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1. INLEIDING 

Net als in Europa ontwikkelden de supermarkten en warenhuizen in Mexico zich in de loop 
van de vorige eeuw. Met de komst van Walmart begin jaren 90 begon de verkoopoppervlakte 
exponentieel te stijgen. Daarnaast neemt de traditionele distributie (kruideniers, 
gespecialiseerde onafhankelijke winkels, markten enz.) met bijna de helft van de totale 
verkopen een belangrijke plaats in. In 2018 betrof dit 48,1%. Van de overige 51,9% deed 15,7% 
van de Mexicaanse bevolking haar aankopen in gespecialiseerde winkels, 9,4% in warenhuizen 
en 26,8% in super- en hypermarkten (zie onderstaande afbeelding). 1 

 

Bron: ANTAD (Asociación de Tiendas de Autoservicio y  Departamentales)  

 

Daarnaast dient vermeld te worden dat ook de informele sector erg belangrijk is. Veel 
goederen worden op straat, in de metro, bij bushaltes etc. verkocht, zonder dat er een factuur 
aan te pas komt. 

Zoals eerder vermeld, stegen de verkoopoppervlaktes van supermarkten, warenhuizen en 
gespecialiseerde winkels enorm na de opening van de eerste Walmart. Van 4,7 miljoen m2 in 
1993 was er tot 2018 een stijgende lijn tot 29,2 miljoen m2. In 2019 kwam er echter een 
wijziging in deze tendens en werd het aantal m2 teruggebracht tot 23,4 miljoen, waardoor dit 
teruggevallen is tot hetzelfde aantal als 2013 (zie volgende afbeelding). 

 

1 https://antad.net/indicadores/indicantad/ 

https://antad.net/indicadores/indicantad/
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 Bron: ANTAD 

De supermarkten, warenhuizen en gespecialiseerde winkels hebben een eigen federatie:  
ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales) 
Horacio No. 1855, piso 6 
Col. Polanco 1.a Sección 
C.P. 11510 Ciudad de México 
Tel: +52 (55) 5580 9900 
www.antad.net  

ANTAD vertegenwoordigt: 
• 1.404 miljard Peso’s in omzet in 2019 (met een wisselkoers van 1 Euro = 21,1154 op 

31/12/20192 is dit bijna 66,5 miljard Euro) 

• Een groei van 7.7% in 2019 

• 3,8% van het BNP (2018) 

• 107 ketens 

• 59382 winkels in het hele land (april 2020) 

• 23,4 miljoen m2 winkeloppervlakte 

Jaarlijks organiseert ANTAD een belangrijke beurs in Guadalajara waar aankopers en verkopers 
elkaar kunnen ontmoeten: https://expoantad.com.mx/home/ 

In 2019 investeerden de leden van ANTAD ruim 2,7 miljard USD in de opening van nieuwe 
winkels (38,1%), modernisering van bestaande winkels (31,3%), verbetering in logistiek (14,9%), 
nieuwe betalingssystemen/technologieën (10,5%) en 5,2% aan diverse andere opties, zoals 
opleidingen voor personeel. 

     
Bron: ANTAD 

 
2 https://www1.oanda.com/currency/converter/  

http://www.antad.net/
https://expoantad.com.mx/home/
https://www1.oanda.com/currency/converter/
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2. SUPERMARKTEN 

Hoewel de supermarktketens zich sinds de jaren 90 in eerste instantie sterk ontwikkelden, 
vond er de afgelopen twee jaar een verschuiving plaats. Het aantal supermarktwinkels in 2017 
bedroeg nog 5.565, terwijl 2019 eindigde met 3.263 winkels. Het aantal warenhuizen 
daarentegen bleef vrijwel gelijk met een lichte groei van 2.428 winkels in 2017 naar 2.467 in 
2019. De grootste verschuiving vond plaats bij het aantal gespecialiseerde winkels, die van 
47.037 naar 56.389 winkels steeg (zie onderstaand figuur) 

 

Autoservicio= zelfbediening Departamentales= warenhuizen  Especializadas= gespecialiseerde winkels 
Cadenas=ketens, Tiendas=winkels, M2 Miles = vierkante meter x 1000, Empleos directos= directe banen  Bron: ANTAD 

 
Het is duidelijk dat de supermarkten terrein verloren aan de gespecialiseerde winkels. 
Daarnaast speelde de zwakke interne economische situatie een rol. ANTAD meldt tevens als 
oorzaak de onduidelijke politiek van de nieuwe regering en een grotere concurrentie met de al 
eerder aangehaalde informele sector3. Daarnaast wordt onveiligheid vermeld als een 
meespelende factor. Ondanks de daling van de omzet van de supermarkten, was deze in 2019 
nog goed voor meer dan 27,5 miljard Euro (582 miljard MXN). Voor 2020 verwachtte ANTAD in 
eerste instantie een groei van 6,8%. Gezien het Coronavirus (COVID-19) zal dit cijfer echter 
bijgesteld moeten worden. Zo meldt de supermarktketen Chedraui een groei van 14% in het 
eerste trimester 20204 en geeft hiermee aan dat de supermarktsector één van de weinige 
groeisectoren kan zijn tijdens COVID-19. 

Binnen de supermarktketens zijn de meest voorkomende formaten klein en middelgroot en is 
de huidige tendens om over te gaan op kleinere formaten. Desondanks zijn de grote en 
hypersupermarkten goed voor iets meer dan de helft (51%) van de globale verkoop5. De fysieke 
aanwezigheid van winkels speelt in Mexico nog steeds de belangrijkste rol, hoewel de verkoop 
via internet aanzienlijk begint toe te nemen. De grote supermarktketens gaan hierin mee en 
bieden een gedeelte van hun gamma aan via online verkoop. 

 
3 https://www.forbes.com.mx/ventas-de-la-antad-crecieron-3-4-a-tiendas-iguales-en-2019/ 

4 https://expansion.mx/empresas/2020/04/21/el-carrito-de-chedraui-crece-por-las-mayores-compras-ante-el-covid-19 

5 https://blog.storecheck.com.mx/evolucion-hacia-formatos-pequenos-supermercados 

https://expansion.mx/empresas/2020/04/21/el-carrito-de-chedraui-crece-por-las-mayores-compras-ante-el-covid-19
https://blog.storecheck.com.mx/evolucion-hacia-formatos-pequenos-supermercados
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Nationaal gezien zijn er drie grote ketens actief, die in 2019 samen bijna 55% van de 
supermarkten vertegenwoordigen6. Het betreft Walmart (37,26%), Soriana (12,73% en Chedraui 
(4,83%). Comercial Mexicana werd in 2015 grotendeels overgenomen door Soriana, waardoor 
het marktaandeel van de overgebleven winkels onder nieuwe groepsnaam La Comer nog maar 
1,12% is. Regionale spelers uit het noorden van het land zijn Casa Ley (4,08%) en HEB Mexico 
(0,97%). De overige 39,01% betreft kleinere spelers.  

 

WALMART 

Zoals hiervoor gezegd, is Walmart met een marktaandeel van 37,26% de nummer één in zijn 
sector. De keten kenmerkt zich door een sterke expansiepolitiek en een agressief prijzenbeleid.  
Walmart heeft verschillende soorten winkels7 in zijn portefeuille: Walmart, Superama, Bodega 
Aurrera en Sam’s Club. Samen zijn ze goed voor 3146 verkooppunten (cijfers van 2018). 
 

• Walmart: midden positionering, grote winkels met een sterk verbeterde vers fruit en 

groentenafdeling (sinds 2018) 

• Superama: hoge positionering, kleiner formaat met hogere prijzen en hoge kwaliteit 

groenten en fruit 

• Bodega Aurrera: lage positionering en discountprijzen. Verschillende formaten: Bodega 

Aurrea, Mi Bodega Aurrera, Bodega Aurrera Express 

• Sam’s Club: type Stock Americain voor verkoop in grote(re) volumes, klanten hebben 

ledenkaart nodig, zeer prijsgericht  

• Suburbia maakt sinds 2017 geen deel meer uit van Walmart en is nu onderdeel van 

Liverpool (zie ook hoofdstuk 4.2).  

87% van de leveranciers van Walmart zijn KMO’s en iets meer dan 93% van de aangeboden 
producten zijn Mexicaans. 

Tot 2015 was Walmart ook eigenaar van Vips en de bank Walmart, maar door een nieuwe 
strategie, die zich concentreerde op de verdeling van levensmiddelen, werden deze zaken 
verkocht. Ook Suburbia (voornamelijk kleding) paste niet meer binnen het nieuwe concept, 
waardoor Walmart in 2017 Suburbia aan de grootwarenhuisketen Liverpool verkocht. 

Vanaf 2018 ging Walmart voluit voor de strategie om de meest betrouwbare “omnichannel”8 
keten te zijn. Deze strategie hield in dat ze hun prijsleiderschap versterkten, het aanbod van 
bederfelijke waren verbeterden en een uitgebreide catalogi en afhaalkiosken in winkels en 
clubs lanceerden. Daarbij hoorde ook het herontwerp van hun website, het creëren van 
nieuwe applicaties en het stroomlijnen van hun leveringsservice. Heel deze strategie staat in 
het teken van de klant, met als doel klanten faciliteiten te bieden om het product van hun 
keuze aan te kopen op het moment en de plaats van hun voorkeur.  

 
6 https://pulsoslp.com.mx/valores/walmart-soriana-y-chedraui-concentran-55-de-supermercados-en-mexico/1060442 

7 https://www.walmartmexico.com/conocenos/lineas-de-negocio 

8 https://informes.walmex.mx/2018/documents/WMIA2019_ESP_Ser_la_cadena_omnicanal_mas_confiable.pdf 

https://pulsoslp.com.mx/valores/walmart-soriana-y-chedraui-concentran-55-de-supermercados-en-mexico/1060442
https://www.walmartmexico.com/conocenos/lineas-de-negocio
https://informes.walmex.mx/2018/documents/WMIA2019_ESP_Ser_la_cadena_omnicanal_mas_confiable.pdf
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Doordat E-commerce belangrijker geworden is, kan je nu op de websites van Walmart, 
Superama, Bodega Aurrera en Sam’s producten bestellen en thuis laten leveren. Walmart blijft 
e-commerce projecten ontwikkelen. Zo hebben ze bijvoorbeeld hun Omnicanal Shipping 
Process geïmplementeerd met Zone 18. Dit proces verbindt hun e-commerce logistieke netwerk 
met distributiecentra en met de fysieke winkels.9 

Momenteel bestaat het distributienetwerk van Walmart uit 14 distributiecentra, gelegen in 6 
deelstaten van de republiek.  
 

SORIANA 

De tweede grootste Mexicaanse speler Soriana werd in 1968 gesticht. Sinds 1987 staat het bedrijf 
genoteerd op de Mexicaanse beurs. Soriana is goed voor 12,73% van de markt en heeft 814 
verkooppunten (cijfers van 3e kwartaal 2018)10 met de volgende formaten11: 

• Soriana Híper: hebben gemiddelde oppervlakte van 7000 m2, 295 filialen over gans het 

land 

• Soriana Super: oppervlakte van 2500 m2, momenteel 126 winkels 

• Soriana Express: fungeert als buurtwinkel met een gemiddelde oppervlakte van 1500 

m2. Hiervan zijn er vandaag 104 operationeel 

• Mercado Soriana: specialiseert zich als discountwinkel met verlaagde prijzen en simpel 

van opzet, zijn gemiddeld 5000 m2 groot, 165 winkels 

• Supercity: 156 convenient stores voor “last minute” aankopen 

• City Club: moet concurrentie aangaan met Sam’s Club en Costco. Grote winkels van 

meer dan 8000 m2 voor verkoop in grote hoeveelheden. Er zijn 35 City Clubs 

• Mega Soriana: Dit zijn winkels die dankzij de overname van concurrent Comercial 

Mexicana tot stand zijn gekomen. Het betreft een formaat met een uitgebreide 

productcatalogus met een grootte van 7.500 m2 tot 14.000 m2. In totaal zijn er 89 

winkels. 

Tevens is Soriana eigenaar van: 

• Sodimac: Dit betreft 6 winkels voor de constructie- en DIY (doe het zelf) sector. Deze 

winkels zijn te vinden in de staat Veracruz, San Luis Potosi, Estado de México en CDMX 

(Mexico City). 

Begin 2015 nam Soriana 160 winkels over van concurrent Comercial Mexicana. Soriana hoopte 
hiermee op een omzetstijging van 37% over 201512. De overname zorgde in 2016 voor een 
stijging van de verkoop met 8%, vergeleken met dezelfde periode in 2015. In 2017 verbeterden 
de winstmarges en verhoogde de productiviteit. Daarnaast heeft het ook de geografische 
aanwezigheid van Soriana versterkt en aangevuld. In juli 2018 bleek dat de winst niet zou 

 

9 https://informes.walmex.mx/2018/documents/WMIA2019_ESP_Completo.pdf 

10 http://recursos.soriana.com/recursos/resources/infoFin/2018/2018_10_19_Informe_del_Director_3T18.pdf  

11 http://www.organizacionsoriana.com/pdf/Infome%20Anual/2018/SORIANA_IA_2018%20%20(1).pdf 

12 http://www.organizacionsoriana.com/nuestra_historia.html 

https://informes.walmex.mx/2018/documents/WMIA2019_ESP_Completo.pdf
http://recursos.soriana.com/recursos/resources/infoFin/2018/2018_10_19_Informe_del_Director_3T18.pdf
http://www.organizacionsoriana.com/pdf/Infome%20Anual/2018/SORIANA_IA_2018%20%20(1).pdf
http://www.organizacionsoriana.com/nuestra_historia.html
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blijven duren13. Problemen met de supply chain en met de systeemintegratie, zorgden voor de 
migratie van haar klanten naar andere winkels. Hierdoor verloor Soriana marktaandeel, zoals 
zichtbaar is in onderstaande grafiek. In 2019 lukte het Soriana echter om haar marktaandeel te 
verhogen naar 12,73%. 

Bron: Comercial Mexicana14 

 

2.3 CHEDRAUI 
 
Chedraui is de derde grote speler op de distributiemarkt met een 
marktaandeel van 4,83%. De formaten15 die de groep gebruikt, zijn: 
 

• Chedraui: klassieke super- of hypermarkt, naast voedingsmiddelen ook meubels, kleding, 

ijzerwaren, elektronica enz. Deze winkels bevinden zich in steden met minimaal 

honderdduizend inwoners en hebben een gemiddelde oppervlakte van 6.674 m2. 

Momenteel zijn er 198 vestigingen in Mexico.  

• Super Ché: basisproducten en kruidenierswaren. Is vooral actief in de grote steden en 

doet dienst als grotere “buurtwinkel”, aangezien de gemiddelde verkoopvloer nog 896 

m2 bedraagt. Eind 2019 waren er in totaal 15 winkels van dit soort.  

• Super Chedraui: eetbare en niet-eetbare kruidenierswaren, bederfelijke waren, 

algemene koopwaren, elektronica enz. Bevinden zich in steden met minimum 25.000 

inwoners, soms ook in grotere steden te vinden om het aanbod aan te vullen. 

Gemiddeld zijn deze winkels 2.088 m2 groot, momenteel zijn er 60 vestigingen.  

• Supercito: Dit formaat bestaat sinds 2017 en is het tweede soort dat in de grote steden 

als nabijheidswinkel/ buurtwinkel fungeert. Elke vestiging heeft een oppervlakte tussen 

200 en 300 m2. Eind 2019 omvatte dit netwerk 33 winkels.  

Sinds de overname van een gedeelte van Comercial Mexicana door Soriana is de strategie van 
Chedraui gericht op groei door de aankoop van kleinere regionale ketens. In 2018 werd deze 
strategie toegepast in de Verenigde Staten, met de overname van Fiesta Mart, een 
nichezelfbedieningsketen in het Zuiden. Hierdoor konden ze 61 extra winkels aan hun portfolio 
toevoegen en werd hun aanwezigheid in de VS versterkt.  

 
13 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/soriana-pierde-parte-de-lo-que-gano-con-comercial-mexicana 

14 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/soriana-pierde-parte-de-lo-que-gano-con-comercial-mexicana 

15 http://grupochedraui.com.mx/ 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/soriana-pierde-parte-de-lo-que-gano-con-comercial-mexicana
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/soriana-pierde-parte-de-lo-que-gano-con-comercial-mexicana
http://grupochedraui.com.mx/
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LA COMER  

(voorheen Controladora Comercial Mexicana) 

In 2015 betaalde de concurrerende supermarktketen Soriana 2,3 miljard Euro voor 143 winkels 
van Comercial Mexicana, dat financiële problemen had. In 2016 ging de groep verder onder de 
naam La Comer16 en beheert sindsdien 4 verschillende soorten supermarkten. Hun 
marktaandeel van deze winkels was 1,12% over 2019. Momenteel (2020) heeft Grupo La Comer 
in totaal 71 winkels onder haar hoede.  

Zoals uit uit de volgende afbeelding blijkt, behield La Comer de middelgrote en kleinere 
winkels. Daarnaast was het concept “Differentiatie” de nieuwe strategie die ze wensten te 
volgen. De winkels onder de naam “La Comer” spelen een hoofdrol om alle andere formaten te 
ondersteunen en op deze manier een consistent merkimago te leveren.  

Na de afbeelding worden de vierwinkelsoorten van de groep besproken. 

 
Bron: Jaarrekening La Comer17 

• La Comer: grote winkels met behalve voedingsproducten tevens kleding, meubels, 

speelgoed etc. Begin 2020 telt Grupo La Comer 32 winkels onder deze naam. 

• Sumesa: kleinere winkels met voornamelijk voedingsproducten en enkele producten 

met hoog verkoopvolume (13 winkels) 

• City Market: supermarkt met delicatessen, sterk gericht op ingevoerde producten. Er 

zijn momenteel 12 City Markets met een gemiddelde oppervlakte van 3.000 tot 5.000 m2 

• Fresko: “haute gamme”-supermarkt met groot aanbod van verse producten. Ook kan 

men hier specialere producten, zoals organisch en Kosher eten vinden. Momenteel zijn 

er 14 winkels met een gemiddelde oppervlakte van 1.500 tot 4.000 m2.  

 

 
16 https://www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_911880_2018_1.pdf (zie blz. 5) 

17 : http://lacomerfinanzas.com.mx/wp-content/uploads/present3Q19en.pdf 

https://www.bmv.com.mx/docs-pub/infoanua/infoanua_911880_2018_1.pdf
http://lacomerfinanzas.com.mx/wp-content/uploads/present3Q19en.pdf
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COSTCO18 

Deze Amerikaanse firma ging begin jaren 90 een samenwerking aan met Comercial Mexicana 
voor de oprichting van Costco Mexico. In 2012 verkocht Comercial Mexicana haar aandelen. 

Costco verkoopt uitsluitend aan leden en in grotere volumes met strakke prijszetting. Het was 
ook één van de pioniers van online verkoop met een groter aanbod op de website dan in de 
winkel en met gratis aan huis levering. 

Het huismerk van Costco heet Kirkland en kent een zeer uitgebreid aanbod, zoals o.a. koffie, 
cosmetica en hondenbrokken. https://www.costco.com.mx/search/?text=kirkland.  

De groep telt 39 winkels (begin 2020) in Mexico met oppervlaktes tussen de 8.000 en 12.600 m2. 
Voedingsmiddelen blijven de belangrijkste categorie. De meeste winkels hebben een eigen 
bakkerij, beenhouwerij en vishandel. Ook hebben ze een eigen opticalaboratorium en een E-
commerce online verkoop. In 2017 werd het eerste benzinestation in Mexico in de staat San Luis 
Potosi ingehuldigd.  

Costco heeft een interessant seizoenaanbod (met name voor Kerst, maar ook voor Valentijn en 
Pasen). Er zijn dan vaak Belgische producten te vinden . 

 

3.REGIONALE SUPERMARKTKETENS 
• Casa Ley:  

Na de Joint venture tussen GDA Safeway Inc. en de familie Ley in 1981 
begon deze keten gestaag te groeien. Het betreft de belangrijkste keten 
in het noordwesten van het land met een aanwezigheid in 10 staten 
(provincies). In 2019 had Casa Ley een marktaandeel van 4,08%. Er zijn meer dan 240 
winkels van verschillende formaten: Ley Autoservicio, Super Ley Express Fresh, Super 
Ley Express, Super ley en Super Mayoreo Ley19. 

 
• HEB:  

Dit bedrijf uit de Verenigde Staten had zijn eerste winkel in Kerville, 

Texas20. Sinds 1997 startte de firma activiteiten in Mexico. Momenteel zijn er 65 winkels 

verdeeld over de staten Nuevo Leon, Tamaulipas, San Luis Potosi, Coahuila, Guanajuato, 

Aguascalientes en Quéretaro. 48 winkels werken onder de naam H.E.B. en 17 onder de 

naam Mi tienda del Ahorro21. Deze laatste is sterk gericht op goedkopere prijzen. Het 

marktaandeel van H.E.B. is 0,97% 

 

Andere meer lokale ketens zijn: 

 
18 https://investor.costco.com/static-files/05c62fe6-6c09-4e16-8d8b-5e456e5a0f7e  

19 https://www.casaley.com.mx/index.php/nuestra-organizacion/formatos-de-tienda.html 

20 https://www.heb.com.mx/nuestra-historia/ 

21 https://www.heb.com.mx/mi-tienda 

https://www.costco.com.mx/search/?text=kirkland
https://investor.costco.com/static-files/05c62fe6-6c09-4e16-8d8b-5e456e5a0f7e
https://www.casaley.com.mx/index.php/nuestra-organizacion/formatos-de-tienda.html
https://www.heb.com.mx/nuestra-historia/
https://www.heb.com.mx/mi-tienda
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•  Super del Norte.  
Deze keten is met 79 filialen22 (gegeven van 2018) aanwezig in de staat 
Hermosillo en wordt vermeld in de ranking van de 500 belangrijkste 
bedrijven in Mexico van het tijdschrift Expansión23 onder nummer 443.  
Ter vergelijking: Walmart staat op nummer 3 en HEB op nummer 124. 

 
• Calimax24:  

Deze keten heeft zijn hoofdzetel in Tijuana en heeft winkels in Baja 

California en Sonora. Van deze winkels zijn er 80 onder de naam 

Calimax te vinden, 1 “Bodegón” voor verkoop van grotere volumes en 17 winkels die op 

goedkopere producten gericht zijn onder de naam “Aprecio”. Ongeveer 30% van de 

aangeboden producten is van Amerikaanse oorsprong.  

 

4. BUURTWINKELS25  

In Mexico zijn er rond de 1 miljoen zogenaamde “tienditas de la esquina” (letterlijk “winkeltjes 
op de hoek”). Ondanks dat zij vaak wel enkele lokale vergunningen hebben, is 95% van deze 
sector informeel en ongeorganiseerd. Er worden regelmatig nieuwe winkeltjes geopend, maar 
30% overleeft na 2 of 3 jaar niet meer. Desondanks zijn zij goed voor 7% van het Bruto 
National Product en voor bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld de frisdrankfabrikanten, 
worden in dit soort winkeltjes maar liefst 70% van hun omzet verkocht. Met de opkomst van 
de “gemaksketens”, zoals Oxxo en 7-Eleven werd verwacht dat de kleine lokale kruideniertjes 
niet lang meer zouden overleven. Desalniettemin lijkt dit in Mexico voorlopig nog niet op te 
gaan. Dit heeft onder andere te maken met de maximale dichtbijheid van deze winkeltjes, die 
vooral gericht zijn op een publiek dat dagelijks zijn aankopen doet. Daarnaast speelt het aspect 
van menselijk contact en het “op de poef” kopen nog een rol. Over het algemeen verkopen 
deze winkels voornamelijk nationale producten. 

De convenience winkelketens (met een beperkte verkoopoppervlakte en die vaak 24 uur per 
dag open zijn) blijven een enorme opmars maken. Ook hier ligt het accent op voeding en 
dranken en is het aanbod voornamelijk nationaal. 
 
De belangrijkste ketens zijn: 

• Oxxo:  

De eerste winkel van Oxxo26 opende in 1978 en werd opgericht door Bierbrouwerij 

Cuauhtémoc. Tegenwoordig behoort het tot FEMSA (die o.a. Coca-Cola bottelt).  

Met 17.400 filialen is het de grootste in zijn soort. Zij zijn momenteel tevens actief in 

Colombia (80 winkels) en Chili (79 winkels). 97% van hun aanbod is afkomstig van lokale 

leveranciers. 

 
22 https://www.elimparcial.com/sonora/hermosillo/Super-del-Norte-inaugura-sucursal-79-en-Hermosillo-20180605-0107.html 

23 https://expansion.mx/empresas/2019/06/28/estas-son-las-500-empresas-mas-importantes-de-mexico-2019 

24 https://www.calimax.com.mx/acerca-de-calimax/ 

25 https://www.jornada.com.mx/2019/09/01/economia/018n1eco 

26 https://www.oxxo.com/conocenos 

https://www.elimparcial.com/sonora/hermosillo/Super-del-Norte-inaugura-sucursal-79-en-Hermosillo-20180605-0107.html
https://expansion.mx/empresas/2019/06/28/estas-son-las-500-empresas-mas-importantes-de-mexico-2019
https://www.calimax.com.mx/acerca-de-calimax/
https://www.jornada.com.mx/2019/09/01/economia/018n1eco
https://www.oxxo.com/conocenos
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•  7-Eleven Inc. in samenwerking met Iconn27 stichtte zijn eerste winkel in Mexico in de 

stad Monterrey in 1976. Zij hebben met ruim 1800 winkels een aanwezigheid in twaalf 

staten. 

 

 

• Círculo K van het Canadese Alimentation Couche Tard is in Mexico operatief sinds 2006. 

In 2014 kocht het de winkels “Extra” van Brouwerij Modelo28. De keten heeft rond de 

1150 winkels29 met de naam “Circle K”, “Extra” of “K” en wenst zich jaarlijks uit te 

breiden met een honderdtal winkels. 

 

 

• Tiendas 3B bestaat sinds 2005 en heeft 1000 winkels in 11 staten.  

Hun aanbod is 99% Mexicaans30. 

 
 

Behalve bovengenoemde ketens zijn er nog verschillende kleinere ketens, die vaak in een 

beperkt aantal staten aanwezigheid hebben. Zij hebben minder of maximaal 200 winkels 

onder hun naam. Enkele voorbeelden zijn: Go Mart, Super City, Super Q en Tiendas Mambo. 

 

5. DEPARTMENT STORES 
 
Warenhuizen bloeien en groeien nog steeds in Mexico. Het omzetcijfer van 2020 zal echter 
drastisch wijzigen doordat deze winkels vanaf eind maart tot 30 mei hun deuren gesloten 
moesten houden. Verkoop gebeurde in deze periode alleen telefonisch of online. Mexico kent 
verschillende formaten van warenhuizen. Er zijn echter drie ketens die landelijk bekend staan 
om hun luxe opzet. Daarnaast zijn zij qua verkoopoppervlaktes, die variëren van 7.000 m2 tot 
meer dan 55.000 m2 veruit de grootste winkels en onderscheiden zij zich onder andere van 
andere soorten warenhuizen door exclusieve internationale merken en door een 
gourmetafdeling met de nodige importproducten. De meest exclusieve keten is Palacio de 
Hierro, dat zich richt op de gegoede bevolking. Vervolgens Liverpool, dat mikt op zowel de 
midden als hogere klasse. De derde warenhuisketen betreft Sears, dat tot de groep Carso 
behoort en zich voornamelijk richt op de middenklasse. 
 

 
27 https://www.7-eleven.com.mx/nuestra-empresa/quienes-somos.html 

28 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/circulo-k-compra-a-extra-y-se-mete-al-top-de-tiendas-de-conveniencia 

29 https://www.milenio.com/negocios/conversion-tiendas-extra-circle-concluira-2019  

30 https://tiendas3b.com/nuestra-historia/ 

https://www.7-eleven.com.mx/nuestra-empresa/quienes-somos.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/circulo-k-compra-a-extra-y-se-mete-al-top-de-tiendas-de-conveniencia
https://www.milenio.com/negocios/conversion-tiendas-extra-circle-concluira-2019
https://tiendas3b.com/nuestra-historia/
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EL PALACIO DE HIERRO31  
Deze zeer luxe keten is eigendom van de Grupo Bal (familie Baillères). De eerste winkel werd in 
1888 geopend. In 2015 werd met een investering van 300 miljoen dollar de winkel in de wijk 
Polanco (Mexico-City) verbouwd tot het tot nu toe meest prestigieuze gebouw van Palacio de 
Hierro.  Het originele gebouw van 20.000 m2 omvat nu maar liefst 60.000 m2 met een 
winkeloppervlakte van 55.248 m2. In totaal beheert Grupo Bal 14 warenhuizen onder de naam 
Palacio de Hierro. Daarnaast bestaan er ook 2 “Casa Palacio” voor alle huisinrichting. Tevens 
heeft de keten 3 Boutiques Palacio de Hierro onder haar hoede, 135 Boutiques Free Standing en 
3 Outlets. De inkomsten van Palacio de Hierro zijn de laatste jaren enorm gestegen. In 2019 
bedroeg dit 35.610 miljoen Peso’s32 (bijna 1,7 miljard Euro). Het overgrote gedeelte is afkomstig 
van kleding, schoeisel en meubels. 
 

LIVERPOOL 
Deze Mexicaanse groep, met als volledige benaming El Puerto de Liverpool, werd reeds in 1847 
gesticht en is sinds 1965 beursgenoteerd. Naast het klassieke aanbod (kleding, meubels, 
elektronica etc.) heeft Liverpool net als Palacio de Hierro een afdeling met gourmetproducten, 
zoals wijn, koekjes, chocolade, kruiden enz. De groep is tevens eigenaar van het warenhuis 
Fábricas de Francias. Na de aankoop van de kledingwinkels Suburbia van Walmart in 2017 
werden de meeste winkels van Fábricas de Francia gewijzigd naar het formaat van Suburbia. 
Eind september 2019 bestond de groep uit 121 warenhuizen Liverpool, (nog) 1 warenhuis 
Fábricas de Francia, 146 Suburbias en 129 gespecialiseerde boutiques. In de periode juli tot 
september had de groep inkomsten ter waarde van 30.145 miljoen Peso’s33 (meer dan 1,4 miljard 
Euro). Na het tweede trimester van 2019 werd tevens expliciet vermeld dat de verkoop via 
internet met 30,2% (accumulatief) was gestegen34 
 

SEARS 35 

Sears is van oorsprong een Amerikaans bedrijf uit 1886. In 1947 werd onder de naam Sears 
Roebuck de eerste winkel in Mexico opgericht. In 1997 kwamen de Mexicaanse winkels voor 
85% in handen van Grupo Carso, eigendom van miljardair Carlos Slim. Momenteel is Grupo 
Carso 100% eigenaar en valt de verantwoordelijkheid voor de warenhuizen onder Grupo 
Sanborns, aangezien Grupo Carso ook andere sectoren, zoals telecommunicatie, constructie en 
energie onder zijn hoede heeft (zie onderstaand schema). 

 
31 https://www.eleconomista.com.mx/mercados/El-Palacio-de-Hierro-va-al-mercado-de-deuda-20191013-0029.html 

32 http://www.laizquierdadiario.mx/Palacio-de-Hierro-Soy-totalmente-precarizada 

33 https://mx.fashionnetwork.com/news/Liverpool-invertira-12-000-millones-de-pesos-en-2020,1152248.html 

34 https://mx.fashionnetwork.com/news/Liverpool-eleva-sus-ingresos-un-9-en-el-segundo-trimestre-de-
2019,1122895.html 

35 https://www.america-retail.com/mexico/mexico-sears-tendra-dos-aperturas-en-2019-y-remodelara-diez-tiendas/ 

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/El-Palacio-de-Hierro-va-al-mercado-de-deuda-20191013-0029.html
http://www.laizquierdadiario.mx/Palacio-de-Hierro-Soy-totalmente-precarizada
https://mx.fashionnetwork.com/news/Liverpool-invertira-12-000-millones-de-pesos-en-2020,1152248.html
https://mx.fashionnetwork.com/news/Liverpool-eleva-sus-ingresos-un-9-en-el-segundo-trimestre-de-2019,1122895.html
https://mx.fashionnetwork.com/news/Liverpool-eleva-sus-ingresos-un-9-en-el-segundo-trimestre-de-2019,1122895.html
https://www.america-retail.com/mexico/mexico-sears-tendra-dos-aperturas-en-2019-y-remodelara-diez-tiendas/
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Bron: http://www.gsanborns.com.mx/perfil-corporativo.html 

Sears Mexico is vandaag de dag dus totaal onafhankelijk van zijn naamgenoot in de verenigde 
Staten en heeft in tegenstelling tot deze laatste de afgelopen jaren geen financiële problemen 
gekend36. Dit is behalve door een ander beleid met een accent op mode (kleding en 
toebehoren) mede te danken aan het al eerder vermelde feit dat in Mexico de fysieke 
aanwezigheid van winkels nog steeds van groot belang is. Desalniettemin is de e-commerce 
verkoop van Sears Mexico al sinds enige jaren één van zijn belangrijkste nieuwe strategieën.  

Begin 2020 telt Sears 97 winkels, met een totale winkeloppervlakte van 869.060 m2. Zij richten 
zich tot de middenklasse met een aanbod gelijkaardig aan voornoemde department stores. 
Hun verkoop vertegenwoordigde in 2019 47% van de totale verkoop van Grupo Sanborns37. 

Grupo Sanborns beheert tevens twee andere zeer luxe warenhuizen onder de naam Saks Fifth 
Avenue, waarvan de eerste in 2007 in de luxe zone Santa Fé werd geopend en de tweede in 
2010 in de eveneens luxe wijk Polanco. Hun aanbod (exclusief mode en accessoires) is dan ook 
gericht op de welgestelde bevolking. Zij zijn qua niveau de tegenhanger van Palacio de Hierro. 

6. REGIONALE DEPARTMENT STORES  

Regionaal gezien hebben de volgende ketens tussen de 5 en 15 winkels in de verschillende 
staten van Mexico met winkeloppervlaktes die tot 23.000 m2 kunnen oplopen. Hun aanbod is 
tevens erg divers, hoewel kleding een belangrijke factor is. Het betreft: 

• Cimaco met winkels in de noordelijke staten Coahuila, Sinaloa en Mazatlán38 

• Tiendas Chapur met aanwezigheid in Mérida en Cancún39. 

• La Marina heeft winkels in de staten Jalisco, Colima en Michoacán40 

• El Mundo Nuevo is aanwezig in 8 staten, waaronder Mexico-City41. 

 
36 https://www.animalpolitico.com/2018/10/sears-eu-bancarrota-exito-en-mexico/ 

37 https://mx.fashionnetwork.com/news/Saks-fifth-avenue-y-sears-cierran-sus-tiendas-en-mexico-por-el-
coronavirus,1203919.html 

38 https://www.cimaco.com.mx/tienda/sucursales_cimaco.html  

39 https://www.chapur.com.mx/about 

40 https://www.lamarina.com.mx/acerca-de 

41 https://nuevomundo.mx/empresa/ 

http://www.gsanborns.com.mx/perfil-corporativo.html
https://www.animalpolitico.com/2018/10/sears-eu-bancarrota-exito-en-mexico/
https://mx.fashionnetwork.com/news/Saks-fifth-avenue-y-sears-cierran-sus-tiendas-en-mexico-por-el-coronavirus,1203919.html
https://mx.fashionnetwork.com/news/Saks-fifth-avenue-y-sears-cierran-sus-tiendas-en-mexico-por-el-coronavirus,1203919.html
https://www.cimaco.com.mx/tienda/sucursales_cimaco.html
https://www.chapur.com.mx/about
https://www.lamarina.com.mx/acerca-de
https://nuevomundo.mx/empresa/
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7. WARENHUISKETENS MET KLEINERE 
WINKELS 

 
Behalve de grote en luxe warenhuizen bestaan er in Mexico ketens met een zeer gevarieerd 
aanbod, die op kleinere verkoopoppervlaktes (rond de 1.000 en 3.000 m2) werken. Enkele 
ketens met grote aanwezigheid in het land zijn: 

SANBORNS  

Sanborns werd in 1987 in zijn meerderheid overgenomen van Sanborn 
Hermanos door Grupo Carso en behoort nu tot Grupo Sanborns (zie Sears). Het emblematische 
blauwe tegeltjeshuis (Casa de los Azulejos) in het historich centrum van Mexico City werd 
datzelfde jaar volledig gerestaureerd. Sanborns is gericht op de middenklasse en verkoopt 
boeken, tijdschriften, farmaceutica- en schoonheidsproducten, elektronica, speelgoed, sieraden, 
kleding, snoep en geschenken. Daarnaast is er ook een bar-en restaurantservice. Met 166 
winkels in het land en een totale verkoopoppervlakte van 254707 m2 vertegenwoordigen zij in 
2019 25% van de verkoopcijfers van Grupo Sanborns42. 

COPPEL  

Coppel is qua aantal winkels en omzet de grootste department store 
keten van Mexico. In augustus 2019 telde de keten 1.450 winkels in 

Mexico. De winkel richt zich met name op de lagere klasse en geeft de mogelijkheid om 
producten tweewekelijks te betalen (met een beduidend hogere eindprijs). De winkel heeft 15 
verschillende afdelingen en werkt op een gemiddelde verkoopoppervlakte van 2.402 m2. De 
volgende artikels worden onder andere aangeboden: vrouwen- en herenkleding, meubels, 
gsm’s en andere elektronica, sport, speelgoed, motorfietsen en autoartikels. Daarnaast heeft 
Coppel schoenenwinkels onder de naam Coppel Canada. In 2009 heeft Coppel winkels geopend 
in Argentinië en Brazilië. In oktober 2019 werd echter aangekondigd dat zij zich in ieder geval 
uit Brazilië zullen terugtrekken, gezien de nodige marktverschillen. Mogelijk zal Argentinië 
volgen43. De omzet van Coppel is niet te verwaarlozen. In de ranking van het tijdschrift 
Expansión met de 500 belangrijkste bedrijven in Mexico staat Coppel op nummer 23 (ter 
vergelijking: Oxxo staat op nr. 21 en El Puerto de Liverpool op 32)44 

ELEKTRA 
Elektra45 is een winkelketen die vergeleken kan worden met Coppel qua aanbod, dat gericht is op 
dezelfde bevolkingsgroep van lagere inkomens. Hun afdelingen zijn eveneens gelijksoortig en de 
producten worden aangeboden met de optie om deze wekelijks te betalen. De Elektragroep beheert 

 
42 http://www.gsanborns.com.mx/formatos-negocios.html   

43 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.ref
orma.com/sale-coppel-de-brasil/ar1785227?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 

44 https://expansion.mx/empresas/2019/06/28/estas-son-las-500-empresas-mas-importantes-de-mexico-2019 

45 https://www.grupoelektra.com.mx/es/tiendas   

http://www.gsanborns.com.mx/formatos-negocios.html
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/sale-coppel-de-brasil/ar1785227?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/sale-coppel-de-brasil/ar1785227?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://expansion.mx/empresas/2019/06/28/estas-son-las-500-empresas-mas-importantes-de-mexico-2019
https://www.grupoelektra.com.mx/es/tiendas


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 De retailmarkt in Mexico  16 

tevens meubelwinkels onder de naam “Salinas y Rocha”. Elektra heeft beduidend minder 
aanwezigheid in Mexico als Coppel. In totaal beheren zij 1.200 winkels. Hieronder vallen ook hun 
winkels in Peru, Guatemala, Honduras en Panama. Hun gemiddelde verkoopoppervlakte in Mexico is 
980 m2. Elektra is sterk in online verkoop. Vergeleken met het ranking nummer van Coppel (23) als 
belangrijkst bedrijf in het tijdschrift Expansión, staat Elektra op nummer 105. 

 

GRUPO FAMSA 

Ook Famsa46 heeft dezelfde opzet als Elektra en Coppel. Zij hebben 379 winkels in Mexico en 22 
in de V.S. Hun rankingnummer in Expansión is 175 en hun verkoopoppervlaktes zijn gemiddeld 
1.188 m2. 

 

Van de overige ketens, die minder afdelingen hebben of minder winkels en meer regionaal zijn, 
vallen o.a. de volgenden te melden: Hemsa, Woolworth en Del Sol. 

 

8. GESPECIALISEERDE WINKELS  

Zoals beschreven bij de inleiding van het hoofdstuk over de supermarktketens vond de 
grootste ontwikkeling tussen 2017 en 2019 plaats in het aantal verkooppunten onder de sector 
“gespecialiseerde winkels”. Van 47.037 winkels in 2017 steeg het aantal in 2019 naar 56.389 
winkels. Samen waren zij in 2018 goed voor 15.7% van de Retail verkoop. 
 
Gezien de omvang en de enorme diversiteit van deze sector, is het onmogelijk deze allemaal te 
beschrijven. Op basis van de ranking van de top 500 bedrijven van het tijdschrift Expansión, 
blinken er echter vier bedrijven uit onder de noemer “Comercio especializado” (gespecialiseerde 
handel).  
In de volgende afbeelding geeft de eerste kolom hun positie weer, de tweede de bedrijfsnaam, 
de volgende kolom de verkoopcijfers van het jaar 2018 en de laatste het percentage verschil 
t.o.v. het voorafgaande jaar. 
 

 

 

 

 

 

Bron: 
https://expansion.mx/empresas/2019/06/28/estas-son-las-500-empresas-mas-importantes-de-mexico-2019 

 

 
46 https://www.famsa.com/quienes-somos 

https://expansion.mx/empresas/2019/06/28/estas-son-las-500-empresas-mas-importantes-de-mexico-2019
https://www.famsa.com/quienes-somos
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•  The Home Depot: heeft een quasi monopolie in de DIY (doe het zelf-) sector. Is van 

Amerikaanse oorsprong en begon zijn opmars in Mexico vanuit het 

noorden. In 2018 opende Home Depot winkel nr. 123 winkel in de 

staat Querétaro47.  

•  Office Depot is voornamelijk gericht op kantoorartikelen en kantoormeubels. 
Wereldwijd heeft het 1600 winkels in 25 landen, 
waarvan 249 in Mexico48. 

• Office Max, dat in 2013 met Office Depot fusioneerde49 is met 93 winkels in Mexico 
aanwezig50. 

• Tiendas iShop MixUp51 vallen onder het beheer van Grupo Sanborns 
(onderdeel van Grupo Carso, zie Sears). In iShop worden producten van het merk Apple 
verkocht. Momenteel zijn er 83 iShop winkels. MixUp verkoopt CD’s, DVD’s en 
videospelletjes. Sinds 2008 biedt MixUp zijn aanbod online  aan. Daarnaast is het accent 
op het aanbod vandaag de dag gewijzigd van CD’s en DVD’s naar toebehoren voor 
gsm’s en draagbare geluidsproducten. 
 

  
Afbeelding van de inkomstenverdeling iShop en MixUp 

Bron: http://www.gsanborns.com.mx/MixUp.html 

 

• Tupperware heeft slechts twee eigen winkels52, die gevestigd zijn in 
Mexico City. Hun producten kunnen ook online gekocht worden, maar hun 
belangrijkste verkoopsysteem is gebaseerd op cataloogverkoop via ontelbare verkopers 
die op commissiebasis werken. 
 
Uit de top 500 bedrijven van het tijdschrift Expansión kan tevens een sector opgemerkt 
worden, die in de gespecialiseerde retailsector uitblinkt. Het betreft de 
drogisterijen/apotheken. De volgende afbeelding heeft dezelfde indeling als de vorige 
afbeelding van Expansión. De catogorie is hier echter “Comercio de medicamentos” 
(handel van medicijnen). 

 
47 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/home-depot-abrio-su-unidad-123-en-mexico 

48 https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/AcercaDeOfficeDepot  

49 https://expansion.mx/negocios/2013/02/20/office-depot-comprara-office-max 

50 https://www.officemax.com.mx/acerca-de-officemax  

51 http://www.gsanborns.com.mx/MixUp.html  

52 https://www.tupperware.com.mx/pages/nuestras-tiendas 

http://www.gsanborns.com.mx/MixUp.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/home-depot-abrio-su-unidad-123-en-mexico
https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/AcercaDeOfficeDepot
https://expansion.mx/negocios/2013/02/20/office-depot-comprara-office-max
https://www.officemax.com.mx/acerca-de-officemax
http://www.gsanborns.com.mx/MixUp.html
https://www.tupperware.com.mx/pages/nuestras-tiendas
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Bron: https://expansion.mx/empresas/2019/06/28/estas-son-las-500-empresas-mas-importantes-de-mexico-2019 

 

• Corporativo Fragua53 heeft de drogisterijketen Farmacia Guadalajara 
onder zijn hoede. Deze drogisterij opende zijn eerste winkel in 1942. Twintig jaar later 
breidde het aantal winkels zich aanzienlijk uit en werd het concept van 24 uur per dag 
open ingevoerd. In 1989 werd de drogisterij uitgebreid met supermarktproducten en 
werkte tevens onder de naam Super Farmacía. Momenteel zijn er 2083 winkels. 
 

• FEMSA (tevens eigenaar van Oxxo) heeft onder haar 
gezondheidheidsafdeling (División Salud)54 in 2013 twee drogisterijketens Farmacias YZA 
en Farmacias Moderna opgekocht. In 2015 werd hierbij de noordelijke keten Farmacon55 
toegevoegd en in 2016 Farmacia Generix56. In totaal hebben zij meer dan 2000 winkels 
onder hun hoede. Femsa is tevens actief in Chili en Colombia. 

 

•  Farmacias del Ahorro57 begon in 1991 in Tuxtla Gutiérrez (in het zuiden van 
Mexico) en heeft momenteel meer dan 1.600 winkels. Hiervan zijn er nog 800 met 
toonbankverkoop. Binnen vijf jaar zullen al hun winkels gewijzigd worden naar 
winkels met ook supermarktproducten. De aandacht zal hierbij tevens gericht zijn op 
natuurlijke producten. Farmacias de Ahorro wenst uit te breiden in het noorden van 
het land, niet alleen met eigen winkels, maaar teven als franchises. 
 

• Farmacias Benavides58 is de langstbestaande keten in Mexico, die 
zijn geschiedenis in 1917 in Monterrey (in het noorden van het land) begon. Eind jaren 
negentig kampte het met problemen en verkocht de familie Benavides al zijn winkels. 
Sinds 2017 is Farmacias Benavides een alliantie aangegaan met Multinational Walgrem – 
BootsAWB. Momenteel heeft de keten 1.174 winkels.  

 
53 https://www.farmaciasguadalajara.com.mx/PaginaWebFragua/empresa/ 

54 https://www.femsa.com/es/unidades-de-negocio/femsa-comercio/division-salud/  

55 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/femsa-concreta-compra-de-farmacias-farmacon  

56 https://expansion.mx/empresas/2016/08/04/femsa-ya-es-mas-grande-que-farmacias-guadalajara  

57 https://expansion.mx/empresas/2019/09/26/farmacias-del-ahorro-va-por-150-unidades-anuales  

58 https://www.forbes.com.mx/la-ultima-batalla-farmacias-benavides-sobrevivir/  

https://expansion.mx/empresas/2019/06/28/estas-son-las-500-empresas-mas-importantes-de-mexico-2019
https://www.farmaciasguadalajara.com.mx/PaginaWebFragua/empresa/
https://www.femsa.com/es/unidades-de-negocio/femsa-comercio/division-salud/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/femsa-concreta-compra-de-farmacias-farmacon
https://expansion.mx/empresas/2016/08/04/femsa-ya-es-mas-grande-que-farmacias-guadalajara
https://expansion.mx/empresas/2019/09/26/farmacias-del-ahorro-va-por-150-unidades-anuales
https://www.forbes.com.mx/la-ultima-batalla-farmacias-benavides-sobrevivir/
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Andere drogisterijketens, die niet in de lijst van Expansión opgenomen zijn, maar het 
vermelden waard, zijn: Farmacias Similares, bekend als Dr. Simi en voornamelijk gericht op 
generische medicijnen. Zij hebben de meeste verkooppunten. Daarnaast is er nog Farmacia San 
Pablo met een honderdtal grote en moderne winkels in met name Mexico-City en omstreken. 
 
Gezien het een onmogelijke opgave is alle gespecialiseerde winkelketens te benoemen, 
onderstaand drie websites van winkelcentra in Mexico-City. Hierin kunnen winkels en merken 
alfabetisch geraadpleegd worden of kan men op basis van een soort product winkels vinden: 
https://centrosantafe.com.mx/collections/all 
https://www.galerias.com/Perisur/NuestrasTiendas 
https://www.antara.com.mx/mapa/plantabaja 
 

9. TENDENSEN  

WINKELCENTRA, SOORT WINKELS EN PRODUCTEN 

Mexico telt ruim 1.290 winkelcentra met een totaaloppervlakte van 27 miljoen m259. De meeste 
hiervan (1010) hebben een groot warenhuis en eetgedeelte met fastfoodwinkeltjes. Mexico-City 
heeft met een oppervlakte van 7,2 miljoen m2 het grootste aandeel in de markt, gevolgd door 
Monterrey met 1,8 miljoen m2. Ook voor de komende jaren zijn er nog steeds nieuwe projecten 
voor nieuwe winkelcentra. Concepten die een rol spelen bij de bouw van nieuwe winkelcentra 
zijn planten , natuurlijk licht en water. 

 

Foto’s van twee recente winkelcentra in Mexico-City (Antara en Oasis) 

In de shopping malls, die bezocht worden door de midden en hogere klasse, lijkt de prêt-à-
porter haast uitsluitend te bestaan uit invoer, hetzij met eigen winkels (zoals, Zara, C&A, Gap, 
H&M, Massimo Dutti.....), hetzij met corners in de department stores (Tommy Hilfigher, Etam, 
Benetton etc.). Daarnaast zijn nieuwe winkelconcepten zoals de Aziatische ketens Miniso (sinds 
2016 in Mexico)60 en Mumoso (sinds 2018)61 een succes. Ook de Nederlandse Hema62 zal in 2020 

 
59 https://obras.expansion.mx/inmobiliario/2019/11/22/2020-traera-estos-centros-comerciales-a-mexico  

60 https://expansion.mx/empresas/2019/10/11/como-miniso-conquisto-mexico-y-a-carlos-slim  

61 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Miniso-Mumuso-minigood-y-Yoyoso...-la-invasion-de-las-tiendas-
asiaticas-20190916-0015.html  

62 https://www.forbes.com.mx/la-tienda-holandesa-hema-abrira-mas-de-200-tiendas-en-mexico/  

https://centrosantafe.com.mx/collections/all
https://www.galerias.com/Perisur/NuestrasTiendas
https://www.antara.com.mx/mapa/plantabaja
https://obras.expansion.mx/inmobiliario/2019/11/22/2020-traera-estos-centros-comerciales-a-mexico
https://expansion.mx/empresas/2019/10/11/como-miniso-conquisto-mexico-y-a-carlos-slim
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Miniso-Mumuso-minigood-y-Yoyoso...-la-invasion-de-las-tiendas-asiaticas-20190916-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Miniso-Mumuso-minigood-y-Yoyoso...-la-invasion-de-las-tiendas-asiaticas-20190916-0015.html
https://www.forbes.com.mx/la-tienda-holandesa-hema-abrira-mas-de-200-tiendas-en-mexico/
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zijn intrede in Mexico doen en hoopt tegen 2025 in Mexico-City, Guadalajara en Monterrey met 
200 winkels aanwezig te zijn. Daarnaast heeft IKEA63 aangekondigd in oktober 2020 zijn eerste 
winkel te openen in Mexico-City. 

De Mexicaanse consument uit de hogere en hogere middelklasse is sterk aangetrokken door 
merken en ingevoerde producten. Het aanbod van geïmporteerde artikelen op de Mexicaanse 
markt is enorm. Ook het segment gourmetproducten groeit in de eerder vermelde luxe 
warenhuizen, maar ook in speciaalwinkels zoals La Europea (die in principe op drank 
georiënteerd is) en de nieuwe kleinere supermarkten zoals City Market en Fresko. 

GREEN IS IN 

Niet alleen de nieuwe concepten van winkelcentra hebben meer ecologische aspecten, zoals 
water, natuurlicht en planten, ook de verkoop van “groene” producten zit in de lift. Behalve 
een gespecialiseerde winkelketen voor organische producten, The Green Corner, zijn er steeds 
meer winkels gericht op biologische producten of goederen die je in bulk kunt kopen en 
waarvoor je bij voorkeur zelf potjes of zakjes meeneemt. De meeste supermarkten hebben 
tegenwoordig een aparte afdeling voor bioproducten en ook de drogisterijen spelen in op 
gezonde en natuurlijke producten. 

Naast de voedingsmiddelen trachten de meeste supermarktketens zich ook te profileren op 
hun groene bewustzijn. Dit gaat van gerecycleerde of herbruikbare verpakking en tasjes tot 
het installeren van ledverlichting of recyclagecampagnes. 

Met ingang van 1 januari 2020 heeft het Ministerie van Milieu van Mexico-City het gebruik van 
plastic zakken verboden64. In maart 2020 werd een decreet gepubliceerd met enkele 
wijzigingen en aanvulling65 op deze wet (genaamd “Ley de Residuos Sólidos”). Hierin werd 
gesteld dat wegens gezondheidsredenen bepaalde voedingsproducten, zoals vers vlees en kaas 
nog wel in plastic verpakt mogen worden. Voor fruit en groente moet gedacht worden aan 
gaaszakken van textiel. Herbruikbare zakken die van plastic zijn moeten tenminste voor 50% 
van gerecycleerd materiaal zijn gemaakt en na gebruik voor 100% recycleerbaar zijn. Vanaf 
2021 zullen ook andere producten, die slechts voor eenmalig gebruik bedoeld zijn, zoals plastic 
bestek, borden, koffiecups, rietjes, ballonnen etc. verboden worden66. 

FRISDRANK EN BELANG VAN DIEETPRODUCTEN 

Sinds 2014 is er een tax ingesteld voor suikerrijke drankproducten. In 2019 werd hiervoor per 
liter 1,17 peso’s (0,059 dollar) betaald67. Diabetes is dan ook de tweede doodsoorzaken in Mexico 
met 14,5% (na hartziektes met 19,9%)68. Het land heeft één van de hoogste obesiteitscijfers ter 

 
63 https://ikea.mx/mailings/news/IkeaNL/nota-01.html  

64 https://www.animalpolitico.com/2020/01/ley-prohibe-bolsas-cdmx-reglas-multas-verificaciones/  

65 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/be4161fef1f202e9e6f2fdbd277ad577.pdf  

66 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/publican-modificaciones-ley-de-residuos-solidos-en-la-cdmx  

67 https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2019-09-11/efe-4061830-15759433-20190912  

68 https://clustersalud.americaeconomia.com/sector-publico/la-diabetes-sigue-imparable-en-mexico  

https://ikea.mx/mailings/news/IkeaNL/nota-01.html
https://www.animalpolitico.com/2020/01/ley-prohibe-bolsas-cdmx-reglas-multas-verificaciones/
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/be4161fef1f202e9e6f2fdbd277ad577.pdf
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/publican-modificaciones-ley-de-residuos-solidos-en-la-cdmx
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2019-09-11/efe-4061830-15759433-20190912
https://clustersalud.americaeconomia.com/sector-publico/la-diabetes-sigue-imparable-en-mexico
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wereld. 73% van de volwassen bevolking en 35% van de kinderen heeft overgewicht69. De 
frisdrankconsumptie is de hoogste ter wereld. Per jaar drinkt de Mexicaan gemiddeld 163 liter 
frisdrank. Dit is 40% meer dan het gemiddelde van de V.S. dat op 118 ligt70. Het is dan ook niet 
te verwonderen dat er in Mexico veel diabetes is. In de meeste supermarkten en drogisterijen 
kan men dan ook een speciale afdeling voor dieet en suiker- of glutenvrije producten vinden. 
Daarnaast zal er in 2020 een nieuwe etiketteringswet ingesteld worden, waarbij (o.a.) het 
suikergehalte groter en duidelijker op de voorkant van het producten aangegeven dient te 
worden. Meer details hierover worden in hoofdstuk 9.3 besproken. 

E- COMMERCE 

E-Commerce is afhankelijk van internet. De toename van internetgebruik in de loop der jaren is 
aanzienlijk. Terwijl er in 2015 zo’n 62.4 miljoen internetgebruikers waren in heel Mexico, is dit in 
2019 gegroeid naar 80,6 miljoen mensen71. 106,8 miljoen inwoners hebben een smartphone 
(88,7% van de bevolking). Desalniettemin heeft een deel van de bevolking geen 
internetaansluiting, omdat het financieel te duur is. Dit neemt niet weg dat er een enorme 
groei in deze sector is en ook de E-commerce alsmaar belangrijker geworden is. Volgens een 
onderzoek van de AMVO (Asociación Mexicana de Venta Online – Mexicaanse Associatie van 
Online Verkoop) bevestigde 5 van de 10 personen die internet gebruiken wel eens iets online 
gekocht te hebben. De volgende grafiek72 geeft de stijgende lijn van de omzet via e-commerce 
weer. 2019 kende opnieuw een grote groei van 28,6% naar een omzet van 631,7 miljard Peso’s 
(bijna 30 miljard Euro). Hiermee kwam Mexico op de eerste plaats in Latijns-Amerika in deze 
verkoopsector. 

  
Bron: Asociación de internet.mx 

 
69 https://clustersalud.americaeconomia.com/sector-publico/mexico-73-de-los-adultos-y-el-35-de-los-ninos-y-
adolescentes-tienen-obesidad  

70 https://noticieros.televisa.com/historia/consumo-refresco-mexico-datos-riesgos/  

71 https://antad.net/usan-internet-80-6-millones/ 

72 https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/El-comercio-electronico-en-Mexico-crecio-28.6-en-2019-segun-la-
Asociacion-de-Internet-MX-20200311-0106.html  

https://clustersalud.americaeconomia.com/sector-publico/mexico-73-de-los-adultos-y-el-35-de-los-ninos-y-adolescentes-tienen-obesidad
https://clustersalud.americaeconomia.com/sector-publico/mexico-73-de-los-adultos-y-el-35-de-los-ninos-y-adolescentes-tienen-obesidad
https://noticieros.televisa.com/historia/consumo-refresco-mexico-datos-riesgos/
https://antad.net/usan-internet-80-6-millones/
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/El-comercio-electronico-en-Mexico-crecio-28.6-en-2019-segun-la-Asociacion-de-Internet-MX-20200311-0106.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/El-comercio-electronico-en-Mexico-crecio-28.6-en-2019-segun-la-Asociacion-de-Internet-MX-20200311-0106.html
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E-commerce is het populairst in de dienstensector (47,5% in 2018), gevolgd door (28,2%) voor de 
groothandel van goederen73. Van de dienstensector scoorden Netflix en Spotify het hoogst. De 
toeristische sector ontvangt de hoogste uitgaves per klant en ook tickets voor spektakels 
worden veelvuldig online gekocht, waar de leider ticketmaster is. Daarnaast scoren de 
bankplatformen hoog. Ook het bestellingen van fastfood en het gebruik van taxiservices van 
Uber, Didi en Cabify staan hoog genoteerd.  

Voor de retailsector was in 2018 24,3% weggelegd. De verwachting is dat deze sector, mede 
door de COVID-19 situatie, in 2020 sterk zal groeien. Onderstaand model geeft voor de 
supermarksector (in oranje ) aan dat er in de week van 16 tot 22 maart een verhoging van 15% 
unieke bezoekers werd geregistreerd ten opzichte van de week van 3 tot 9 maart. In de 
supermarktsector staat Walmart hoog aan de top, gevolgd door Soriana en Superama. 

 

 
Bron: American-retail.com 

 
Ook de warenhuizen hebben hun ogen gericht op online verkoop. Zo investeerde Liverpool het 
afgelopen jaar 786 miljoen peso’s in technologie op dit gebied74. Hun online verkoop steeg dan 
ook van 4964 miljoen peso’s in 2018 naar 10132 miljoen in 2019. Uit onderstaande studie van de 
Mexicaanse Associatie van Online Verkoop in samenwerking met Elogia en Netquest blijkt dat 
Liverpool tevens op het gebied van mode ver boven zelfs marktplaatsen als Mercado Libre en 
Amazon uitsteekt75: 

 
73 https://antad.net/aporta-comercio-electronico-el-5-del-producto-interno-bruto/  

74 https://elceo.com/tecnologia/liverpool-redobla-esfuerzos-en-comercio-electronico-pero-queda-rezagado-ante-
coppel-walmart-y-amazon/  

75 https://marketing4ecommerce.net/radiografia-del-ecommerce-en-mexico-asi-compran-online-los-mexicanos/  

https://antad.net/aporta-comercio-electronico-el-5-del-producto-interno-bruto/
https://elceo.com/tecnologia/liverpool-redobla-esfuerzos-en-comercio-electronico-pero-queda-rezagado-ante-coppel-walmart-y-amazon/
https://elceo.com/tecnologia/liverpool-redobla-esfuerzos-en-comercio-electronico-pero-queda-rezagado-ante-coppel-walmart-y-amazon/
https://marketing4ecommerce.net/radiografia-del-ecommerce-en-mexico-asi-compran-online-los-mexicanos/
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Bron: marketing4ecommerce.net 
 

Aan de andere kant staan zij op het gebied van elektronica op de vijfde plaats76, onder 
bovenvermelde marktplaatsen en winkels zoals Walmart en Coppel. 

 
Bron: elceo.com 

 

 
76https://elceo.com/tecnologia/liverpool-redobla-esfuerzos-en-comercio-electronico-pero-queda-rezagado-ante-
coppel-walmart-y-amazon/   

https://elceo.com/tecnologia/liverpool-redobla-esfuerzos-en-comercio-electronico-pero-queda-rezagado-ante-coppel-walmart-y-amazon/
https://elceo.com/tecnologia/liverpool-redobla-esfuerzos-en-comercio-electronico-pero-queda-rezagado-ante-coppel-walmart-y-amazon/
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PRIVATE LABEL77 

Eigen merk is in opmars. Terwijl er 10 jaar geleden slechts 
sprake was van 5% private label in de retail sector, liep dit 
in 2015 op naar 15% en vertegenwoordigde het in 2019 
25%. Voor 2020 wordt verwacht dat het op zal lopen naar 
35%. 

Van de eigen merkproducten wordt 75% in de 
supermarkten verkocht78. De voornaamste producten zijn   
voeding, schoonmaak- en schoonheidsartikelen. De prijs 
van een private label kan 20 tot 40% goedkoper liggen. Ook warenhuizen en gespecialiseerde 
winkels maken gebruik van eigen merk. Voorbeelden hiervan zijn Office Depot, The Home 
Depot, Best Buy en Steren. De winkel Suburbia (zie Liverpool) verkoopt maar liefst 70% van 
haar kleding onder eigen merken. Zo hebben zij het merk Weekend, Contempo, Non Stop, La 
Mode en sinds kort het merk Sprint voor sportmode. 

Enkele andere huismerken zijn: 

• Walmart: Great Value, Extra Special, Equate, Aurrera 
• Soriana: Soriana 
• Chedraui: Calidad Chedraui, Premium Selecto Choice 

• La Comer: Golden Hills, KePrecio 
• Costco: Kirkland 

• Sam’s: Member’s Mark 
• HEB: Economax 

 
 

10. EXPORTEREN NAAR MEXICO 

EXPORTPOSITIE EN VRIJHANDELSVERDRAG 

Na Brazilië is Mexico de belangrijkste exportmarkt in Latijns-Amerika voor Vlaanderen. 
Wereldwijd gezien staat Mexico op de 36ste plaats als exportmarkt voor Vlaanderen. Sinds het 
jaar 2000 bestaat er een handelsakkoord tussen Mexico en de Europese Unie, waardoor veel 
producten afkomstig uit de Europese Unie, na het voorleggen van een oorsprongscertificaat 
(Eur1 document), vrijgesteld zijn van invoerrechten. De algemene b.t.w. bedraagt in Mexico 16%.  

Sinds 2016 zijn er onderhandelingen voor wijzigingen in het vrijhandelsakkoord begonnen. 
Recent (28 april 2020) werden deze onderhandelingen afgesloten. Er zijn echter nog enkele 
fases voordat het nieuwe akkoord in werking zal treden. Zo dient er nog een laatste juridische 
beoordeling plaats te vinden voordat het document in 16 talen vertaald kan worden. 
Vervolgens wordt het naar de Raad en het Europese Parlement verstuurd ter ondertekening. 

 
77 https://www.america-retail.com/mexico/mexico-marca-propia-acapara-25-de-ingresos-de-autoservicios/  

78 https://www.revistaneo.com/articles/2019/10/23/marcas-propias-crecen-doble-digito  

https://www.america-retail.com/mexico/mexico-marca-propia-acapara-25-de-ingresos-de-autoservicios/
https://www.revistaneo.com/articles/2019/10/23/marcas-propias-crecen-doble-digito
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Van Mexicaanse zijde dient de Senaat het akkoord te bekrachtigen en dient de Mexicaanse 
president het document in het Mexicaanse Staatsblad (Diario Oficial) te publiceren, alvorens  
deze in werking treedt79. 

Het vernieuwde EU-Mexico vrijhandelsverdrag biedt o.a. de volgende voordelen voor Vlaamse 
exporteurs80 81: 

• bestaande Mexicaanse invoertarieven op de volgende voedingsproducten zullen 
afgebouwd worden tot 0%: chocolade, koekjes, bevroren aardappelproducten, vlees 
van pluimvee, zuivelproducten en kaas, eierproducten, confituur, instantkoffie, roomijs 
en alcoholvrij bier 

• export van kippenvlees ('mechanically deboned chicken meat') wordt volledig 
geliberaliseerd 

• export van varkensvlees wordt volledig geliberaliseerd, behalve voor varkenslendes 
('pork loins') 

• export van appels wordt geliberaliseerd over een periode van 10 jaar 
• het oorsprongscertificaat voor farmaceutische producten zal gestroomlijnd worden 

Het vernieuwde handelsakkoord komt dus o.a. zeker ten goede aan fabrikanten van voedings- 
en farmaceutische producten. Gezien per 1 juli ook een handelsakkoord tussen Mexico, Canada 
en de V.S. in voege zal gaan, is een snelle in werking treding van het akkoord met de Europese 
Unie van belang om min of meer op gelijke voet te kunnen concurreren. Als belangrijk 
voordeel hebben de voorgenoemde landen natuurlijk hun geografische nabijheid. Een ander 
recent nadeel voor Europese bedrijven is de enorme waardedaling die de peso t.o.v. de euro 
heeft ondergaan. Op 31 december 2019 stond de peso op 21,1154 peso’s per euro t.o.v. 26,1043 op 
30 april 202082. Factoren die een belangrijke rol speelden bij deze enorme stijging  zijn de 
COVID-19 situatie en de dalende petroleumprijzen. 

AANDACHTSPUNTEN 

Voor export naar Mexico is het aan te bevelen om vooraf een grondige evaluatie te maken 
over het rechtstreeks werken met supermarkten/warenhuizen dan wel voor de optie van een 
invoerder te kiezen. De Mexicaanse aankopers zullen de voorkeur geven aan iemand die altijd 
bereikbaar en dus ter plaatse is. Ook is een goede beheersing van het Spaans nog steeds een 
belangrijke factor, hoewel Engels tegenwoordig steeds gangbaarder wordt. De meeste 
supermarkten/warenhuizen vragen hun leveranciers zich in te schrijven via speciale websites. 
Betalingstermijnen van 60 à 90 dagen zijn gebruikelijk en hangen af van de snelheid van de 
verkoop van het product. Bij voedingsproducten verlangt men soms de bereidheid om 
promotoren aan te werven voor degustatie in de winkel, zeker als het om een onbekend 
product gaat. De aankoper kan ook naar speciale displays vragen. 

 
79 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-y-la-Union-Europea-concluyen-modernizacion-de-tratado-
de-libre-comercio-TLCUEM-20200428-0043.html  

80 https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/nieuws/eu-en-mexico-bereiken-akkoord-over-nieuw-
handelsverdrag  

81 https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/agreement-explained/#goods  

82 https://www1.oanda.com/currency/converter/  

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-y-la-Union-Europea-concluyen-modernizacion-de-tratado-de-libre-comercio-TLCUEM-20200428-0043.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-y-la-Union-Europea-concluyen-modernizacion-de-tratado-de-libre-comercio-TLCUEM-20200428-0043.html
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/nieuws/eu-en-mexico-bereiken-akkoord-over-nieuw-handelsverdrag
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/nieuws/eu-en-mexico-bereiken-akkoord-over-nieuw-handelsverdrag
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/agreement-explained/#goods
https://www1.oanda.com/currency/converter/
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Van groot belang is om op voorhand na te gaan onder welke douanecode het product valt, 
zodat gekeken kan worden aan welke normen men dient te voldoen en of er bepaalde 
restricties van toepassing zijn. Zo zullen er sommige elektrische producten aan NOM-keuringen 
moeten voldoen en zullen voor bepaalde producten met plantaardige of dierlijke 
voedingsingrediënten gezondheidscertificaten vereist zijn. Voor deze laatsten dient een 
overeenkomst over het formaat van het gezondheidscertificaat tussen België en Mexico te 
bestaan. Indien dit niet het geval is, dient er eerst een proces opgestart te worden om tot een 
dusdanig model te komen. 

In Mexico dient elke importeur83 (met zijn correcte activiteit) ingeschreven te staan bij het 
federale register van belastingbetalers (RFC – Registro Federal de Contribuyentes) dat de 
verantwoordelijkheid is van de belastingdienst (SAT – Servicio de Administración Tributaria). 
Vervolgens dient de importeur een geavanceerde elektronische handtekening te bezitten (FIEL 
– Firma Electrónica Avanzada) en zijn fiscale situatie moet in orde zijn. In sommige gevallen 
dient bij de activiteit het soort product specifiek vermeld te worden. Zo bestaat er een 
specifieke inschrijving voor alcoholische dranken (Padrón de Contribuyentes de Bebidas 
Alcohólicas). Daarnaast dient een importeur ingeschreven te staan bij het zogenaamde “Padrón 
de Importadores” (importeursbestand). Ook hier bestaat een bestand voor specifieke 
importeurs (voor bijv. sigaretten, schoenen en textiel). 

CODES EN ETIKETTEN 

Sinds 2010 is de Mexicaanse Associatie van standaarden voor elektronische handel (AMECE- - 
Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico)84 opgenomen in GS1 (de 
globale associatie). Voor het coderen van retailproducten kan de website GS1 Mexico 
geraadpleegd worden: http://www.gs1mexico.org  

De Mexicaanse norm met voorschriften voor etikettering is de NOM 51 (Norma Oficial 
Mexicana)85. Op 27 maart 2020 werd een wijziging in deze norm gepubliceerd, die, indien er 
geen uitstel wordt verleend, stapsgewijs ingaat per 1 oktober 2020. Deze maatregel is genomen 
als stap voorwaarts in de strijd van de Mexicaanse overheid tegen obesitas. 

De nieuwe etiketteringsnorm is gebaseerd op de Chileense waarschuwingsetikketering. De 
Mexicaanse regering heeft voor dezelfde methode gekozen, die voorziet dat er verplicht op de 
voorkant van voedingsproducten octagons gebruikt dienen te worden indien een product veel 
calorieën, natrium, transvetten, suikers of verzadigde vetten bevat (zie volgende afbeelding). 

Bron: Diario Oficial 

 
83 https://www.comercioyaduanas.com.mx/comoimportar/requisitosparaimportar/lista-de-requisitos-y-documentos-
para-importar/  

84 https://www.gs1mexico.org/historia  

85 https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf  

http://www.gs1mexico.org/
https://www.comercioyaduanas.com.mx/comoimportar/requisitosparaimportar/lista-de-requisitos-y-documentos-para-importar/
https://www.comercioyaduanas.com.mx/comoimportar/requisitosparaimportar/lista-de-requisitos-y-documentos-para-importar/
https://www.gs1mexico.org/historia
https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf
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Indien van toepassing dienen de waarschuwingsoctagons in principe rechts bovenaan de 
voorkant van het product vermeld te worden. Indien de oppervlakte minder dan 60 cm2 is, 
mag het op een willekeurige plek op de voorkant. Voor kleinere verpakkingen zijn andere 
oplossingen met nummers voorzien. 

Daarnaast mag er vanaf 1 april 2021 geen gebruik meer gemaakt worden van afbeeldingen van 
personages, animaties, tekeningen, bekendheden etc., aangezien deze met name kinderen 
stimuleren om te consumeren. De Mexicaan zal dan ook afscheid moeten nemen van het 
bekende beertje van Bimbo en andere soortgelijke afbeeldingen86.  

 

ENKELE VERGELIJKINGEN VAN EXPORT NAAR MEXICO (EU VS 
BELGIË) 

Om na te gaan welke Vlaamse producten succesvol (zouden kunnen) zijn op de Mexicaanse 
markt, werden hierna enkele retailproducten van de voedingssector geanalyseerd. Het betreft 
enkele producten waarin we traditioneel sterk staan. De analyse beperkt zich tot een 
vergelijking tussen de totale exportcijfers in euro’s van de 28 Europese landen met het 
Belgische exportcijfer. Deze keuze is gemaakt aangezien het om cijfers gaat van concurrerende 
landen in eenzelfde positie, zoals: zelfde invoerregime, vergelijkbare transport- en 
productiekosten, analoge prijzenpolitiek. 

(bron van de cijfers is de European Commission Market Acces Database, 
http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm) 

 

Chocolade uitvoer naar Mexico                   (Waarde x 1000 euro) 

Douanecode: 1806 

Jaar 2019 2018 2017 2016 2015 

Vanuit EU 28 23391,38 23264,28 21199,41 23201,39 24335,72 

Vanuit Belgie 6875,10 6327,04 5990,86 4753,49 4342,88 

Aandeel Belgische 
export van EU totaal 

29,39% 27,20% 28,26% 20,49% 17,85% 

In 2019 was Duitsland de 1e chocolade uitvoerder van de Europese Unie, gevolgd door België, 
Italië en Polen. 

Opmerking: ondanks het vrijhandelsakkoord van 2000 tussen Mexico en EU betaalt Europese 
chocolade nog een tax van 0.36 USD per kg. Zodra het nieuwe vrijhandelsakkoord in voege 
treedt, zal deze situatie zich wijzigen. 

 

 
86 https://www.milenio.com/negocios/nuevo-etiquetado-te-decimos-cuales-seran-los-cambios  

http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm
https://www.milenio.com/negocios/nuevo-etiquetado-te-decimos-cuales-seran-los-cambios
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Bier uitvoer naar Mexico                   (Waarde x 1000 euro) 

Douanecode: 2203 

Jaar 2019 2018 2017 2016 2015 

Vanuit EU 28 24548,00 14732,75 12590,74 10586,50 12680.48 

Vanuit België 11316,30 5798,99 2291,64 2832,70 7562,74 

Aandeel Belgische 
export van EU totaal 

46,10 39,36 18,20 26,76 59,64 

In 2018 stond Duitsland nog aan kop, gevolgd door België. In 2019 heeft België zijn exportcijfers 
echter verdubbeld en staat nu genoteerd als 1ste exportuitvoerder uit de Europese Unie. 

Opmerking: In 2013 nam AB-Inbev Grupo Modelo over, wat een sterke Belgische aanwezigheid 
in het straatbeeld tot gevolg had. Vandaag vindt men in de betere supermarkt, naast de Inbev-
merken een tiental ingevoerde Belgische bieren. 

 

Koekjes uitvoer naar Mexico                   (Waarde x 1000 euro) 

Douanecode: 190531 

Jaar 2019 2018 2017 2016 2015 

Vanuit EU 28 9149,77 9016,88 6882,86 6886,43 6081,71 

Vanuit België 1390,02 1679,69 1157,87 1319,18 1296,71 

Aandeel Belgische 
export van EU totaal 

15,19% 18,63% 16,82% 19,16% 21,32% 

In 2019 stond Denemarken op kop, gevolgd door Spanje, Duitsland en België. 

 

Bevroren groenten uitvoer naar Mexico                   (Waarde x 1000 euro) 

Douanecode: 2004 

Jaar 2019 2018 2017 2016 2015 

Vanuit EU 28 16358,40 15660,29 4795,08 2893,49 2517,75 

Vanuit België 11860,99 7572,51 3072,58 1845,14 1459,27 

Aandeel Belgische 
export van EU totaal 

72,51% 48,35% 64,08% 63,77% 57,69% 

België heeft een overheersende eerste plaats. Samen met Nederland zijn wij goed voor 94,14% 
van de export vanuit de Europese Unie naar Mexico. 
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Confituur uitvoer naar Mexico                   (Waarde x 1000 euro) 

Douanecode: 2007 

Jaar 2019 2018 2017 2016 2015 

Vanuit EU 28 3635,46 2283,94 1963,83 1608,11 1428,47 

Vanuit België 5,91 48,43 34,15 55,14 98,65 

Aandeel Belgische 
export van EU totaal 

0,16% 2,12% 1,74% 3,43% 6,91% 

Frankrijk, op de voet gevolgd door Spanje zijn samen goed voor 86% van deze uitvoer. 

 

Kaas uitvoer naar Mexico                   (Waarde x 1000 euro) 

Douanecode: 0406 

Jaar 2019 2018 2017 2016 2015 

Vanuit EU 28 56888,96 50.511,86 49.215,35 57.059,60 43.354,53 

Vanuit België 0 75,14 0 727,52 223,63 

Aandeel Belgische 
export van EU totaal 

0% 0,15% 0% 2,01% 0,52% 

Nederland is hier de koploper met bijna 67% van de totale uitvoer uit de Europese Unie. 
Daarna volgen Italië, Spanje en Duitsland. 

 

Melkpoeder uitvoer naar Mexico                   (Waarde x 1000 euro) 

Douanecode: 0402 

Jaar 2019 2018 2017 2016 2015 

Vanuit EU 28 75236,51 10.379,48 82.207,00 16.753,39 45.136,16 

Vanuit België 3709,86 1.771,97 109,99 2,25 315,65 

Aandeel Belgische 
export van EU totaal 

4,93% 17,07% 0,13% 0,01% 0,70% 

In 2018 stond Polen op kop, gevolgd door België, Duitsland en UK. In 2019 stond Spanje op de 
eerste plaats, Polen daarna en vervolgens Frankrijk en de UK. 

Opmerking: Heel grillig verloop, zowel op het vlak van totale invoer, als van oorsprong. 
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Indien gewenst kan ons FIT-kantoor te Mexico ook voor andere douanecodes eenzelfde 
vergelijkende analyse uitwerken. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met het 
kantoor  via: mexico@fitagency.com 

 

 
De informatie die u in deze publicatie vindt, is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een 

beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van 

de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de 

ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een 

juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze 

publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie 

in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden 

geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 

teweegbrengen. 

mailto:mexico@fitagency.com



