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VMT Food gaat Vlaams
Voor u ligt de eerste uitgave van het nieuwe vakblad VMT 
Food. Met dit magazine brengen we nieuwsfeiten en ach-
tergrondinformatie over onderwerpen die belangrijk zijn 
voor het economisch succes van de voedingsindustrie, 
zowel nationaal als internationaal. Juist met die verdieping 
wil VMT Food complementair zijn en zich onderscheiden. 
De artikelen zijn onafhankelijk geschreven en belichten de 
agrifoodketen, de voortbrenging, verwerking, distributie, 
afzet van voedingsproducten. Vanuit het perspectief van 
de voedingsindustrie haakt VMT Food verder in op onder-
werpen als toelevering van grondstoffen, machines en 
(analyse)apparatuur en onderzoek. VMT Food onder-
scheidt zich ook in een tweede opzicht. Zo focust het zich 
niet uitsluitend op het magazine, maar ventileert het ook 
informatie via multimediale kanalen. Behoudens het 
magazine verspreidt VMT Food informatie via de website, 
de digitale nieuwsbrief en sociale media als LinkedIn en 
Twitter. Volg het nieuws dagelijks op www.vmtfood.be of 
abonneer u via de site op de gratis wekelijkse nieuwsbrief. 
U kunt ons ook volgen via Twitter @VMTfood of lid wor-
den van de VMTFood groep op LinkedIn. Blijft de vraag: 
waarom een VMT-uitgave specifi ek voor Vlaanderen ter-
wijl globalisatie de trend is? In Vlaanderen valt op het 
gebied van de voedingsindustrie een enorme vooruitstre-
vendheid en innovatiegerichtheid te noteren. Er is heel 
veel gaande dat vaak specifi ek is voor de voedingsindus-
trie in België. Dit in beeld brengen vereist een eigen multi-
mediaal podium dat specifi ek voor directie en manage-
ment deze ontwikkelingen belicht op het gebied van quali-
ty assurance, productie, marketing en sales, inkoop, R&D 
en productontwikkeling. Daarbij is de blik niet naar binnen 
gericht. Integendeel. Met VMT Food bieden wij een plat-
form dat bijdraagt aan het naar een nog hoger niveau til-
len van onze industrie met de blik op de toekomst én 
zowel op binnen- als buitenland.
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Juichen en 
waakzaam blijven
De voedingsindustrie heeft alle redenen om content en 
trots te zijn. Zij is de grootste industrie van het land. 
Omzet, export en werkgelegenheid groeien. In 2013 
was de omzet €48,2 miljard. Dat is €600 miljoen min-
der dan gehoopt, maar nog altijd een groei van 1,5%. 
De uitvoer van voeding steeg met 2,2%, waardoor het 
handelsoverschot €3,3 miljard bedroeg. Last but not 
least groeide de werkgelegenheid met 0,5% tot 73.157 
VTE’s. De productkwaliteit in combinatie met vakbe-
kwaamheid van de voedingsindustrie en het innovatie-
vermogen dragen bij aan dit succes. Belgische produc-
ten genieten wereldfaam. In vergelijking met de buur-
landen loopt onze industrie aan de spits op innovatief 
vlak. En dit zowel met productinnovatie als procesinno-
vatie.
In deze editie van VMT Food leggen twee ondernemers 
uit de chocolade- en brouwerijsector het belang van 
innovatie uit. Zij benadrukken de noodzaak van fi nan-
ciële ruimte voor duurzaam ondernemen en subsidies 
voor innovatieve productontwikkeling. In 2013 daalden 
de investeringen door voedingsbedrijven met 10%.De 
ambitieuze groeiprognose van €48,8 miljard omzet 
werd niet gehaald. 
2014 is het jaar van de tweesprong. De sector zit 
geprangd tussen stagnatie en groei. Ondernemers kie-
zen voor groei. Maar dat heb je nooit in de hand. Om te 
groeien zijn volgens Fevia steunmaatregelen nodig op 
het gebied van kostencompetitiviteit, arbeidsmarkt en 
innovatie. De energiekosten moeten voor de kleine 
maar intensieve energieverbruikers naar omlaag. De 
loonkostenhandicap zou ten opzichte van de buurlan-
den moeten halveren. Vermindering van de administra-
tie bij O&O-projecten staat ook op het verlanglijstje. De 
sector boert goed, maar is er nog niet!
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