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De economische prestaties van de Belgische voedings-
industrie tonen een janusgezicht. De export doet het 
uitzonderlijk goed. De Belgische markt verbrokkelt.

Een opeenstapeling van taksen, heffingen en allerhande 
bijdragen maken voeding en dranken in België duurder 
dan in de buurlanden. Het logische gevolg is dat de 
Belgische consument zijn aankopen meer en meer over 
de grens gaat doen of met een muisklik laat leveren 
vanuit het buitenland. Het resultaat is dat de afzet van 
onze bedrijven op de Belgische markt daalt in 2017. En 
dat is geen éénmalig fenomeen. Sinds 2013 is er van 
groei op de Belgische markt amper sprake.

Een heel ander beeld op de buitenlandse markten. Onder 
de vlag van “Food.be – Small country. Great food.” stijgt 
de export van Belgische voeding en dranken in 2017 met 
7,5%. En hoe verder weg hoe groter het succes. Buiten de 
Europese Unie stijgt onze export met gemiddeld 15,5%. 
De hoogste groei in jaren. Als kers op de taart: naar onze 
belangrijkste verre markt, de Verenigde Staten stijgt 
onze export zelfs met 16,1%.

Het is de export die ons toelaat om jobs en investe-
ringen in België te houden en zelfs te laten toenemen. 
De werkgelegenheid neemt toe met 1,9% en de inves-
teringen met 7,6%. Voor beide indicatoren is 2017 een 
mijlpaal. Door de export is de voedingsindustrie niet 
alleen de grootste industriële werkgever. Ze is dit jaar 
voor het eerst uitgegroeid tot de grootste industriële 
investeerder! De kwaliteit, diversiteit en innovatie van 
Belgische voeding slaat aan in het buitenland. Ik durf te 
zeggen dat Belgische voeding onder het merk  
“Food.be – Small country. Great food.” potten breekt  
in het buitenland. 

Maar dat is maar de helft van het verhaal. We moeten 
niet alleen blijven groeien in het buitenland. We moeten 
er ook voor zorgen dat de Belgische markt herstelt. De 
producten die het nu in het buitenland zo goed doen, 
zijn ooit op Belgische markt ontwikkeld. Een ongebrei-
delde groei in het buitenland is ook niet zo vanzelf-
sprekend. Protectionisme en gastro-nationalisme zijn 
niet meer weg te denken uit het publieke debat. De 
taksen, bijdragen en heffingen die de Belgische markt 
ondergraven, moeten naar beneden. Even belangrijk is 

dat we jobs, jobs, jobs in België kunnen blijven creëren. 
Hier kampen we met een dubbele uitdaging. Allereerst 
moeten de loon- en elektriciteitskosten voor voedings-
bedrijven naar omlaag. Ten tweede moeten we het tekort 
aan geschikte profielen op de arbeidsmarkt aanpakken. 

Wij zijn samen met alle stakeholders verantwoordelijk 
voor de toekomst van de Belgische voedingsindustrie. 
Laten we daarom nu de handen in elkaar slaan en doen 
wat nodig is om duurzaam te blijven groeien, vandaag 
en in de toekomst. Om dit wat concreter te maken doen 
wij naar aanloop van het verkiezingsjaar 2019 alvast vier 
beleidsaanbevelingen:

• Een beleid dat de consument in België houdt door 
voeding en dranken niet te overladen met bijdragen, 
heffingen en fiscale experimenten zoals de “gezond-
heidstaks” en statiegeld.

• Ons exportpotentieel vergroten door het merk  
“Food.be - Small country. Great food.” uit te spelen en 
tegelijk een tegengewicht bieden aan protectionis-
tische tendensen. 

• De kostencompetitiviteit verbeteren door het 
afbouwen van de loonkostenhandicap en van de 
meerkosten op de elektriciteitsfactuur van kleine 
energie-intensieve bedrijven.

• Het aanbod van de juiste profielen op de arbeidsmarkt 
vergroten door verder in te zetten op STEM in het 
technisch onderwijs en op duaal leren in de voedings-
industrie.

Chris Moris
Directeur-generaal 
Fevia

Baron Jean  
F. Eylenbosch
Voorzitter Fevia

Voorwoord
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VERRE UITVOER

Export naar Verenigde 
Staten stijgt met 16,1%

Drie van de top 5  
verre exportlanden 
liggen in Azië

Dranken, chocolade
producten en 
diepvries aardappel
producten 
belangrijkste 
exportproducten 
buiten de EU

TOEGEVOEGDE WAARDE

Meer dan 15% van de toegevoegde waarde in de industrie komt van de voedingsindustrie

De toegevoegde waarde van de Belgische voedingsindustrie steeg op 5 jaar met 13%

De ratio toegevoegde waarde/omzet van de voedingsindustrie hinkt achterop

OMZET

De voedingsindustrie is 
de grootste industriële 
sector van België

Volumes op 
binnenlandse markt 
dalen met 2,2%

Grensaankopen niet
alcoholische dranken 
stijgen met 8,8%

INVESTERINGEN

Investeringen 
voedingsindustrie 
nemen sneller toe 
dan in de rest van de 
industrie

Voedingsindustrie 
voor het eerst grootste 
industriële investeerder

Investeringen in 
verwerking en 
conservering van 
groenten en fruit 
nemen fors toe in 2017

WERK
GELEGENHEID

Voedingsindustrie 
zorgt voor bijna kwart 
miljoen jobs

Voedingsindustrie is 
grootste industriële 
werkgever in België

1 op de 5 jobs in de 
industrie is er één in de 
voedingsindustrie

WERKGEVERS

96% van de werkgevers 
stelt minder dan 100 
werknemers te werk

28% van het aantal 
werkgevers in 
de verwerkende 
industrie is actief in de 
voedingsindustrie

Schaalvergroting zet 
zich door

BUITENLANDSE 
HANDEL

56% van de uitvoer 
gaat naar onze 
buurlanden

Handelsoverschot van 
4,7 miljard euro

De verre export groeit 
spectaculair
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DISTRIBUTIE
KANALEN

Middelgrote 
supermarkten worden 
steeds belangrijker

Toenemende 
concentratie in het 
retaillandschap

Marktaandeel 
harddiscounters neemt 
verder af

MARGE EN LONEN

57% van de toegevoegde waarde gaat naar loonkosten

Daling loonkostenhandicap blijft broos en handicap onaanvaardbaar hoog

Meer acties nodig om loonkostenhandicap verder af te bouwen

PRIJZEN

Prijzen voedings
industrie dalen 
eind 2017 terwijl 
consumenten prijzen 
blijven stijgen

Inputprijzen (grond
stoffen en lonen) 
stijgen sterk eind 2016

Beleidskeuzes 
maakten meerkosten 
voedingsbedrijven tot 
420% duurder in 8 jaar

TERUGVLOEI 
NAAR DE 
OVERHEID

593 miljoen euro 
bedrijfsvoorheffing

Winstbelasting stijgt 
met 0,4% in 2016

Op 5 jaar tijd stijgt 
de terugvloei naar de 
overheid met 9,1%

CONJUNCTUUR
PROGNOSE

Ondernemers
vertrouwen 
verslechtert sinds het 
najaar van 2016

Ondernemers in 
industrie positiever 
geworden dan in 
voedingsindustrie

Consumenten 
positiever gestemd dan 
ondernemers

OPLEIDINGEN

67,7% van het aantal 
vacatures voor 
mecanicien blijft 
langer dan 90 dagen 
openstaan

Meer inzetten op 
opleidingen op de 
werkvloer zoals duaal 
leren noodzakelijk

Bereik opleidingen IPV in 
stijgende lijn, vooral bij 
kleinere ondernemingen

INNOVATIE

Belgische 
voedingsindustrie 
is met voorsprong 
koploper op het vlak 
van procesinnovatie

Maar slaagt er minder 
in omzet te genereren 
uit nieuwe producten

Belgische voedings
industrie spendeert 
jaarlijks 237 miljoen 
euro aan Onderzoek & 
Ontwikkeling
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42
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42
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VERSCHIL 
MET 2016

VERSCHIL 
MET 2016

VERSCHIL 
MET 2016

VERSCHIL 
MET 2016

€ 52.611  
MLN.

€ 1.763  
MLN.

€ 26.697 
MLN.

€ 22.044 
MLN.

DE VOEDINGSINDUSTRIE IN 2017*

DE VOEDINGSINDUSTRIE IN 2017*

DE VOEDINGSINDUSTRIE IN 2017*

DE VOEDINGSINDUSTRIE IN 2017*

€ €

+5,1% +7,6%

+7,5% +4,4%

OMZET INVESTERINGEN

EXPORT IMPORT

Kerncijfers Belgische 
voedingsindustrie
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VERSCHIL 
MET 2016

VERSCHIL 
MET 2016

VERSCHIL 
MET 2016

VERSCHIL 
MET 2016

€ 4.653 
MLN.

90.738
DE VOEDINGSINDUSTRIE IN 2017*

DE VOEDINGSINDUSTRIE IN 2017*

DE VOEDINGSINDUSTRIE IN 2017*

DE VOEDINGSINDUSTRIE IN 2017*

+24,8% +1,9%

+1,9% -0,3%

HANDELSBALANS ARBEIDS PLAATSEN

INDIRECTE  
TEWERKSTELLING

AANTAL 
WERKGEVERS

* Schattingen voor 2017 gebaseerd op voorlopige cijfers

140.644 4.346
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Omzet
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€ 52,6 
miljard

+5,1%  
in 2017

Export blijft motor 
van de groei 

€

Takeaways
De voedingsindustrie is de grootste 

industriële sector van België

Volumes op binnenlandse markt dalen 
met 2,2%

Grensaankopen niet-alcoholische 
dranken stijgen met 8,8%
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Evolutie omzet 
voedingsindustrie
De omzet van de voedingsindustrie groeide in 2017 met 
5,1% tot 52,6 miljard euro. Hiermee versnelt de groei, 
die sinds 2009 aanhoudt (met een kleine dip in 2014), 
opnieuw. Dit mooie resulaat is te danken aan de export.

De verwerkende industrie slaagt er eindelijk in terug 
aan te knopen met de groei na 5 jaar van aanhoudende 
achteruitgang van de omzet. Ook in vergelijking met 
de buurlanden doet de Belgische voedingsindustrie het 
duidelijk beter. Sinds 2013 zien we wel dat de Nederlandse 
voedingsindustrie een inhaalbeweging aan het maken is.

Bron: ADSEI (trimestriële BTW-aangiftes)

Fig. 1: Jaarlijkse evolutie van de omzet (index 2007 = 100)
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Voedingsindustrie
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Binnenlandse markt onder druk

Op de binnenlandse markt staan de volumes van de 
Belgische voedingsindustrie onder druk. Grensaankopen 
en internationalisatie van de retailsector maken dat de 
verkochte volumes met naar schatting 2,2% gedaald zijn.
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Verdeling omzet
De verschillende subsectoren zorgen voor een 
min of meer gelijk aandeel in de omzet, met een 
aandeel van rond de 10%. Er is niet één sector die er 
echt bovenuit springt. Enkel de vervaardiging van 
maalderij- en zetmeelproducten en van bakkerijpro-
ducten en deegwaarden neemt een relatief kleiner 
aandeel in. 

De drie grootste sectoren in termen van omzet zijn 
de vleesindustrie, de drankensector (zowel alcoho-
lisch als niet-alcoholisch) en de productie van oliën 
en vetten.

Regionale verdeling

Meer dan 82,4% van de omzet van voedingspro-
ducten (excl. dranken) werd in 2017 door onderne-
mingen in Vlaanderen gerealiseerd. Wallonië levert 
16,2% van de omzet en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest slechts 1,4%.

Vleesindustrie

Vervaardiging van dranken

Vervaardiging oliën en vetten

Vervaardiging van zuivelproducten

Verwerking en conservering van groenten en fruit

Vervaardiging van diervoeders

Vervaardiging van chocolade, cacao en suikerwerk

Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren

Vervaardiging van maalderij- en zetmeelproducten

Verwerking vis

Vervaardiging andere voeding
11,7%

10,7%

Fig. 2: Omzet per subsector (2017)

Bron: ADSEI (trimestriële BTW-aangiftes)

11,3%

10,5%

10,4%

10%

9,1%

7,5%

5,9%

1,1%

11,7%
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Investeringen
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Absoluut 
record in 2017 

€ 1,76 
miljard

+7,6%  
in 2017

Takeaways
Investeringen voedingsindustrie nemen 

sneller toe dan in de rest van de industrie 

Voedingsindustrie voor het eerst grootste 
industriële investeerder

Investeringen in verwerking en 
conservering van groenten en fruit nemen 

fors toe in 2017
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Evolutie investeringen voedingsindustrie
De voedingsindustrie investeerde in 2017 voor een 
absoluut recordbedrag van 1,76 miljard euro in materiële 
vaste activa, een stijging van 7,6% tegenover 2016. Dit is 
goed voor 23% van de investeringen in de verwerkende 
industrie. Hiermee wordt de voedingsindustrie voor het 
eerst de grootste industriële investeerder. De investe-
ringen in de voedingsindustrie liggen in 2017 bijna 52% 
hoger ten opzichte van 2013. Over dezelfde periode 
klokt de verwerkende industrie af op 18,2%. 

In 2017 waren de 3 belangrijkste subsectoren in termen 
van investeringen de verwerking en conservering van 
groenten en fruit (455,4 miljoen euro; + 35%), de vervaar-
diging van dranken (394,2 miljoen euro; -3,5%) en de 
vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren  
(237,6 miljoen euro, -7,1%). Samen waren ze goed voor 53% 
van alle investeringen in de voedingsindustrie in 2017. 
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2008 
96,2

2009 
73,7
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69,9

2011 
79,9

2012 
79,4

2013 
83,4

2014 
78

2015 
85,6

2016 
93,1 2017 

98,5

2008 
97

2009 
86,5 2010 

78

2011 
90,7
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103,2

2013 
92,6

2014 
103,4
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117,2

2016 
130,6

2017 
140,4

Fig. 3: Jaarlijkse evolutie van de investeringen (index 2007 = 100)

Bron: ADSEI (BTW-aangiftes)

Verwerkende industrie
Voedingsindustrie
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Investerings intensiteit
Een combinatie van hogere investeringen (+7,6%) en 
een stijgende omzet (+5,1%) in 2017 zorgen ervoor dat 
de investeringsintensiteit (die de verhouding van de 
investeringen ten opzichte van de omzet meet) in 2017 
licht gestegen is. 

In de laatste 5 jaar lag deze ratio in de voedingsindustrie 
op 2,95% ten opzichte van 2,52% in de verwerkende 
industrie. Gemiddeld investeerde de voedingsindustrie 
(met een sterk gestegen omzet) in de voorbije 5 jaar dus 
relatief meer dan de verwerkende industrie (met globaal 
een licht dalende omzet in de voorbije jaren).

2013 
2,4%

2013 
2,3%

2014 
2,7%

2014 
2,2%

2015 
3%

2015 
2,5%

2016 
3,3%

2016 
2,8%

2017 
3,4%

2017 
2,8%

Bron: ADSEI (trimestriële BTW-aangiftes)

Fig. 4: Investeringsintensiteit (2013-2017)

Verwerkende industrie (nace 10-33)
Voedingsindustrie (nace 10-11)
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Werkgelegenheid
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Werkgelegenheid

Dé industriële 
jobcreator in 2017 

91.000 
directe en

141.000 
indirecte jobs

+2,2%  
VTE  

in 2017

Takeaways
Voedingsindustrie zorgt voor bijna kwart miljoen jobs

Voedingsindustrie is grootste industriële  
werkgever in België

1 op de 5 jobs in de industrie is er één in de 
voedingsindustrie
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Evolutie werkgelegenheid 
De voedingsindustrie werd in 2017 nog meer uitgesproken 
de grootste industriële werkgever van België. Er waren 
in de sector 90.783 arbeidsplaatsen, goed voor 75.503 
voltijdsequivalenten (VTE’s). Het aantal arbeidsplaatsen 
is ten opzichte van 2016 met 1,9% gegroeid, de VTE’s 
namen met 2,2% toe. Indirect stelt de voedingsindustrie 
via haar leveranciers nog eens 140.644 mensen tewerk.

Ook de verwerkende industrie kende in 2017 een stijging 
van de werkgelegenheid (bijna 5.000 VTE’s of 1,2% meer 
dan in 2016). Door de sterkere groei in de voedingsin-
dustrie  stijgt het aandeel van de voedingsindustrie in 
de industriële tewerkstelling verder. Het aandeel in de 
arbeidsplaatsen groeide van 18,3% in 2013 naar 19,4% in 
2017, uitgedrukt in VTE’s steeg het aandeel van 17,3% in 
2013 naar 18,4% in 2017.

Fig. 5: Evolutie arbeidsvolume in voltijdsequivalenten in België (2013-2017, 2013=100)

Bron: RSZ (gecentraliseerde statistieken), zonder interimkrachten
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Verdeling 
tewerkstelling 
De 3 grootste subsectoren in termen van aantal 
arbeidsplaatsen zijn de bakkerijsector, de vlees-
industrie en de verwerking van conservering van 
groenten en fruit, samen goed voor 52% van de 
totale tewerkstelling.

Ten opzichte van 2007 is de tewerkstelling bij de 
ondernemingen tot 49 werknemers afgenomen 
ten voordele van grotere ondernemingen van 50 
tot 100 werknemers en de grote ondernemingen 
met meer dan 500 werknemers. De terugval bij de 
kleinste ondernemingen is vooral het gevolg van het 
verdwijnen van kleine bakkerijen. De voedingsin-
dustrie kent een duidelijke schaalvergroting.

Regionale 
verdeling
Vlaanderen telt 72% van het aantal arbeidsplaatsen, 
Wallonië 24% en het Brussels Gewest 4%. 

Bron: RSZ (gecentraliseerde statistieken), zonder interimkrachten

Fig. 6: Arbeidsplaatsen per subsector (2017)

Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren

Vleesindustrie

Verwerking en conservering van groenten en fruit

Vervaardiging van dranken

Chocolade, cacao en suikerwerk

Vervaardiging van zuivelproducten

Vervaardiging van diervoeders

Vervaardiging van maalderij- en zetmeelproducten

Vervaardiging van oliën en vetten

Verwerking van vis

Vervaardiging andere voeding (excl. 10.82)

26%

11%

11%

9%

8%

4%

3%

2%

1%

14%

11%
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Werkgevers

20



Werkgevers

Een echte 
KMO-sector

4.346  
werkgevers

 
werknemers 

per  
werkgever

21

Takeaways
96% van de werkgevers stelt minder dan 

100 werknemers te werk

28% van het aantal werkgevers in de 
verwerkende industrie is actief in de 

voedingsindustrie

Schaalvergroting zet zich door
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2015 
4.452

Evolutie werkgevers 
De voedingsindustrie telde 4.346 werkgevers in 2017, 
goed voor 28% van de werkgevers in de verwerkende 
industrie. Dit hoge aandeel volgt uit het feit dat de 
voedingsindustrie relatief meer KMO’s telt dan de gemid-
delde industriële sector.

De voorbije jaren is het aantal werkgevers in de voedings-
industrie jaar na jaar afgenomen (-6,3% in vergelijking 
met 2013 of -292 werkgevers).

De 3 subsectoren met het meeste aantal werkgevers zijn 
goed voor liefst 79% van het totale aantal werkgevers, wat 
vooral het gevolg is van het grote aantal kleine bakkerijen 
(2.579 in 2017 of 59% van het totale aantal werkgevers in 
de voedingsindustrie).

Fig. 7: Evolutie van het aantal werkgevers en de gemiddelde omvang van de ondernemingen (2013-2017)

Bron: RSZ (gecentraliseerde statistieken), zonder interimkrachten

Arbeidsplaatsen per werkgever
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Bron: RSZ (gecentraliseerde statistieken), zonder interimkrachten, schatting categorieën boven 100 arbeidsplaatsen

Fig. 8: Verdeling werkgevers naar grootte-categorie (2017)

Omvang van de 
ondernemingen
Het aantal arbeidsplaatsen per werkgever neemt 
jaar na jaar toe (van 19,1 in 2013 naar 20,9 in 2017). 
Op jaarbasis groeit het gemiddelde personeelsbe-
stand van een voedingsbedrijf met ongeveer 2,2%. 
Ondanks het duidelijke KMO-karakter van de sector 
vindt in de voedingsindustrie dus een gestage 
schaalvergroting plaats.

< 5 werknemers 

54%

250 of meer werknemers 

2%

 100 - 249 werknemers 

2%
50 - 99 werknemers 

3%

5 - 9 werknemers 

20%

10 - 19 werknemers 

11%

20 - 49 werknemers 

8%
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Buitenlandse 
handel
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Meer en meer 
motor van de groei

€ 26,7    
miljard  
export

+7,5% 
in 2017

Takeaways
56% van de uitvoer gaat naar onze buurlanden

Handelsoverschot van 4,7 miljard euro

De verre export groeit spectaculair
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Evolutie 
buitenlandse  
handel 
In 2017 bedroeg de export van voeding en dranken 
naar schatting 26,7 miljard euro. De import van deze 
producten hadden een waarde van 22 miljard euro, 
waardoor er voor voeding en dranken een handelsba-
lansoverschot was van ongeveer 4,7 miljard euro. 

In 2017 namen de inkomsten uit export van voeding en 
dranken toe met 7,5% ten opzichte van het jaar ervoor. 
Ten opzichte van 2013 is er een toename van 18%, terwijl 
de waarde van de import van voeding en dranken in die 
periode met 13,9% steeg. Op die manier steeg de (positieve) 
handelsbalans tussen 2013 en 2017 met 42,5%.

Protectionisme
Nieuwe handelsbarrières en gastro-nationalisme zijn een 
bedreiging voor de voedingsindustrie. De Brexit en de 
daling van het pond liet de export (in waarde) naar het VK 
in 2016 dalen. In 2017 is er echter een lichte stijging van 
de export naar het VK (+3,1%). De verplichte Country of 
Origin Labeling in Frankrijk doet de export van zuivel-
producten (in volume) met meer dan 17,7 % dalen in het 
jaar na de aankondiging van het proefproject.  

Fig. 9: Evolutie van de buitenlandse handel van voedingsmiddelen (in mio euro - 2013-2017)

Bron: NBB-INR (nationaal concept), GN Codes 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 t.e.m. 22

Uitvoer

Invoer

Handelsbalans saldo
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Geografische 
spreiding uitvoer
De uitvoer van de Belgische voedingsindustrie 
blijft in hoofdzaak gericht op de Europese Unie. 
Het zwaartepunt ligt bij onze directe buurlanden 
waar 55,6% van onze totale uitvoer naartoe gaat. 

In vergelijking met 2013 is het aandeel van  
de top 5 EU-15 uitvoerlanden gedaald met  
3,1 procentpunt ten gevolge van de toenemende 
uitvoer naar EU-28 landen en de rest van de 
wereld. 

De uitvoer naar de nieuwere lidstaten van de EU 
groeide fors met 8,6% in 2017 ten opzichte van het 
jaar ervoor. Onder de sterkste stijgers rekenen we 
Estland (+22,9%), Hongarije (+21,1%) en Roemenië 
(+19,2%). De waarde van de uitvoer naar Slowakije 
(-33,1%) kende een sterke terugval, vooral te 
wijten aan de sterke terugval van de uitvoer van 
cacao- en bereidingen ervan. 

De verre uitvoer kende in 2017 een groei van 15,5% 
tegenover 2016. De uitvoer naar de 5 belangrijkste 
verre exportmarkten steeg met meer dan 10%, 
met uitzondering van Canada waarnaar de uitvoer 
licht daalde (-0,7%). In totaal gaat 16% van de 
uitvoer naar landen buiten de EU28.

Bron: NBB-INR (nationaal concept), GN Codes 
02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 t.e.m. 22

Fig. 10: Geografische spreiding 
van de uitvoer (2007-2017)
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Fig. 11: Verdeling uitvoer per productgroep en per uitvoermarkt (2017)
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Uitvoer producten per regio en product
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Vlees
Zuivel
Groenten
Meel en mout

Vetten & oliën
Suiker en suikerwerk
Cacao- en bereidingen ervan
Bereidingen van graan
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Dranken
Overige voedingsproducten
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Verre uitvoer
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Groeimotor  
in 2017

€ 4,3 
miljard

+15,5% 
in 2017

€

Takeaways
Export naar Verenigde Staten stijgt met 16,1%

Drie van de top 5 verre exportlanden liggen in Azië

Dranken, chocolade producten en diepvries-
aardappelproducten belangrijkste exportproducten 

buiten de EU
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Verre uitvoer
De Verenigde Staten zet zijn steile en continue klim 
voort in 2017 (+55,9% ten opzichte van 2014 en +16,1% 
ten opzichte van 2016). Ook de export naar China stijgt 
in 2017 sterk met een groei van +12,3% en een groei 
van +83,9% ten opzichte van 2014. Voor het eerst komt 
Zuid-Korea de top 5 van verre uitvoerlanden binnen. De 
uitvoer ernaar steeg in 2017 met 16,7% en met 65,9% ten 
opzichte van 2014.

Fig. 12: Evolutie verre uitvoer in mio € (2014-2017) 

Bron: NBB-INR (nationaal concept), GN Codes 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 t.e.m. 22
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Bijna 40% van de uitvoer buiten de Europese Unie gaat naar 
Azië, dat vooral in de laatste jaren een sterke toename in 
haar aandeel kende. Ook het aandeel van Noord-Amerika 
nam de laatste jaren toe. Het relatieve aandeel van de 
Europese landen buiten de EU (bv. Rusland, Oekraïne en 
Wit-Rusland) en Afrika ging er de laatste jaren op achteruit, 
maar steeg het voorbije jaar licht. 

Het aandeel van Zuid- en Centraal-Amerika daalde licht 
en van Australië en Oceanië bleef ongeveer gelijk. 

2014 2015 2016 2017

459,3 538 616,9 716,1
125,8 163,6 206,1 231,4
172,4 186,2 179 198,4
85,2 98,8 121,2 141,4
113,2 122,4 132,7 131,7
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Bron: NBB-INR (nationaal concept), GN Codes 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 t.e.m. 22

Fig. 13: Verdeling uitvoer per productgroep en per uitvoermarkt (2017)
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Verre uitvoer per product
De meest geliefde Belgische exportproducten in de 
verre landen blijven bier en chocolade. Maar ook zuivel 
en diepvriesgroenten scoren sterk.

Onze belangrijke verre uitvoermarkten, de Verenigde 
Staten, China en Canada hebben vooral interesse in 
chocoladeproducten en dranken (bieren). Naar Canada 

worden ook veel bereidingen van graan  
(vooral koekjes) uitgevoerd. Voor Japan springen  
ook de groentenbereidingen (vooral  
diepvriesaardappelbereidingen) eruit. Zuid-Korea  
en China hebben ook veel interesse in Belgisch vlees. 
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1
USA

5
CANADA

Export binnen de EU 
• Onze 4 buurlanden 

blijven onze voornaamste 
exportbestemmingen, goed 
voor meer dan de helft van 
onze export.

• De export naar Baltische 
staten en Centraal en Oost-
Europese landen neemt toe 
(+31% sinds 2014) 

Export buiten de EU 
Goed voor 16% van onze export 
en toont het meeste potentieel, 
met Noord-Amerika en Azië als 
voornaamste exportregio’s.

1.  Verenigde Staten  
(+56% sinds 2014)

2.  China (+84% sinds 2014)
3.  Japan (+15% sinds 2014)
4.  Zuid-Korea (+66% sinds 2014)
5.  Canada (+16% sinds 2014)

Export is de motor van  
de groei van de Belgische 
voedingsindustrie en stijgt 
jaarlijks gemiddeld 5%. 

Belgische voeding  
en dranken veroveren  
de wereld
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Toegevoegde  
waarde

36



Toegevoegde  
waarde

Groeivertraging  
in 2016

€ 8,2 
miljard

+1,7%  
in 2016

€

Takeaways
Meer dan 15% van de toegevoegde waarde in de 

industrie komt van de voedingsindustrie

De toegevoegde waarde van de Belgische 
voedingsindustrie steeg op 5 jaar met 13%

De ratio toegevoegde waarde/omzet van de 
voedingsindustrie hinkt achterop
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Evolutie toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van de voedings- en genots-
middelenindustrie nam ook in 2016 verder toe tot bijna 
8,2 miljard euro. Dit is een stijging met 1,7% ten opzichte 
van 2015. In vergelijking met 2012 nam de toegevoegde 
waarde van de voedings- en genotsmiddelenindustrie toe 
met 13%. 

In de verwerkende industrie steeg de toegevoegde 
waarde sinds 2012 met 10%. Hierdoor is het aandeel van 
de voedingsindustrie in de totale toegevoegde waarde 
van de verwerkende industrie toegenomen van 14,8% in 
2012 naar 15,2% in 2016. De laatste 3 jaar groeit de toege-
voegde waarde in de industrie wel sneller dan deze in de 
voedingsindustrie.  

Fig. 14: Jaarlijkse groei van de toegevoegde waarde in lopende prijzen (2012-2016)

Bron: NBB, bruto toegevoegde waarde in lopende prijzen, NUTS31
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Toegevoegde 
waarde/omzet
Tenslotte trekt de verhouding toegevoegde waarde/
omzet de aandacht. Deze ligt in de verwerkende 
industrie structureel hoger dan in de voedingsindustrie 
en in de periode 2013-2016 werd de kloof groter doordat 
de toegevoegde waarde in verhouding tot de omzet in 
de verwerkende industrie sneller steeg dan deze in de 
voedingsindustrie. In 2016 daalde de ratio voor beide.

Regionale verdeling
Vlaanderen genereert 72,6% van de toegevoegde 
waarde, Wallonië 22,7% en Brussel 4,7%. Hiermee heeft 
Vlaanderen in vergelijking met de verdeling bij de omzet 
een iets minder dominante positie.

Bron: NBB, bruto toegevoegde waarde in lopende prijzen, Adsei BTW-aangiften

Fig. 15: Toegevoegde waarde/omzet (2012-2016)
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Distributiekanalen

2 nieuwe winkels 
erbij in 2016

7.163  
winkels

36%  
marktaandeel 

voor huismerken

Takeaways
Middelgrote supermarkten worden steeds 

belangrijker

Toenemende concentratie in het 
retaillandschap

Marktaandeel hard discounters neemt verder af
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Aantal winkels per distributiekanaal
Eind 2016 waren er in totaal 7.163 winkels. Het aantal 
middelgrote F2-distributeurs (type Okay, Spar, AD 
Delhaize, …) nam met 8 winkels toe. Hiermee bevestigen 
de middelgrote distributeurs nogmaals hun continue 
groei die ingezet was in 2008. Zowel in steden als op 
het platteland verdringen ze steeds meer de F1-groot-
distributeurs waarvan het aantal met 8 afnam in 2016.   

De nabijheid van de F2-winkels in combinatie met 
aantrekkelijke openingsuren (op zon- en feestdagen) zijn 
een belangrijke reden van hun succes.

Discounters openden wel 2 nieuwe winkels, maar dit 
neemt niet weg dat de laatste jaren hun groei quasi 
volledig is stilgevallen. 

Fig. 16: Procentuele verdeling afzetkanalen voedingsproducten (2006-2016) 

Bron: Nielsen Grocery Universe 2016
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Bron: Nielsen Grocery Universe 2016

Fig. 17: Aandeel huismerken in winkelrekken (2010-2016)

Marktaandeel per distributiekanaal
Het grotere aantal F2-winkels in 2016 resulteert ook in een 
stijging van hun marktaandeel ten nadele van alle andere 
type winkels. Ten opzichte van 2006 is hun marktaandeel 
met 3,7 procentpunt toegenomen, vooral ten nadele van 
de grote F1-distributeurs (-3,9 procentpunt). Toch blijven 
ze samen met de F2-winkels goed voor 80% van de 
omzet van voedingsproducten. Het aandeel van de kleine 
F3-supermarkten nam jaar na jaar af en bedroeg in 2016 
nog slechts 4,7%. Het verlies aan marktaandeel kwam wel 
tot stilstand in 2016.

Marktaandeel huismerken

Ook in 2016 zetten voor voedingsproducten de 
huismerken hun opmars voort in de winkelrekken met 
een marktaandeel van meer dan 36%. In het bijzonder 
voor verse producten, diepvriesproducten en bakkerijpro-
ducten zijn huismerken erg populair. Voor alcoholische 
dranken en snoepgoed scoren ze dan weer niet hoog.
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Marge en lonen
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Loonkosten-
handicap blijft 
te hoog

4,6%  
netto marge

16%  
loonkosten-

handicap

€ €

Takeaways
57% van de toegevoegde waarde gaat naar loonkosten

Daling loonkostenhandicap blijft broos en handicap  
onaanvaardbaar hoog 

Meer acties nodig om loonkostenhandicap verder  
af te bouwen
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Netto-operationele 
marge
De gemiddelde marge bleef in 2016 steken op 4,6%. 
Daarmee blijft de netto-operationele marge van de 
voedingsindustrie in 2016 hangen op hetzelfde gemid-
delde niveau als tussen 2005 en 2009.

Voldoende marge blijven halen is een belangrijke uitda-
gingen voor de voedingsindustrie. De marge stelt de 
voedingsbedrijven in staat om –zoals we eerder zagen- 
(record)investeringen te doen en om ook de werkgele-
genheid te laten toenemen. Op deze manier neemt de 
voedingsindustrie een optie om ook in de toekomst de 
sterkhouder te blijven van de Belgische industrie.

Fig. 18: Evolutie netto-operationele marge in % 
(2005-2009, 2015, 2016)

Bron: INR-NBB Nationale rekeningen inkomensvorming A38-indeling
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Loonkosten handicap
Op basis van de nationale rekeningen bleek dat de 
gemiddelde loonkost per gewerkt uur in de Belgische 
voedingsindustrie in 2016 de op één na hoogste in de 
hele Eurozone was (na Denemarken). In vergelijking met 
onze buurlanden scoort België veruit het slechtst. Op 
basis van berekeningen van Fevia was de loonkosten-
handicap van de Belgische voedingsindustrie tegenover 
het gewogen gemiddelde van de drie buurlanden eind 
2015 opgelopen tot 21%. Een onhoudbaar hoog niveau 
voor de concurrentiepositie van de sector.

Vanaf 2014-2015 is er onder invloed van verschillende 
regeringsmaatregelen wel een vertraging in de stijging 
van de loonkostenhandicap. Vanaf 2016 resulteert dit in 
een daling van de loonkostenhandicap en een stijging 
van de werkgelegenheid in de sector. Op basis van 
berekeningen door Fevia zal de loonkostenhandicap 
eind 2018 nog steeds 16,4% bedragen. Om de positieve 
trend in het aantal arbeidplaatsen vol te houden, blijft de 
verdere daling van de loonkostenhandicap een belang-
rijke prioriteit.

Bron: Eigen berekeningen Fevia op basis van Eurostat, CRB, FPB en VBO

Fig. 19: Evolutie loonkosten handicap Belgische voedingsindustrie (1996-2018)
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Prijzen

48



Kloof consumenten-
producentenprijzen 
houdt aan

Consumenten-
prijzen
+2,1%  

Elektriciteit tot  
45% 

duurder dan in  
buurlanden

€

Takeaways
Prijzen voedingsindustrie dalen eind 2017 
terwijl consumentenprijzen blijven stijgen

Inputprijzen (grondstoffen en lonen) stijgen 
sterk eind 2016

Beleidskeuzes maakten meerkosten voedings-
bedrijven tot 420% duurder in 8 jaar
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Prijzen in de voedingsketen
Sinds 2006 kampt de agro-voedingsketen met een fors 
toegenomen volatiliteit van de prijzen. Deze toegenomen 
volatiliteit zorgt voor spanningen tussen de verschillende 
schakels van de voedingsketen. 

In 2017 stegen de grondstofprijzen met 9% in vergelijking 
met 2016. Dit had tot gevolg dat ook de (producenten)

prijzen van de voedingsindustrie in 2017 relatief sterk 
stegen met 5%. De stijging van de consumptieprijzen van 
voeding en dranken in 2017 bleef beperkt tot 2,1%, al blijft 
er wel een grote kloof tussen de evolutie van de consu-
menten- en de producentenprijzen van de voedingsin-
dustrie.

Fig. 20: Evolutie prijzen in voedselketen (01/2005-12/2017; 2005=100)

Bron: Prijzenobservatorium (grondstofprijzen, producentenprijzen en consumptieprijzen), Eurostat (energieprijzen, uurloonkosten)
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Kostprijs van 
elektriciteit
Kleine Belgische elektro-intensieve voedingsbedrijven 
betalen hun elektriciteit tussen de 18 en 45% duurder 
dan in de buurlanden Frankrijk, Nederland en Duitsland. 
Enkel in het Verenigd Koninkrijk zou een gelijkaardig 
bedrijf haar verbruik iets duurder betalen. Dit blijkt 
uit een recente studie van de Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

De stijging van de meerkosten (de kosten die voort-
vloeien uit het beleid en waarvan de financiering 
gebeurt door de elektriciteitsverbruikers) ligt hier aan 
de basis. Volgens berekeningen van Fevia zag een 
gemiddeld Waals voedingsbedrijf de meerkosten op 
zijn elektriciteitsfactuur in een periode van 8 jaar met 
bijna 337% toenemen. Een gemiddeld Vlaams bedrijf 
zelfs met bijna 420%.

Deze grote toename van de meerkosten op de elektrici-
teitsfactuur geldt voor bedrijven die deelnemen aan een 
energiebeleidsovereenkomst (Vlaanderen) of een accord 
de branche (Wallonië). In ruil voor verregaande energie-in-
spanningen ontvangen deze bedrijven bepaalde financiële 
compensaties. Zonder deze compensaties zou de stijging 
van de meerkosten nog groter zijn. 

Bron: CREG

Fig. 21: Elektriciteitskost voor een  
klein elektro-intensief bedrijf (10 Gwh)
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Terugvloei naar 
de overheid
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Taxshift in 2016 
laat zich voelen

€ 1,26 
miljard

patronale 
RSZ

-2,4%  
in 2016

€

Takeaways
593 miljoen euro bedrijfsvoorheffing

Winstbelasting stijgt met 0,4% in 2016

Op 5 jaar tijd stijgt de terugvloei naar de 
overheid met 9,1%
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Bijdrage sociale zekerheid
De directe werkgelegenheid in de voedingsindustrie 
in 2016 leverde 1,26 miljard euro werkgeversbijdragen 
aan de sociale zekerheid op, een daling van 2,4% ten 
opzichte van 2015. De maatregelen van de regering 
Michel om de loonlasten te verlagen vanaf 2016 worden 
hiermee zichtbaar op het terrein. De voedingsindustrie 
is goed voor 16,6% van de RSZ-werkgeversbijdragen in 
de industrie. In 2015 was dit nog 20,1%. Ten opzichte van 
2012 namen de werkgeversbijdragen van de voedingsin-
dustrie toe met 4%.

Daarbovenop droegen de werknemers in de voedingsin-
dustrie in 2016 nog eens additioneel 400 miljoen euro bij 
aan de sociale zekerheid. Ten opzichte van 2015 is dit een 
stijging van 2,3%, goed voor 16,1% van de totale RSZ-werk-
nemersbijdragen in de verwerkende industrie. Ten 
opzichte van 2012 namen de RSZ-werknemersbijdragen in 
de voedingsindustrie toe met 9,7%.

Fig. 22: Bedrijfsvoorheffing, RSZ en belastingen op het resultaat (mio € - 2012-2016)

Bron: Belfirst november 2017, RSZ (werkgevers- en werknemersbijdrage sociale zekerheid)
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Winstbelasting
De ondernemingen van de voedingsindustrie betaalden 
in 2016 347 miljoen euro belastingen op het resultaat, 
wat een stijging met 0,4% betekent in vergelijking met 
2015. In vergelijking met 2012 liggen de belastingen op 
het resultaat 28,3% hoger.

Bedrijfsvoorheffing
Daarnaast leverde deze tewerkstelling minstens 593 
miljoen euro bedrijfsvoorheffing op als fiscale bijdrage, 
een daling van 1,5% in vergelijking met 2015. Ten 
opzichte van 2012 bedraagt de toename wel nog 10,4%. 
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Ondernemersvertrouwen
Het ondernemersvertrouwen in de voedingsindustrie is 
na een periode van 5 jaar onder het nulpunt, in februari 
2016 eindelijk licht positief geworden. In september 2016  
bereikte het haar hoogste: +2,9. Nadien treedt een gelei-
delijk verval op om in mei 2017 weer onder het nulpunt 
te zakken. In november 2017 stond het vertrouwen op -3.

De niet-afgevlakte seizoensgezuiverde brutoreeks in 
de voedingsindustrie fluctueert nogal wat begin 2017 
en bleef sinds juni 2017 grotendeels onder het nulpunt. 
Na een korte heropleving in januari 2018 kwijnde het 
ondernemersvertrouwen opnieuw weg om in maart 2018 

te eindigen op -5,4. Door het grillig verloop van deze 
reeks is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van 
evoluties van deze brutoreeks.

Nadat het ondernemersvertrouwen in de verwerkende 
industrie een lange tijd min of meer stabiel bleef rond 
-3,6, herstelde het ondernemersvertrouwen zich in de 
laatste maanden van 2017 min of meer om te eindigen op 
-1,7 in november 2017. Hierdoor zijn de ondernemers in 
de verwerkende industrie iets positiever geworden dan 
de ondernemers binnen de voedingsindustrie.

Fig. 23: Conjunctuurbarometer voedingsindustrie en totale verwerkende industrie (01/2013-03/2018)

Bron: NBB (conjunctuurenquête)
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Consumenten vertrouwen
Sinds de economische en financiële crisis ligt ook het 
consumentenvertrouwen quasi continu onder nul. Na 
een zwaar dieptepunt eind 2012 (-25) herstelde het 
consumentenvertrouwen fors in de loop van 2013, 
maar bleef negatief. Van 2014 tot en met 2016 werden 
periodes van herstel afgewisseld met evenveel periodes 

van plotse terugval. In de laatste maanden van 2016 
herstelde het consumentenvertrouwen fors, om uitein-
delijk uit te komen op het nulpunt in maart 2017. De rest 
van 2017 steeg het consumentenvertrouwen verder, 
maar het herstel blijft broos.

Fig. 24: Consumentenvertrouwen (01/2013-03/2018)

Bron: NBB (indicator consumentenvertrouwen)
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Opleidingen
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Knelpuntvacatures
De voedingsindustrie telt veel knelpuntvacatures.  
18,8% van het totaal aantal Vlaamse vacatures in gedeeld 
beheer “VDAB-werkgever”, is een knelpuntvacature. 
In Vlaanderen zijn vooral technische profielen zoals 
mecanicien zeer moeilijk te vinden. Maar liefst 67,7% van 
het aantal vacatures voor mecanicien blijft langer dan  
90 dagen openstaan. Daarnaast zijn een aantal 
specifieke voedingsprofielen zoals bakkers en produc-
tiemedewerkers bijzonder moeilijk te vinden op de 
arbeidsmarkt. 43,4% van het aantal vacatures voor 
productiemedewerker en 30,8% van het aantal vacatures 
voor bakkers blijft langer dan 90 dagen openstaan. In 
Wallonië zien we eenzelfde situatie. Op basis van cijfers 
van Forem zien we de volgende knelpuntberoepen: 
productieoperator, lijnverantwoordelijken, bakkers-
gasten, slagers en uitsnijders.

De voedingsindustrie als een aantrekkelijke sector 
in de kijker zetten bij werkzoekenden is dan ook dé 
uitdaging. Daarenboven moet meer ingezet worden op 
opleidingen op de werkvloer, bijvoorbeeld in de vorm 
van duaal leren of in andere vormen van stages, die 
toekomstige medewerkers laten proeven van de troeven 
van voedingsbedrijven en de kansen die deze bieden. 
Om de opleidingen van jongeren in wetenschappelijke 
en technische richtingen nog beter te oriënteren op de 
noden van voedingsbedrijven is tevens actieve promotie 
van het STEM-programma (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) nodig.

Fig. 25: % aandeel knelpuntvacature per type vacature in Vlaanderen (voeding; 2015)

Bron:  VDAB cohorte-bestanden (Bewerking Steunpunt WSE)
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Opleidingen bij 
IPV (Initiatieven 
voor Professionele 
Vorming van de 
Voedingsnijverheid)
In 2016 volgden 17.2955 verschillende werknemers 
van paritair comité PC 118 en PC 220 één of meerdere 
IPV-opleidingen. Gemiddeld lag het bereik van IPV in 
2016 1,6 procentpunt hoger dan in 2012. 

Sectorspecifieke opleidingen (voedselveiligheid en 
kwaliteit, voedingstechnologie, …) scoorden opnieuw het 
best, zeker bij kleine bedrijven. Ook opleidingen rond 
arbeidsveiligheid en ergonomie waren erg in trek in 2016, 
in het bijzonder bij de bedrijven met meer dan  
100 werknemers.

Ondernemingen met minder dan 10 werknemers zijn 
structureel het moeilijkst te bereiken voor opleidingen. 
Kleinere ondernemingen geven meer informele oplei-
dingen. Bij de grote ondernemingen ligt het bereik van 
formele IPV-opleidingen dan ook aanzienlijk hoger.

Innovatie-
wedstrijden
Om jongeren kennis te laten maken met de voedings-
industrie organiseert Fevia elk jaar de Food At Work 
Student Awards. Zo wordt een nieuwe generatie jongen 
klaargestoomd om later te gaan werken in de voedings-
industrie.

Fig. 26: % werknemers die een formele 
opleiding genoten (2009-2013)

Bron: IPV
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Innovatie
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Innovatiegraad
Uit cijfers van de CIS2014-enquête blijkt dat 31% van de 
Belgische voedingsproducenten tussen 2012 en 2014 
een productinnovatie introduceerden. Hiermee staat 
België in vergelijking met zijn buurlanden op de tweede 
plaats na Nederland. Vooral ten opzichte van Frankrijk en 
Duitsland scoort België aanzienlijk beter.

België spant afgetekend de kroon op het vlak van 
procesinnovatie, omdat 47% van de voedings- en 
drankenproducenten een procesinnovatie introdu-
ceerden. Vooral op het vlak van procesinnovatie bij 
de productie van voedingsproducten presteert België 
duidelijk beter dan de buurlanden, die niet hoger 
uitkomen dan 17% à 33%. Tenslotte is de Belgische 
voedingsindustrie ook koploper op het vlak van organi-
satie- en/of marketinginnovatie.

Ondanks deze sterke innovatiegraad, slagen Belgische 
voedingsproducenten er niet zo goed in als bijvoorbeeld 
Nederlandse of Duitse om een groot commercieel succes 
uit deze innovaties te halen.

Productinnovaties door bijvoorbeeld de herformulering 
van voedingsproducten zijn nochtans cruciaal om het 
engagement met minister De Block in te vullen rond 
energiereductie.

Fig. 27: Aandeel voedings-, dranken- 
en tabaksproducenten die innovaties 
introduceerden naar type (2012-2014)

Bron: Eurostat CIS2014-enquête
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Fig. 28: Evolutie van de intramurale O&O-uitgaven (2011=100)

Bron: Belspo (Federaal Wetenschapsbeleid)

Investeringen in O&O
De voedingsindustrie besteedde in 20151 ongeveer 
€237 miljoen aan intramurale O&O-uitgaven (binnen 
de bedrijfsmuren). Ten opzichte van 2009 namen de 
O&O-uitgaven met liefst 62,3% toe. Vooral in 2014 en 
2015 kennen de investeringen in O&O in de voedingsin-
dustrie een aanzienlijke boost.

Deze boost vertaalt zich ook in een forse toename 
van de ratio intramurale O&O-uitgaven uitgedrukt als 
percentage van de omzet. Waar deze lange tijd constant 

bleef rond 0,34%, is deze opgeklommen tot 0,49% in 
2015. Desondanks blijft de kloof met de verwerkende 
nijverheid nog steeds groot (1,93% in 2015). 

Uitgedrukt als percentage van de toegevoegde waarde 
is er eveneens een stijging in de O&O-intensiteit in de 
voedingsindustrie. In 2015 is deze opgelopen tot 3,28%, een 
toename van 50% ten opzichte van 2011. In de verwerkende 
nijverheid bedraagt de O&O-intensiteit net geen 10%.

Voedingsindustrie
Verwerkende nijverheid

2011 
100

2011 
100

2012 
112

2013 
115

2014 
115

2015 
121

2015 
162

2012 
113

2013 
111

2014 
149

1 Dit zijn de meest recente gegevens over O&O in België.
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Wetenschapsstraat 14,  
1040 Brussel  
info@fevia.be
www.fevia.be
twitter.com/fevia_be

‘Food.be – Small country. Great food.’ is the promotional brand created 
by Fevia, the federation of the Belgian food industry. Discover the quality, 
diversity and innovation of more than 1,200 Belgian food and beverage 
companies on www.food.be


