EnqueteViaInternet.nl. Een brancheorgani-

negentien productgroepen is het responspercentage

satie heeft de enquête zelf uitgezet onder haar leden,

van de leden 50 procent of hoger. Omdat het beeld per

een ander verwerkte bepaalde enquêtevragen in een

productgroep redelijk vergelijkbaar is, is de verwachting

enquête die losstaat van dit onderzoek. De enquête is

niet dat dit de resultaten sterk beïnvloed heeft. Tegelij-

opengezet op 17 september en sloot op 9 oktober: in

kertijd varieert de mix tussen afzetkanalen wel per deel-

totaal drie weken de mogelijkheid om te reageren. Van

sector. En dat kan een duidelijke impact hebben, waar in

de circa 420 (bij de brancheorganisaties aangesloten)

de rapportage uitgebreid aandacht aan is besteed.

leden, heeft ongeveer 33 procent (140 leden) meegedaan aan de enquête. De FNLI heeft de verzendlijst met

Een kanttekening tot slot: bedrijven die het meest

emailadressen aangeleverd. De volledige vragenlijst is

geraakt zijn, zijn mogelijk meer geneigd de vragenlijst

hieronder terug te vinden.

in te vullen. Dit zou kunnen resulteren in een negatiever
beeld dan de werkelijkheid. Daarvoor zijn echter geen
aanwijzingen.

Beperkt verschil in COVID-19-impact
tussen VBZ en overige bedrijven
Een aanzienlijk aandeel van de bedrijven die de
enquête hebben ingevuld, is actief in ‘Suiker, cacao
en chocoladeproducten’ (brancheorganisatie VBZ):
circa 45 procent. Omdat dit de totale resultaten sterk
kan beïnvloeden is geanalyseerd in hoeverre deze
bedrijven afwijken van de andere bedrijven. Hieruit
bleek dat de impact van COVID-19 op deze bedrijven
over het algemeen slechts beperkt afwijken van de
bedrijven uit de andere sectoren. Dat betekent dus
dat de totale resultaten, zoals gepresenteerd, een
redelijk representatief beeld geven van de totale
respondenten.
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Een kanttekening hierbij is dat de vragenlijsten van
de VBZ bedrijven een dempend effect hebben op
de positieve impact van COVID-19 van bedrijven
die vooral aan de retail leveren: 38 procent van
de VBZ bedrijven rapporteert een omzetstijging in
de eerste helft van 2020, terwijl dat 56 procent is
voor de overige bedrijven. Ook in de foodservice /
grootverbruik en out-of-homemarkt hebben de VBZ
bedrijven een dempend effect, maar nu de andere
kant op. In deze markt dempen de VBZ bedrijven
de negatieve impact van COVID-19: 55 procent van
de VBZ bedrijven die aan deze kanalen levert zag
de omzet dalen, tegenover 85 procent onder de
overige bedrijven.
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