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■ Gaat de Federal Reserve de inflatievrees temperen?
■ Vallen cijfers van Apple in de smaak bij beleggers?
■ Volg donderdag het DFT-seminar: instappen bij start-ups

Vandaag op DFT.NL

De Europese Commissie bereidt een boete
voor tegen smartphonemaker Apple, die zou
zijn enorme marktmacht misbruiken om con-
currenten te weren. Het gaat volgens de Finan-
cial Times opnieuw over de voorwaarden die het
Amerikaanse bedrijf stelt voor het gebruik van
zijn App Store, een grote webwinkel met apps.
Eerder klaagde streamingdienst Spotify bij de
Eurpese Commissie dat Apple zijn eigen mu-
ziekdienst een onevenredig voordeel geeft. 

Brussel pakt Apple aan
om marktmanipulatie

CONCURRENTIE

De AEX eindigde dinsdag
met 0,5% verlies bij een
stand van 712,22 punten
punten. ,,Er is veel terug-
houdendheid in de finan-
ciële markten, zowel bij
aandelen als obligaties,
omdat beleggers wach-
ten op het Amerikaanse
rentebesluit van de Fe-
deral Reserve van
woensdag”, zegt Corné
van Zeijl van Actiam
Vermogensbeheer. ,,Het
gaat erom of we bij de
Fed tussen de regels
door iets te lezen krijgen
over het tempo van de
wijziging van het steun-

programma.” In de AEX
stond Philips onder druk
met 2,1% verlies. Op Wall
Street maakte de Dow
Jones een pas op de
plaats op weg naar het
Fed-besluit. Alphabet
(-0,8%) kwam met beter
dan verwachte resulta-
ten. De omzet werd
gestuwd door de forse
groei bij de online adver-
tenties. Microsoft
(+0,2%) voerde even-
eens zijn opbrengsten op
geholpen door zijn
clouddiensten. De soft-
warereus presteerde
iets beter dan voorzien.

AEX laat feestje schieten
met viering Koningsdag

OP DE BEURSVLOER

K
ort na de corona-
crisis was er pa-
niek bij bedrijven
die spullen uit het
buitenland impor-

teerden. Want waar bevond
zich die container met net
dát onderdeel dat nodig was
om een elektrische fiets in
elkaar te zetten? En wat zat
er nou precies in de contai-
ners die op kades van de ha-
vens van Shenzhen en Ning-
bo-Zhoushan stonden te
wachten? En welke buiten-
landse fabrieken lagen nog
stil, en waar werd de pro-
ductie weer ogpestart? 

„Het was volkomen ondui-
delijk waar de spullen wa-
ren, er was paniek in de toe-
leveringsketens”, zegt Jack
van der Veen, hoogleraar
supply chain management
aan de Nyen-
rode Busi-
ness Univer-
sity. „Bedrij-
ven zaten
met opera-
tionele vra-
gen. Als je
spullen niet
hebt, moet je
dat eerst re-
gelen. Maar
dit toonde ook aan dat de
toeleveringsketens wel erg
krap zijn ingericht.”

Al is de pandemie volgens
Van der Veen nog geen re-
den voor bedrijven om mas-
saal hun buitenlandse pro-
ductie om te gooien. „Zodra

een crisis zich voordoet,
willen bedrijven dat aller-
eerst oplossen. Maar strate-
gische vragen, bijvoorbeeld
over de toelevering, worden

daar niet al-
tijd bij ge-
steld. En zo
lang de kos-
ten de be-
langrijkste
drijfveer
zijn, veran-
dert dat niet.
Zodra corona
weer voorbij
is, gaan veel

bedrijven weer over op de
orde van de dag.”

René de Gruijter is pro-
grammamanager bij The
Reshoring Connection, dat
bedrijven helpt bij het on-
derzoeken of het loont om
activiteiten terug te halen

naar Nederland. „We mer-
ken dat bedrijven meer na-
denken over re-shoring. Dat
is door de recente ontwikke-
lingen, waaronder de stij-
gende containerkosten en
de opstopping in het Suez-
kanaal. Maar hoeveel be-

drijven hierdoor re-shoring
overwegen, is moeilijk te
zeggen. We zien dit niet als
een massaal fenomeen.”

Na het uitbreken van de
coronapandemie boog de
Sociaal-Economische Raad
(SER) zich, op verzoek van
toenmalig minister van Eco-
nomisch Zaken Eric Wie-
bes, over de vraag of resho-
ring de Nederlandse maak-
industrie kan versterken. In
een dit jaar gepubliceerd
advies stelt de SER dat het
terughalen van activiteiten
naar Nederland „van be-
scheiden omvang” is. Res-
horing is ook geen ’wonder-
middel’ om te zorgen voor
meer leveringszekerheid.
Om toch te zorgen dat in ge-
val van een crisis de produc-
tie niet stokt, kunnen be-
drijven beter zorgen voor
spreiding van de leveran-
ciers, of een buffer aanhou-
den als dat niet te duur is. 

Cyberaanval
Alles in Nederland produ-

ceren, kent namelijk ook
weer nadelen. Dat maakt de
productie weer kwetsbaar
als er hier een ramp zou
plaatsvinden, bijvoorbeeld
een overstroming of een cy-
beraanval. Het is bovendien

niet de enige manier om te
zorgen dat toeleveringske-
tens tegen een stootje kun-
nen. Sommige bedrijven ha-
len hun productie naar regi-
o’s die dichterbij liggen,
maar waar de kosten toch
laag zijn, zoals de randen
van Europa. 

Mondkapjes
Een uitzondering maakt

de SER wel, en dat is in het
geval essentiële medische
producten. Zo werd aan het
begin van de pandemie pijn-
lijk duidelijk dat mondkap-
jes en andere bescher-
mingsmiddelen vanuit Chi-
na moesten komen. De SER
pleit voor het aanhouden
van strategische voorraden
en het herstellen van de pro-
ductie. Maar daarin moet
Nederland samen met de
rest van de Europese Unie
optrekken, omdat het ineffi-
ciënt is om dat op eigen
houtje te doen.

Ook werkgeversorganisa-
tie VNO-NCW noemt resho-
ring vooralsnog ’een klein
fenomeen’. „Het is vooral
een onderdeel van een bre-
dere beslissing bij bedrijven
om ketens weerbaarder te
maken”, zegt een woord-
voerder. „Ook hebben Ne-

derlandse bedrijven relatief
weinig ge-offshored, dus is
reshoring logischerwijs een
minder groot thema.”

’Bedrijf over op orde van de dag’
Coronapandemie voor bedrijven niet dé reden om productie terug te halen naar Nederland

Corona en dure containers
schrikken bedrijven nog niet af. 
FOTO ANP/ HH

De coronapandemie, containerschip Evergi-
ven dat vastzat in het Suez-kanaal, stijgen-
de prijzen van zeecontainers, Brexit: het
afgelopen jaar werd pijnlijk duidelijk hoe
afhankelijk we zijn van producten uit het
buitenland. Maar ruim een jaar later blijkt
dat bedrijven liever de schok uitzitten dan
productie dichterbij halen. 
door Dorinde Meuzelaar

Verre
productie
niet uit de
gratie 

Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM • Niet de
Republikeinse president
Trump, die vaak twitter-
de hoe zijn beleid Wall
Street tot records op-
zweepte, maar de Demo-
cratische president Biden
biedt beleggers veruit het
hoogste rendement.

In de eerste honderd da-
gen van de ambtsperiode
doet de 78-jarige Biden het
terugkijkend zelfs tot in de
jaren 50 beter dan al zijn
voorgangers.

Onder het bewind van Joe
Biden is de brede S&P 500-
aandelenindex in de eerste
honderd dagen met 24,1%
gestegen. In dezelfde perio-
de onder president Trump

was die barometer met 11,4%
opgelopen. 

Vooral president J.F. Ken-
nedy bracht groot optimis-
me onder beleggers, in zijn
eerste honderd ambtsdagen

steeg de S&P 500-index met
18,5%.

Alleen onder president
Eisenhower spurtten de
Amerikaanse beurzen snel-
ler vooruit dan tijdens het
bewind van de 46e presi-
dent Biden.

De Democraat uit Penn-
sylvania, door Trump nog
’Sleepy Joe’ genoemd, on-
derscheidt zich volgens za-
kenbank JPMorgan door
ongekende stimulerings-
maatregelen die hij in hoog
tempo invoert. Een onder-
deel is de uitbetaling van
$1400 per Amerikaan. Biden
probeert daarnaast een in-
vesteringspakket van $2250
miljard door het Huis van
Afgevaardigden en de Se-
naat te krijgen.

Biden beste beurspresident

Democraat Biden laat beleggers
het meest profiteren. 
FOTO ANP/HH

Productie terughalen
naar Nederland doen
bedrijven niet per se
vanwege de pandemie.
Voor sommige bedrijven
is het een manier om te
groeien of efficiënter te
produceren. 

Volgens René de Gruijter
van The Reshoring Con-
nection kijken bedrijven
die activiteiten terughalen
niet meer alleen naar de
loonkosten. „Dat was de
klassieke reden om activi-
teiten te offshoren. Maar
in China zijn de lonen ook
aan het stijgen, en bedrij-
ven zien dat het kosten-
voordeel van een lagelo-
nenland niet meer vol-
doende is om toekomstbe-
stendig te blijven.”

Duurzamer
Er zijn bovendien meer

redenen om dichter bij
huis te produceren, zegt
De Gruijter. „Om sneller
klanten te kunnen bedie-
nen, bijvoorbeeld. Sommi-
ge bedrijven willen duur-
zamer produce-
ren, of ze willen
minder risico lo-
pen dat hun pro-
ducten gekopi-
eerd worden, Of
robotisering betekent dat
loonkosten een minder
grote rol spelen.”

Ceo van All Tape Sup-
plies Felipe Muñoz Mateu
is bezig een deel van de
productie van Japan naar
Tilburg te verplaatsen. Het
bedrijf maakt zelfklevende
tape voor in de bouw of
schilderklussen, en ver-
koopt dat aan groothan-
dels.

Nu vindt een deel van de

productie nog in Japan
plaats, maar dat moet naar
Tilburg verhuisd. „Dankzij
automatisering hoeft dat
niet duurder te zijn”, zegt
Muñoz Mateu: „We kun-
nen efficiënter en flexibe-
ler schakelen met onze
klanten. Die hoeft niet

meer drie maanden te
wachten op een container.
We kunnen nu in acht
werkdagen leveren. En
doordat wij sneller produ-
ceren, kunnen wij ook op-
schalen en meer klanten
bedienen.”

Koen Melis van Castlab
heeft de ambitie om de
’Spotify van de metaal-in-
dustrie’ te worden. Het be-
drijf maakt metalen halffa-
bricaten, bijvoorbeeld

voor offshore en de NS.
Met een 3D-printer wor-
den mallen gemaakt om
daarmee onderdelen in
metaal te gieten. „Wij wer-
ken aan een digitale biblio-
theek. Dan kan een bedrijf
een onderdeel kiezen, en
dan gaan wij gieten.”

Nu moeten klan-
ten nog vaak grote
aantallen bestellen
bij een Chinese fa-
briek. „Dan heeft de
NS maar twee on-

derdelen nodig, maar ben
je verplicht tweehonderd
af te nemen. Dat is veel
duurder, ook vanwege de
voorraad die je dan hebt,
en het vervoer. En dan heb
ik het nog niet eens over de
CO2-uitstoot.” Per stuk is
produceren in China goed-
koper, zegt Melis. „Maar
als je 80% minder hoeft te
bestellen, dan is het een
enorme besparing om hier
te produceren.”

Goedkope arbeid is
geen excuus meer

All Tape Supplies-ceo Felipe Muñoz Mateu: „We konden uit-
breiden door productie dichterbij huis.”
FOTO JEROEN VAN EIJNDHOVEN

’Wij willen Spotify van
metaal-industrie zijn’

’Hier produceren is efficiënter dan in China’

■ Bedrijven hebben
door de coronapande-
mie en container-
schaarste last van
leveringsproblemen. 
■ Maar dat is nog geen
reden om productie
naar Nederland te
halen. 
■ Bedrijven kunnen
hun toeleveringsketen
op andere manieren
weerbaarder maken.

In het kort

De prijzen van maïs, tarwe en soja zijn naar het
hoogste punt in acht jaar gestegen, aangewak-
kerd door slecht weer en een snel toenemende
vraag vanuit China dat uit de lockdowns komt.
Daarbij komt dat de verwachtingen voor de
maïsoogst in de graanschuur van de Verenigde
Staten dit jaar volgens zakenbanken teruglopen.
Dit jaar staat de maïsprijs al 37% hoger op de
grote termijnmarkt van Chicago, tarwe is daar
16% duurder geworden. Sinds 2013 stonden deze
handelsmarktprijzen niet zo hoog. Veel Aziati-
sche boeren schakelen over op tarwe als veevoer
omdat soja en maïs relatief duur zijn geworden.

Recordprijzen voor soja,
maïs en tarwe 

LANDBOUW

Wat gebeurt er als een jon-
gen al vroeg zijn liefheb-
berij ontdekt en dankzij

talent en doorzettingsvermogen
op zijn 23e al multimiljonair is?
Sommige voetballers zijn vanaf
dat moment vaker in nachtclubs
te zien dan op het trainingsveld.

Hetzelfde overkwam Daniel
Ek – geen man met veel voetbal-
talent, maar wél met een storm-
achtige carrière in de compu-
terwereld. Al op zijn veertiende
bouwde de Zweed websites voor
vrienden: $5000 per klus, met
de school als kantoor en klasge-
noten als ’kinderarbeiders’ die
wilden ’leren photoshoppen’. Na

al die websites en een mislukte
studie informatica bouwde Ek
een computersysteem voor een
advertentiebedrijf – wat hem
liefst $2 miljoen opleverde.

„En toen had ik niets te doen”,
verzuchtte hij in 2013 in de Wall
Street Journal. „Ik had geen
bestaansrecht meer.” Twee jaar
en veel bezoekjes aan platen-
maatschappijen later had Ek
zijn doel gevonden, in Spotify.

De kleinzoon van een opera-
zangeres en stiefzoon van een
it’er, die zichzelf had leren pro-
grammeren met MTV op de
achtergrond en op zijn zestien-
de was afgewezen bij Google,
had de muziekdienst opgezet
die amper nog uitleg behoeft:

wereldwijd streamen 345 mil-
joen mensen muziek via Spoti-
fy, van wie er 155 miljoen
betalen om geen reclame te
hoeven horen. Ek werd er
nóg rijker van: volgens
Forbes is hij
nu $4,7 mil-
jard waard.
Met een deel
dat geld, en
samen met
onder meer
Dennis
Bergkamp,
wil Ek nu
zijn favo-
riete voet-
balclub
kopen: Ar-

senal. Hij denkt dat de Ameri-
kaan Stan Kroenke na het

mislukken van de Super
League wil uitstappen.
En zo niet, dan is er de
muziekwereld nog. Uit
het WSJ-interview: „In
de toekomst hoef je niet
meer zelf je muziek te

kiezen. Je telefoon
past wat je hoort

aan op waar je
bent: de ene play-
list in de trein,
de andere op

kantoor.” En op
zaterdag club-
liederen uit
Noord-Londen
– uiteraard.

DANIEL EK (38), SPOTIFY-MILJARDAIR EN EIGENAAR IN SPE VAN VOETBALCLUB ARSENAL

Altijd op zoek naar een nieuw doel in het leven
PROFIEL

door Martijn Klerks


