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1. INTRODUCTIE: DE DEENSE DETAILMARKT 

De Deense supermarkten en discountwinkels staan zwaar onder druk wat de winst betreft. Denemarken 

heeft het grootste aantal m² supermarkten/discountwinkels per inwoner vergeleken met de andere 

Europese landen. De winst van de grootste spelers daalt en is laag vergeleken met andere sectoren. 

Bovendien veranderen de gewoontes van de consumenten. Ze gaan meer op restaurant, kopen meer take 

away en kopen ook meer voedingswaren online. 

 

Vooral wat de discounters betreft is er een felle concurrentie. COOP, Dagrofa en Aldi hebben een dure 

prijs moeten betalen in de wedloop om meer klanten te krijgen. De grote winnaar is de keten Netto, die 

eigendom is van Salling Group. Deze keten kende een recordjaar in 2018 en begin 2019 waren er 507 Netto-

winkels in Denemarken.  

 

Er is de afgelopen 15 jaar een ware discount boom geweest. In 2007 bedroeg de omzet van de 

discountketens 28,1 miljard DKK. In 2017 bedroeg hun omzet 45,8 miljard DKK. In die periode hebben de 

discountketens meer winkels gekregen, maar onderweg hebben enkele van hen moeten inzien dat er geen 

plaats is voor zoveel discountwinkels. Sinds 2017 is het totale aantal discountwinkels aan het dalen. De 

omzet van de discountwinkels in 2018 steeg wel met 1,4%. 

 

KIWI was de keten die het zwaarst getroffen werd. KIWI hoorde thuis onder Dagrofa. Dagrofa besloot om 

de keten (103 winkels) in 2017 te sluiten. De keten FAKTA (die thuis hoort onder COOP) heeft sinds 2013 

rode cijfers. COOP heeft in 2018 dan ook 47 FAKTA-winkels gesloten. Ook de Duitse keten Aldi werd zwaar 

getroffen door de discountoorlog en heeft de laatste 8 jaar verlies geleden. In de zomer van 2018 sloot de 

keten 32 Aldi-winkels. In november 2018 kreeg Aldi nog een kapitaalinjectie van 200 miljoen DKK van haar 

Duitse eigenaar. Het was de tweede keer op een half jaar tijd dat de keten gesteund werd met vers 

kapitaal. De andere Duitse keten, Lidl, doet het momenteel goed in Denemarken. Dit is waarschijnlijk te 

wijten aan het feit dat de winkels gemoderniseerd zijn en op goede locaties liggen. Bovendien hebben ze 

hun assortiment met Deense producten uitgebreid. 

 

Behalve Netto is er nog een andere winnaar op de discountmarkt, nl. REMA1000. Deze keten bestaat uit 

304 winkels en is eigendom van de Noorse familie Reitan. In 2018 kende deze keten een recordjaar met 

een omzet van 15,4 miljard DKK, i.e. een stijging van 11% t.o.v. 2017. Rema1000 telde begin 2019 328 winkels. 

 

Aantal discountwinkels in 

Denemarken 

1990   467 

2000   823 

2004 1031 

2006 1177 

2008 1257 

2010 1360 

2011 1423 
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Aantal discountwinkels in 

Denemarken 

2012 1491 

2013 1558 

2014 1593 

2015 1588 

2016 1578 

2017 1496 

2018 1461 
Bron: Retail Institute Scandinavia 

 

In 2019 werden ca. 70 Netto-winkels gemoderniseerd en met een nieuw winkelconcept geopend. De 

consumenten krijgen een betere “customer experience” door de nieuwe inrichting, muziek en nieuwe 

uniformen van het personeel. De afdeling voor groenten en fruit is groter en er is ook een groter 

assortiment zijn van gezonde convenience. 

 

De economische heropleving sinds 2015 heeft geen positieve invloed gehad op het koopgedrag van de 

Denen in supermarkten en discounters. Volgens cijfers van Danmarks Statistik was de omzet van de 

discounters in 2017 gestegen met slechts 1,5%, terwijl dat voor supermarkten 0,2% bedroeg. De bescheiden 

groei moet gezien worden in het licht van een inflatie van 1,5% en een stijging van de prijzen voor 

voedingswaren van 3,9%. Volgens een analyse van Nielsen is de groei van de Deense detailmarkt één van 

de laagste in Europa, waar enkel in Zwitserland en in België een lagere groei geconstateerd werd.  

2. BELANGRIJKSTE SPELERS 

Dansk Supermarked Group had in 2018 een omzet van 59,4 miljard 

DKK en was daarmee de grootste speler op de Deense retailmarkt. 

27.497 medewerkers. 

 

Tot in 2017 bezat Salling Fondene 81% van Dansk Supermarked. In november 2017 kocht Salling Fondene 

de rest van de aandelen van A.P. Møller-Mærsk en kreeg hierdoor 100% controle over Dansk Supermarked.  

Eind 2017 veranderde de naam in “Salling Group”. 

 

De grootste keten is Netto met een marktaandeel van 15,6%. In mei 2019 heeft Salling Group 163 Netto-

winkels in Zweden verkocht aan COOP Butiker & Stormarknader. Andere ketens van Salling Group: Føtex, 

BILKA, Salling. 

 

Bovendien werkt Salling Group samen met Starbucks en Carl’s Jr. 
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COOP Danmark is sinds 2018 niet langer de belangrijkste speler op de 

Deense detailmarkt. In 2018 bedroeg de omzet slechts 42,8 miljard DKK. 

Dat is 894 miljoen minder dan in 2017. Dit is te wijten aan het feit dat 

COOP 82 verlieslatende supermarkten heeft gesloten in 2018. Het eindresultaat was weliswaar met 61 

miljoen DKK gestegen tot 441 miljoen DKK, maar dit is enkel dankzij de verkoop van enkele grote 

eigendommen om grote ICT-investeringen te financieren.  

 

De sterkste keten is SuperBrugsen. Andere ketens van COOP: Dagli’Brugsen, Kvickly, Fakta en Irma. In 2018 

werden 47 FAKTA-winkels gesloten. In april 2019 werd besloten om de 36 Lokal Brugsens te sluiten en om 

te vormen tot Dagli’Brugsen. 

2.1 “DE SAMVIRKENDE KØBMÆND” (DSK) OF DE VRIJE SECTOR 

In deze sector worden de supermarkten en discountwinkels gerund door zowel concerns als zelfstandige 

kooplui (in het Deens: Købmænd). De laatste jaren heeft deze sector aan marktaandeel verloren, maar in 

2017 bedroeg dit 24,2%. Deze sector bestaat uit: 

 

 

 De snelst groeiende discountketen in Denemarken is REMA1000. Deze 

keten kent veel succes dankzij het franchise concept, waar 

zelfstandige kooplui zich voor 300.000 DKK in de keten kunnen kopen. 

De omzet in 2018 bedroeg 15,4 miljoen DKK en volgens cijfers van 

Retail Institute Scandinavia had Rema1000 een marktaandeel van 10,7%. 

 

Rema1000 heeft zijn eigen logistiekbedrijf dat producten levert aan de ketens 7-Eleven en Circle K 

(benzinestations met kiosk).  

 

 

Met een omzet van 17,44 miljard DKK (2018) nog steeds het grootste concern 

in de sector van de kooplui, maar hun marktaandeel is aan het krimpen. 

Dagrofa bestaat uit de ketens Meny, Spar, Min Købmand en Let-Køb. In 2017 

werd besloten om de KIWI-keten (103 winkels) te sluiten. 26 KIWI-winkels 

werden omgevormd tot Spar- en Meny-winkels, de rest werd verkocht. De Meny-winkels worden gerund 

door zelfstandige kooplui. De totale omzet van Dagrofa is voor het eerst sinds jaren gestegen. Dagrofa 

Foodservice en Dagrofa Logistik zijn ook eigendom van Dagrofa. Dagrofa Foodservice levert 

voedingswaren aan de Deense horeca. 
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Aldi was de eerste discountketen in Denemarken. Aldi Denemarken wordt gerund 

door Aldi Nord. Sinds 2009 zijn de ALDI-winkels in Denemarken verlieslatend. In 

2018 bedroeg de omzet 3,67 miljard DKK.  

 

In de loop van 2018 werd het nieuwe winkelconcept ANIKO uitgerold. De verse 

producten zoals groenten & fruit, vlees & vis,  zuivel, bake off en convenience krijgt 

meer plaats in de winkels, waardoor de “customer experience” zou moeten stijgen. 

 

 

 

 

 

Sinds 2005 aanwezig in Denemarken. Heeft 3 KIWI-winkels opgekocht en hadden 

in 2017 111 winkels. Investeren veel geld om zowel de winkels als de logistiek te 

moderniseren. Publiceren geen omzetcijfers. 

3. KETENS EN HUN MARKTAANDEEL IN 2017 

(geen gedetailleerde cijfers gepubliceerd voor 2018) 

 

 

Aantal Procent van de markt 

COOP Danmark 1133 36,9 

Brugsen, eigendom van 

COOP Danmark 

271 13,1 

Zelfstandige Brugsen 377 12,4 

Kvickly 76 8,2 

SuperBrugsen 229 12,50 

Dagli’Brugsen 299 4,4 

LokalBrugsen 38 0,2 

Irma 78 2,2 

Fakta 407 9,2 

   

Dansk Supermarked 

Group/SALLING GROUP  

607 33,4 

Føtex 99 11,6 

Salling 2 0,2 

Bilka  17 6,0 

Netto 489 15,6 
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Aantal Procent van de markt 

KOOPLUI 784 24,2 

DAGROFA 438 11,4 

Meny 121 6,5 

Spar 139 2,9 

Min Købmand 171 1,6 

Kleine ketens   

Løvbjerg 16 1,0 

ABC lavpris 13 0,8 

Reitan Distribution 307 10,9 

REMA1000 304 10,8 

   

ALDI 186 2,6 

   

LIDL 110 2,8 
Bron: Retail Institute Scandinavia, Dansk Butiksregister, ketenstatistiek 4de kw. 2017 

 

Overzicht verschillende types warenhuizen in Denemarken 

2017 % Aantal 

Hypermarkten   (>2.500 m2) 16,9 101 

Grote supermarkten (1.000-2.500m2) 25,3 367 

Kleine supermarkten (400-1.000m2) 12,6 496 

Minimarkten/lokale winkels (200-400m2) 4,1 360 

Discountwinkels (<200m2) 41,2 1.496 
Bron: Retail Institute Scandinavia 

4. OVERZICHT MET CONTACTGEGEVENS 

SALLING GROUP A/S 

Rosbjergvej 33, Årslev 

DK-8220 Brabrand 

Tel.nr. +45 87785000 

//sallinggroup.com  

 

 

Føtex, Bilka, Netto, Salling en Wupti.com  

Webshops: Bilka.dk, Føtex.dk, Salling.dk  

Begin 2019: overname van 25 “Fætter BR” 

speelgoedwinkels (deze speelgoedketen was failliet) 

 

Netto is de enige keten die ook in het buitenland 

winkels heeft (Duitsland en Polen) 

 

(private label brands: Vores, Levevis, Princip, Budget, 

Øgo) 
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COOP Danmark A/S 

Roskildevej 65 

DK-2620 Albertslund 

Tel.nr. +45 43864386 

coop@coop.dk 

www.coop.dk 

 

 

SuperBrugsen, Kvickly, Dagli’Brugsen, LokalBrugsen, 

Fakta, Irma 

https://butik.mad.coop.dk/: webshop met 7500 

dagdagelijkse producten (ook non food), alsook 

maaltijdboxen 

 

Aankooporganisatie voor private label producten: 

COOP Trading A/S 

Helgeshøj Allé 57 

DK-2630 Høje Taastrup 

Tel.nr. +45 88530000 

www.cooptrading.com  

(private label brands voor DK, N, S: Xtra, COOP, 

Änglamark; voor SF: Rainbow) 

DAGROFA ApS 

Kærup Industrivej 12 

DK-4100 Ringsted 

Tel.nr. +45 70200268 

www.dagrofa.dk  

 

 

3 vakgebieden: retail, logistiek en foodservice 

Retail: de ketens MENY, SPAR, Min Købmand en Let-Køb 

 

Vanaf maart 2020 zal Dagrofa ook leveren aan de 

kiosken van Q8. 

 

DAGROFA Logistik A/S 

Knud Højgaards Vej 19 

DK-7100 Vejle 

Tel.nr. +45 70100203 

www.dagrofa-logistik.dk  

Logistieke services voor eigen ketens van Dagrofa, 

alsook voor andere supermarktketens bv. Løvbjerg, ABC 

Lavpris, LIVA, Superland en nemlig.com. 

Levert ook aan kiosken en conveniencewinkels (food en 

non food) 

 

Dagrofa FoodService A/S 

Vejleåvej 13 

DK-2635 Ishøj 

Tel.nr. +45 70808090 

//dgfs.dk  

Bestaat uit het vroegere Foodservice Danmark A/S, 

Catering Engros A/S en Dagrofa S-Engros A/S, die 

voedingswaren leveren aan professionele klanten in 

mailto:coop@coop.dk
http://www.coop.dk/
https://butik.mad.coop.dk/
http://www.cooptrading.com/
http://www.dagrofa.dk/
http://www.dagrofa-logistik.dk/
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verschillende segmenten (horeca, kiosken, pizzeria’s, 

kantines) 

REITAN Distribution A/S 

Mars Allé 32 

DK-8700 Horsens 

Tel.nr. +45 88616000 

www.reitandistribution.dk  

Een deel van het Noorse Reitangruppen. 

Levert aan REMA1000, 7-Eleven, Circle K, Q8, en OK Plus) 

 

Reitan Convenience Danmark 

Buddingevej 195 

DK-2860 Søborg 

Tel.nr. +45 39478484 

www.7-eleven.dk  

Heeft de exclusieve rechten voor de keten  7-Eleven in 

Denemarken.  

ALDI Holding ApS 

Herstedøstervej 27-29c 

DK-2620 Albertslund 

Tel.nr. +45 88803500 

www.aldi.dk   

 

LIDL Danmark 

Profilvej 9 

DK-6000 Kolding 

Tel.nr. +45 76350000 

lidl@lidl.dk 

www.lidl.dk  

 

Mad & Vin 

Magasin du Nord 

Kongens Nytorv 13 

DK-1095 København K 

Tel.nr. +45 33114433 

www.magasin.dk  

Kleine gourmetsupermarkt van de keten ”Magasin du 

Nord”. 7 afdelingen. (enkel  food) 

 
Voor de naam en contactgegevens van de inkoper van een specifieke productgroep gelieve een 

aanvraag in te dienen bij het FIT-kantoor in Kopenhagen. 

  

http://www.reitandistribution.dk/
http://www.7-eleven.dk/
http://www.aldi.dk/
mailto:lidl@lidl.dk
http://www.lidl.dk/
http://www.magasin.dk/
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5. KOOPGEDRAG VAN DE DENEN 

Volgens een marktanalyse van The Danish Agriculture & Food Council (oktober 2017) is er een 

dalende aankoopfrequentie van de Denen waar te nemen.  

 

 
Bron: GfK Consumerscan MAT Q1 2017 

 

“Maxi basket” is de wekelijkse grote aankoop van de consument. Deense consumenten gaan nu 

ook vaker hun “maxi basket” in discountwinkels zoals Bilka, Rema1000 en Netto doen. Dat is één 

van de redenen waarom de omzet van de discounters de afgelopen 10 jaar fel gestegen is.  

6. AFSCHAFFING VAN DE SLUITINGSWET 

In oktober 2012 werd de Deense sluitingswet officieel afgeschaft en vervangen door een 

“Feestdagwetgeving”. Door deze wetgeving moeten alle winkels en supermarkten e.d. sluiten op 

feestdagen, “dag van de grondwet” (5 juni), 24 december en na 15u op 31 december. De winkels 

mogen op alle andere dagen 24 uren per dag open zijn. De regering wil de Feestdagwetgeving 

afschaffen en de winkels zelf laten beslissen wanneer ze willen sluiten. 
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7. ONLINE SUPERMARKTEN 

Door de grotere focus op gezondheid en een gemakkelijker leven stijgt de verkoop van 

dagdagelijkse producten via online supermarkten. Volgens een analyse van Danish E-Commerce 

Association (FDIH) kocht 15% van de bevolking dagdagelijkse producten via online supermarkten 

in 2018. Ook maaltijdboxen worden meer en meer online verkocht. Ondanks de vooruitgang van 

e-commerce is het nog steeds een relatief klein gedeelte van de bevolking die voedingswaren 

online koopt. De online supermarkten zijn momenteel nog steeds verlieslatend. Dit is voornamelijk 

te wijten aan het feit dat de consumenten de producten niet in handen kunnen hebben om te 

controleren of de kwaliteit wel zo goed is als in de supermarkten. De meeste online supermarkten 

leveren in heel Denemarken.  

 

Enkele voorbeelden: 

De grootste e-supermarkt is nog steeds Nemlig.com met meer 

dan 11.500 producten. Levert conventionele en biologische 

producten alsook non food. Levert ook maaltijdboxen en 

bereide maaltijden.  

Omzet juli 2017-juli 2018: 1,3 miljard DKK (stijging van 25%) 

www.nemlig.com  

 

 

 

 

 
 

COOP Danmark had vroeger een webshop voor haar keten 

IRMA. In 2016 werd deze webshop voor voedingswaren 

vernieuwd en geopend als https://butik.mad.coop.dk/ 

Levert ook maaltijdboxen. 

 

 

Online supermarkt met producten uit supermarkten van 

SuperBrugsen en Kvickly, die met Osuma.dk wensen samen 

te werken (maar ook andere leveranciers). 

Levert in heel Denemarken. 

Online supermarkt met meer dan 15.000 

producten. Men kan de bestelling 

afhalen bij de hypermarkt BILKA, die het 

dichtst in de buurt is. 
 

 

 

De biologische supermarkt heeft ca. 12.000 

producten in haar assortiment. Producten worden 

aangekocht bij Deense groothandelaars. 

https://www.okologisk-

supermarked.dk/shop/frontpage.html  

 

http://www.nemlig.com/
https://butik.mad.coop.dk/
https://www.okologisk-supermarked.dk/shop/frontpage.html
https://www.okologisk-supermarked.dk/shop/frontpage.html
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8. PRIVATE LABEL 

Volgens een recent rapport van de Europese organisatie PLMA bedroeg het aandeel van de private labels 

27% van de omzet van de Deense supermarkten en discounters (in volume was dit 33%). Salling Group 

heeft al een reeks private labels en in 2020 zal het nieuwe private label brand “Salling” gelanceerd worden. 

Dit brand zal waarschijnlijk 6.000 producten bevatten en hierdoor het grootste private label brand zijn 

op de Deense retailmarkt. 

 

Enkele voorbeelden: 

 

COOP 

 
 

SALLING 

GROUP 

   

Dagrofa 
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9. ACCIJNZEN 

9.1 ACCIJNZEN OP CHOCOLADE EN SUIKERWAREN 

“Chokoladeafgiftsloven” Vanaf 2018 

Accijnzen op chocolade en suikerwaren DKK per kg 

Chocolade en chocoladeproducten, cacaomassa, cacaopoeder, 

cacaoboter en cacaopreparaten van allerlei aard 

 

 

25,97 DKK 

Voor producten met meer 

dan 0,5g toegevoegd suiker 

per 100g 

 

 

 

 

 

22,08 DKK 

Voor producten met max  

0,5g toegevoegd suiker per 

100g 

 

Zoethoutsap, zoethout en zoethoutproducten van allerlei 

aard. Verpulverd zoethout en mix van salmiak en zoethout 

e.d.  

Bonbons, dragees, schuimmassa, fondant, gesuikerd koren 

e.d. waaraan extracten of kleurstoffen aan toegevoegd zijn 

alsook in andere suikerwaren van allerlei aard 

Kauwgom 

Gekonfijt fruit en fruitschil en andere gekonfijte producten 

behalve de schil van citrusvruchten 

Sukade , marmelade en gelijkaardige producten, wanneer zij 

geproduceerd zijn in platen, repen, figuren e.d. 

Wafels met een laag chocoladegehalte of wafels die op een 

andere manier in contact zijn met chocolade, schuimmassa of 

een massa die gedeeltelijk of volledig bestaat uit amandelen, 

noten of pitten – behalve enkele uitzonderingen 

Gebak, koekjes e.d. die gedeeltelijk bestaan uit een 

schuimmassa, wanneer het gebak minder is dan 2/3 van het 

volume. 

Andere producten, die na een volledige beschouwing van 

hun aard en gebruik alsook de manier waarop ze op de markt 

gepresenteerd worden, kunnen beschouwd worden als een 

kopie of een vervanging van één van de producten die 

hierboven vermeld worden 

Andere massa’s, die volledig of gedeeltelijk geproduceerd zijn 

met producten waarvoor grondstofaccijnzen 

(“råstofafgifter”) moeten worden betaald 

11,04 DKK 
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“Chokoladeafgiftsloven” Vanaf 2018 

“Dækningsafgift” (1) DKK per kg ingrediënt, 

waarvoor accijnzen moeten 

worden betaald 

 

 

 

Andere ingrediënten waarvoor accijnzen betaald moeten 

worden 

25,97 DKK 

Voor producten met meer 

dan 0,5 g toegevoegd suiker 

per 100g 

 

22,08 DKK 

Voor producten met max  

0,5 g toegevoegd suiker per 

100g 

 

11,04 DKK 

Voor producten, waarvan 

de massa volledig of 

gedeeltelijk geproduceerd is 

met producten waarvoor 

grondstofaccijnzen moeten 

worden betaald 

Bron: Skatteministeriet 

 

(1) Dækningsafgift wordt geheven op producten waarvoor men niet voor de producten zelf accijnzen moet 

betalen, maar die ingrediënten bevatten waarvoor men wel moet accijnzen betalen en die worden 

ingevoerd. 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/chokoladeafgiftsloven  

De accijnzen op noten, amandelen e.d. zijn vanaf 1 januari 2020 afgeschaft. Toch kunnen na deze datum 

accijnzen geheven worden op noten en notenmassa die deel uitmaken van producten, waarop accijnzen 

geheven worden. Dit geldt voor bv. amandelen met een coating van chocolade of zoethout, marsepein en 

nougat. Bovendien worden er ook accijnzen geheven op een massa van noten, abrikoospitten e.d., 

wanneer het product een “karakteristieke inhoud heeft van toegevoegd suiker”. Het is niet helemaal 

duidelijk wat de Deense belastingautoriteiten bedoelen met “een karakteristieke inhoud van toegevoegd 

suiker”, omdat dit afhankelijk is van product tot product. Bovendien is het ook niet duidelijk of er na 1 

januari 2020 accijnzen geheven worden op pindakaas. Volgens PwC zal dit waarschijnlijk het geval zijn, 

indien er suiker is toegevoegd aan de pindakaas. 

  

https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/chokoladeafgiftsloven
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9.2 ACCIJNZEN OP BIER, WIJN EN SCHUIMWIJN 

9.2.1 Accijnzen op bier 

 
Vanaf 1 april 2019 

Accijnzen op bier, per liter 100% zuivere alcohol 

(1) (2) 

 

48,74 DKK per liter 

Bron: Skatteministeriet 

(1) Bier met een ethanolinhoud van minder dan 2,8% vol. is vrijgesteld van accijnzen 

(2) Vanaf 11 oktober 2004 worden de accijnzen betaald volgens glijdende alcoholscala op basis van de 

ethanolinhoud van het bier. 

9.2.2 Deense accijnzen op wijn 

 
Vanaf 1 april 2019 

Wijn en fruitwijn (KN-code 2204 tot 2206)  

Met ethanolinhoud van meer dan 1,2% vol., 

maar niet hoger dan 6% vol. 

5,18 DKK per liter 

Met ethanolinhoud van meer dan 6% vol., maar 

niet hoger dan 15% vol. (tafelwijn) 

11,26 DKK per liter 

Met ethanolinhoud van meer dan 15% vol., maar 

niet hoger dan 22% vol. (dessertwijn) 

15,08 DKK per liter 

Bron: Skatteministeriet 

Producten met meer dan 22% vol. ethanol horen thuis onder de wetgeving “Spirituslovgivningen”. 

 

9.2.3 Aanvullende accijnzen op schuimwijn en fruitwijn (1) 

 
2019 

Op producten die onder KN-code 2204 tot 2206 

horen en die een overdruk hebben van 

minimum 3 bar bij 20 graden, moeten 

aanvullende accijnzen worden betaald 

3,35 DKK per liter 

Bron: Skatteministeriet 

(1) Deze aanvullende accijnzen komen bovenop de wijnaccijnzen. 

Zie ook website van het Deense Ministerie van Belastingen (Skatteministeriet) 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/oel-og-vinafgiftsloven 

 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/oel-og-vinafgiftsloven
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9.3 ACCIJNZEN OP STERKE DRANKEN 

 
2019 

Sterke dranken met een ethanolinhoud van 

meer dan 1,2 % vol., alsook wijn en fruitwijn e.d. 

met een ethanolinhoud van meer dan 22% vol. 

150 DKK per liter 100% 

ethanolsterkte (zuivere 

alcohol) 
Bron: Skatteministeriet 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/spiritusafgiftsloven  

9.4 ACCIJNZEN OP CONSUMPTIE-IJS 

 
2019 

 

 

 

Consumptie-ijs en mix van consumptie-ijs 

6,98 DKK/liter voor producten 

met meer dan 0,5g toegevoegde 

suiker per 100 ml 

 

5,58 DKK/liter voor producten 

met max. 0,5g toegevoegde 

suiker per 100 ml 

 
Bron: Skatteministeriet 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/isafgiftsloven  

9.5 ACCIJNZEN OP KOFFIE EN THEE 

 
Vanaf 1 april 2019 

Ruwe koffie 6,39 DKK per kg 

Gebrande koffie 7,67 DKK per kg 

Koffieextracten 16,61 DKK per kg 

Koffievervangers afgeschaft 

Thee afgeschaft 

Thee-extracten afgeschaft 
Bron: Skatteministeriet 

 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/spiritusafgiftsloven
https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/isafgiftsloven


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

 
Food retail in Denemarken pagina 17 van 33 

10. DEENSE CONSUMPTIE 

Supermarkten en discounters zijn een belangrijk deel van de Deense retail. Volgens cijfers van 

Retail Institute Scandinavia bedroeg hun omzet in 2017 111,3 miljard DKK excl. Deense BTW (25%), 

terwijl hun omzet binnen de convenience sector 11,5 miljard DKK excl. Deense BTW bedroeg. 

Een doorsneegezin gebruikt jaarlijks 15% van zijn totale verbruik van producten voor dagelijks 

gebruik. 

 

Een onderzoek van Danish Competition and Consumer Authority in samenwerking met de andere 

autoriteiten in het Noorden heeft aangetoond dat Denemarken over het algemeen een groter 

assortiment heeft dan de winkels in Noorwegen en IJsland, maar kleiner dan het assortiment in 

Zweden en Finland. Volgens Danish Competition and Consumer Authority is er bijgevolg een 

grote concentratie van leveranciers voor meerdere productcategorieën. Een klein aantal grote 

leveranciers van brands leveren het grootste deel van de productcategorie en leveren deze 

producten aan alle Deense ketens. 

 

De producenten van brands worden constant onder druk gezet door de Deense ketens. Enerzijds 

wensen deze ketens het aandeel van hun private label producten te zien groeien, anderzijds 

willen de ketens de brands verkopen aan lagere prijzen. Het is duidelijk dat het aandeel van 

private label producten stijgt. Bovendien wordt er in stijgende mate samengewerkt met 

nicheproducenten en plaatselijke producenten van voedingswaren. 

11. PRIJSNIVEAU IN DENEMARKEN: 

 
Bron: Danmarks Statistik (2018) 
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In 2018 waren de prijzen voor voeding en dranken (zonder alcoholische dranken) 30% hoger dan 

het EU-gemiddelde. Denemarken is dus het duurste land in de EU, gevolgd door Luxemburg en 

Oostenrijk (beide 27%). Enkel de EFTA-landen Zwitserland (64%), Noorwegen (61%) en IJsland 

(50%) zijn duurder. De prijzen voor alcoholische dranken in Denemarken zijn 24% hoger dan het 

EU-gemiddelde. Deze prijzen zijn echter nog hoger in Finland, Ierland, Zweden, Griekenland, 

Groot-Brittannië en Estland. In oktober 2019 bedroeg de inflatie in Denemarken 0,4%. 

12. DE DEENSE MARKT VOOR CONVENIENCE 

De eetgewoonten van de Denen zijn aan het veranderen. Meer en meer maaltijden worden 

gegeten op restaurant, als take away, convenience uit supermarkten of maaltijden die 

rechtstreeks aan huis geleverd worden. 

 

Er wordt niet alleen meer convenience 

aangeboden in de supermarkten en 

discounters. Het aandeel van 

convenience is ook sterk gestegen bij 

slagers, viswinkels en bakkerijen. Zo is 

de verkoop van convenience bij de 43 

slagers van de keten “Mad med Mere” 

de afgelopen 3 jaar met 51% gestegen. 

 
 

 

Volgens een marktanalyse van Epinion voor The Danish Agriculture & Food Council in 2018 eten 

12% van de Deense bevolking een convenience product op een gewone dag. Hieronder volgt een 

overzicht van diverse convenience producten 

 

Take away 27% 

Vers gesneden en gespoelde groenten en slaatjes 24% 

Diepvriespizza 19% 

Soep (diepvries, in tetra verpakking of poeder) 19% 

Klaargemaakte pizzadeeg/quichedeeg 17% 

Bereide saus 17% 

Maaltijd met vers vlees en toebehoren, klaar om in de oven te zetten 15% 

Bereide maaltijden (diepvries) 12% 

Maaltijdslaatjes (volledige maaltijd met kaas, dressing e.d.) 11% 

Versbereide maaltijden (bv. van slager) 10% 
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Kruidenmix/kruidensausjes 10% 

Gepaneerde visproducten (diepvries) 9% 

Bereide maaltijden (gekoeld) 8% 

Bereide pizza (gekoeld), klaar om in de oven te zetten 7% 

Bereide vleesgerechten 7% 

Maaltijdboxen 4% 

Andere 11% 
Bron: Epinion voor Landbrug & Fødevarer, juni 2018 (Base: 1006) 

 

De analyse toont aan dat trendsetters vooral blij zijn voor maaltijdslaatjes. Men verwacht 

bijgevolg dat de verkoop van maaltijdslaatjes in de toekomst nog zal stijgen. 

12.1 RETAIL 

In 2017 kocht COOP Danmark 50% van Catering Danmark. Catering Danmark levert maaltijden, 

feestmaaltijden, maaltijdboxen en lunches. Ook 7-Eleven heeft sinds 2017 toenemende focus op 

gezonde convenience. De Deense afdeling van 7-Eleven werd in juni 2019 tijdens de jaarlijkse 

NACS-conferentie in London verkozen tot “NACS International Convenience Retailer of the Year 

Award 2019”. 

 

De Deense foodservicesector kent sinds 2009 een markante groei. In 2017 bedroeg de omzet van 

de privé food service sector (restaurants, fast food, event catering, horeca, pizzeria’s, grillbars e.d.) 

ongeveer 44 miljard DKK, hetgeen een stijging is van 5% vergeleken met 2016. In de retail werd 

er volgens Euromonitor voor 2,3 miljard DKK aan bereide maaltijden gekocht. Euromonitor 

verwacht dat dit cijfer de volgende 5 jaar zal stijgen tot 3 miljard DKK. 

 

 
Bron: Danmarks Statistik (FIKS44) 
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Verkoop van bereide maaltijden in Deense retail:  

 

12.2 CONVENIENCE-WINKELS 

 2017 2016 Q4 2017 2016 Hoofdleverancier 

7-Eleven 1.953 2.007 174 180 Reitan 

Circle K 2.778 2.651 243 265 Reitan – BFI * 

Shell 682 599 106 93 Dagrofa Logistik – 

BFI * 

Q8 1.175 1.143 107 109 Reitan 

OK Plus 681 673 71 70 Reitan 

Totaal 7.269 7.073 701 717  
Bron: Retail Institute Scandinavia 

 

* BFI Indkøb is een vrijwillige inkooporganisatie opgericht door zelfstandige distributeurs van 

benzine. De leden zijn eigenaars van kiosken, verdelers, verpachters van Cirkle K, Uno X/Extra en 

andere kiosken.  

 

Enerzijds zijn vele kiosken in de afgelopen 10 jaar gesloten. Vele kiosken waren gelegen in een 

benzinestation of in een treinstation. Anderzijds is de verkoop in de overblijvende kiosken met 

4,3 % gestegen in 2017. Dit komt vooral doordat de winkels meer focus hebben op voeding – en 

dan vooral gezonde voeding – zoals bv. 7-Eleven en Circle K. Couche-Tard is eigenaar van Circle 

K. 
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12.3 DE OPENBARE SECTOR 

Bovendien mag men de omzet van de foodservice in de openbare sector niet vergeten, i.e. 

maaltijden aan ziekenhuizen, rusthuizen, kinderopvang en crèches/kleutertuinen. 

 

Men verwacht dat de Deense foodservice sector in de toekomst nog zal groeien. Enerzijds zal de 

privé foodservice sector groeien door het stijgende aantal singles, volgens Danmarks Statistik 

wonen 1.035.000 Denen (2019) alleen. Anderzijds zal de vergrijzing van de bevolking de omzet 

van de openbare foodservice sector positief beïnvloeden. De instellingen voor de ouderen zijn nu 

al de grootste afnemers van bereide maaltijden wat de openbare sector betreft.  

13. MAALTIJDBOXEN 

Maaltijdboxen op abonnement is een groeiende markt in Denemarken. In oktober 2019 schreef de 

newsletter Food Supply dat het Duitse Marley Spoon nu ook marktaandelen in Denemarken en 

in de rest van Scandinavië wil veroveren. In de eerste fase zal Marley Spoon focussen op 

Kopenhagen en omgeving. 

14. BIOLOGISCHE VOEDING EN DRANKEN 

14.1 RETAIL 

De verkoop van biologische voeding en dranken in de retail bedroeg 11,5% van de totale verkoop 

van voeding en dranken in 2018. In 2017 was dit 10,2%. Er worden vooral biologische 

zuivelproducten, eieren, havermout, meel, yoghurt en groenten en fruit zoals bv. wortelen, 

tomaten, bananen en citrusvruchten gekocht. 

 
  Bron: Danmarks Statistik 

Verkoop van biologische producten

Fruit en groenten

Zuivelproducten

Andere

Rijst, brood, pasta, meel, havermout, gebak

Vlees, beleg en vis

Dranken

Eieren
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De verkoop van biologische voedingswaren in de retail steeg met 14% en bedroeg in 2018 12,9 

miljard DKK (in 2017 11,3 miljard DKK). Groenten en fruit hadden een aandeel van 38% van de 

volledige stijging. Andere producten die een grote stijging kenden zijn biologisch roomijs, andere 

desserten, confituur, chocolade, margarine en boter. 

 

 
Bron: Danmarks Statistik 

 

Volgens een onderzoek van GfK is Netto de keten, die het grootste aandeel (17,2%) had in de 

omzet van biologische voeding en dranken in 2018. Na Netto volgt Rema1000, die met een aandeel 

van 13,1% SuperBrugsen heeft voorbijgestoken. 

 
Bron: GfK ConsumerScan en raming van Økologisk Landsforening ivm online verkoop 
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2017 was een recordjaar voor de Deense export van biovoeding. Er werd namelijk voor 3 miljard 

DKK uitgevoerd, hetgeen een stijging is van 21% t.o.v. 2016. De grootste exportmarkten voor 

Deense bio-producten in 2017 waren Duitsland (42%), Zweden (16%), China (10%), Frankrijk en 

Monaco (7%), Nederland (7%) en Groot-Brittannië (1%). De grootste exportproducten waren 

biologische zuivelproducten en eieren (42%) en groenten en fruit (13%). In 2018 was er echter een 

kleine daling waar te nemen. De droge zomer heeft toen de oogst beïnvloed, waardoor de 

productie van biologisch koren en voederstoffen lager was dan normaal. 

 

De Deense import van biologische voeding en dranken stijgt. Volgens cijfers van Danmarks 

Statistik steeg de import met 20% in 2017 t.o.v. 2016. In 2017 bedroeg de import van biologische 

voedingswaren 3,9 miljard DKK (t.o.v. 3,2 miljard DKK in 2016). Dit is o.a. te wijten aan een stijgende 

import van groenten en fruit en biologisch koren en voederstoffen voor de groeiende biologische 

veestapel. In 2018 steeg de import tot 4,4 miljard DKK.  

 

 
Bron: Danmarks Statistik 2017 

  

  

Deense import van biologische voeding en 
dranken

Groenten en fruit 39% Koren en graansoorten 16%

Andere producten 13% Voederstoffen 8%

Koffie, thee, cacao & kruiden 8% Suiker en honing 6%

Dranken 4% Zuivelproducten en eieren 3%

Vlees 3%
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14.2 FOODSERVICE 

Danmarks Statistik publiceerde in 2019 de cijfers voor de verkoop van de biologische producten 

aan de foodservice in 2018. 

 

 

 

 openbare instellingen (ziekenhuizen, kleutertuinen, 

scholen): 35,60% 

 

kantines op openbare werkplaatsen: 8% 

 

kantines op privé werkplaatsen: 18,60% 

 

horeca: 28,50% 

 

Andere (bv. take away, catering): 9,30% 

 Bron: Dansk Statistik 

 

De totale verkoop van biologische voeding en dranken aan de foodservice steeg van 2.039 miljoen 

DKK in 2017 naar 2.351 miljoen DKK in 2018. Het aandeel van biologische voeding in de totale 

verkoop aan de foodservice in 2018 bedroeg 10,9% (t.o.v. 9,3% in 2017). 

15. TRENDS 

15.1 GEZONDHEID 

Door de vergrijzing van de Deense bevolking en de toename van lifestyle ziektes hebben de Denen 

veel focus op hun gezondheid. De definitie van “gezondheid” kan echter heel verschillend zijn. De 

Denen volgen hun eigen weg en vinden die vaak via het Internet. Er worden dus meer groenten 

gegeten, maar ook focus op gezonde ingrediënten is belangrijk. Men moet echter ook constateren 

dat meer en meer Denen te veel wegen. 
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15.2 MINDER VLEES, MEER PRODUCTEN GEBASEERD OP PLANTEN 

Vlees ziet men traditioneel veel op een Deens bord. Er is echter een stijgende tendens waar te 

nemen om minder vlees te consumeren. Vele Denen hebben een “vleesloze” dag per week 

geïntroduceerd. De Deense producent Naturli’ heeft de afgelopen 2 jaar een aantal nieuwe gehakt-

producten op de markt gebracht, die gebaseerd zijn op planten i.p.v. vlees. In januari 2019 heeft 

Naturli’ ook een alternatief kippenvleesproduct op de markt gebracht. Na 2 jaar bedraagt het 

aandeel van het Naturli’ plantengehakt 5% van de totale verkoop van gehakt in Netto, Bilka en 

Føtex. De producten van Naturli’ worden ook reeds naar 13 landen uitgevoerd. Sindsdien is ook 

de Duitse producent Like Meat op de Deense markt gekomen o.a. alternatieve 

kippenvleesproducten. 

 

Momenteel werkt Naturli’ samen met DTU om gras om te vormen tot proteïnepoeder, zodat de 

mensen dit zonder probleem kunnen verteren. Maar het zal waarschijnlijk nog 2-3 jaar duren 

vooraleer de Deense consumenten een “grasburger” zullen kunnen eten. 

 

Volgens interviews met COOP en Salling Group voor FødevareWatch zal de markt voor vegaanse 

voeding zich in de toekomst verder ontwikkelen. COOP heeft in 2018 het private label “Det Grønne 

Marked” voor de keten IRMA geïntroduceerd. 

15.3 MINDER VERSPILLING VAN VOEDSEL 

Volgens een analyse van The Danish Agriculture & Food Council werd er in 2017 246.777 ton 

voedsel weggegooid in Denemarken. Dit betekent dat elke Deen jaarlijks ca. 43,7 kg voedsel 

weggooit. 
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Deense consumenten wensen kleinere verpakkingen en een betere mogelijkheid om de porties 

aan te passen zodat men verspilling van voedsel kan verhinderen. 

Apps zoals “TooGoodToGo” en “YourLocal” informeren Denen welke supermarkten, restaurants 

en bakkers in hun buurt voedingswaren, die ze anders toch zouden weggooien, aan lage prijzen 

verkopen. 

 

De discountketen Netto werkt samen met The Danish Food Bank (Fødevarebanken), een Deense 

NGO die verspilling van voeding wil beperken en armoede bestrijdt. Samen met Fødevarebanken 

heeft Netto de App “Mad skal spises” ontwikkeld. Dit is een portaal waar klanten en medewerkers 

elkaar kunnen informeren in welke winkels ze voedingswaren kunnen vinden, die bijna de 

houdbaarheidsdatum overschreden hebben en bijgevolg aan lagere prijzen verkocht worden. 

https://www.foedevarebanken.dk/english  

 

Er zijn verschillende manieren om de houdbaarheidsdatum op de voedingswaren te tonen: 

➢ “Sidste anvendelsesdato” (de laatste gebruiksdatum): u kan er ziek van worden om het 

product na het overschrijden van de vermelde datum te eten. 

➢ “Bedst før”: het product is het best vóór een bepaalde datum. Na deze datum wordt de 

kwaliteit minder. 

➢ ”Bedst før – og ofte god efter”: het product is het best vóór een bepaalde datum, maar vaak 

nog goed na deze datum. Men kan dus zelf proeven of het product nog goed is. 

15.4 DUURZAME VERPAKKING VAN VOEDING EN DRANKEN 

Deense consumenten zijn bezorgd over het omvangrijke gebruik van plastic verpakking voor 

voedingswaren. Producenten proberen dan ook alternatieve oplossingen te bieden. Zo wordt het 

vleesloze gehakt van Naturli’ verpakt in 50% gerecycleerd plastic. Bovendien wordt 0,20 DKK van 

elke verkochte verpakking gedoneerd aan de organisatie “Plastic Change”. 

 

Als deel van de duurzame verpakkingsstrategie van COOP introduceerde het concern in januari 

2019 gerecycleerde plastic bakken voor hun vleeswaren. Deze verpakking is even zuiver en 

praktisch als de conventionele plastic verpakking, maar de plastic is afkomstig van bv. plastic 

flessen. Op jaarbasis verwacht COOP een besparing van 900 ton nieuwe plastic. Vanaf 2018 

gebruikt COOP reeds gerecycleerd plastic voor alle plastic verpakking voor haar wasmiddelen en 

schoonmaakproducten van het private label brand Ängelmark. 

 

Ook Salling Group heeft een nieuwe verpakkingsstrategie gelanceerd. Vóór 2023 moet de 

verpakking van eigen brands 100% uit recycleerbaar materiaal bestaan. De verkoop van plastic 

zakken moet met 50% gereduceerd worden. Bovendien moet al het plastic dat gebruikt wordt 

om de goederen te transporteren gerecycleerd worden. 

https://www.foedevarebanken.dk/english
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Om de CO2-voetafdruk te reduceren produceert de zuivelproducent Arla vanaf 2019 hun 

melkkartons in bio-plast verpakking. Ook hun yoghurtbekers zijn recycleerbaar. Hierdoor 

bespaart Arla de Europese markt voor 7.330 ton CO2. Dit is de eerste stap in de nieuwe strategie 

voor duurzame verpakking. Het concern wil tegen 2030 haar CO2-uitstoot met 30% reduceren. 

Het doel is dat alle verpakking tegen 2050 CO2-neutraal is. 

 

Carlsberg is volop bezig met het innovatieprogramma “Together Towards Zero”. Het concern wil 

de CO2 uitstoot met 30% reduceren vóór 2030. In 2019 is het Carlsberg na 4 jaar gelukt om 2 

prototypes van de Green Fiber Bottle te ontwikkelen. De bierflessen zijn gemaakt van duurzame 

houtvezels en kunnen gerecycleerd worden. In het ene prototype bestaat de inwendige bekleding 

uit een dunne film van polymeer van gerecycleerd PET, terwijl de polymeerfilm in het andere 

prototype gemaakt is van 100% biogebaseerd PEF. 

 

 
 

De focus op innovatieve en duurzame verpakking van Carlsberg is niet nieuw. In januari 2019 

lanceerde Carlsberg de “Snap Pack” in Deense winkels. Dit is een 6-pack van bierblikjes, die aan 

elkaar gelijmd zijn i.p.v. in plastic verpakt te worden. Door de traditionele plastic verpakking te 

vervangen door een beetje lijm tussen de aluminium blikjes wordt het plastic verbruik van 

Carlsberg met 76% gereduceerd. Als de Snap Packs overal ter wereld verkocht zullen worden, 

dan zal Carlsberg 1200 ton plastic per jaar sparen.  

15.5 MELK 

Tien jaar geleden dronken 5 op 10 Denen melk. Volgens een analyse van COOP is dit in 2019 nog 

4 op 10. In 2018 dronk 31% van de Denen melk bij het ontbijt. In 2009 was dit 36%. 

Volgens ARLA-topchef Peder Tuborgh valt de consumptie vooral in Zweden (jaarlijks 6-7%), 

omdat er een groeiende tendens is melk niet als een duurzaam product te beschouwen. Daarom 

introduceerde ARLA in april 2019 drie “hybride” melkproducten - voorlopig enkel op de Zweedse 
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markt. Deze melkproducten zijn gemaakt van koemelk en tarwemelk en zijn ook lactosevrij. In 

Denemarken daalde de melkconsumptie jaarlijks slechts met 3%.  

 

Bovendien komen er meer en meer dranken, die op planten gebaseerd zijn, zoals 

amandelmelk en havermelk op de Deense en Zweedse markt. Ze hebben nu een 

marktaandeel van ca. 4%. Zo overweegt ook de Deense biologische zuivelproducent 

Naturmælk zuiveldranken te produceren, die op planten gebaseerd zijn. 

 

Één van de belangrijkste producenten van haver- en amandelmelk is Naturli’ Foods. 

www.naturli-foods.dk  

 

15.6 MILLENIALS 

Millenials zijn een aantrekkelijke consumentengroep omdat zij de gezinnen met kinderen in de 

toekomst zullen zijn. In 2018 waren er 1,5 miljoen millenials in Denemarken (i.e. 1/5 van de 

bevolking). Volgens een analyse van The Danish Agriculture & Food Council zal deze 

consumentengroep de huidige cultuur van de consumenten op proef stellen. Hier zijn enkele 

voorbeelden: 

➢ Een groot gedeelte van de millenials zijn flexitariërs en wensen meer en meer vleesloze dagen 

in te lassen.  

➢ Deze consumenten hebben ook focus op biologische voeding. Ze stellen zich echter ook de 

vraag of biovoeding wel altijd de meest duurzame oplossing is. Voor hen is niet alleen de 

productiemethode belangrijk, maar ook het transport. De import van biovoeding uit verre 

landen laat een zware CO2 -voetafdruk na. 

➢ 2/3 zoekt info op het Internet over voedingswaren terwijl ze in de supermarkt staan (alvorens 

het product te kopen) 

➢ Relatief weinig millenials eten ontbijt. Daarentegen eten ze snacks verdeeld over de hele dag. 

➢ Millenials maken graag eten klaar. Hiervoor gebruiken ze meestal een hoofdingrediënt, dat 

reeds bereid is, om dit met andere producten te combineren. Ondanks het feit dat velen van 

hen een voedselplan voor meerdere dagen of een week opstellen, koopt deze 

consumentengroep meer take away dan de rest van de bevolking. 

Het huidige koopgedrag van de millenials weerspiegelt niet altijd hun ethische waarden o.a. 

wegens hun beperkt inkomen. Maar dat zal in de toekomst veranderen. 

 

 

http://www.naturli-foods.dk/
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15.7 SNACKS EN TUSSENMAALTIJDEN 

Denen eten veel snacks of tussenmaaltijden. Volgens een analyse van Epinion voor The Danish 

Agriculture and Food Council eet 44% van de Denen iedere dag snacks/tussenmaaltijden, terwijl 

85% iedere week snacks/tussenmaaltijden eet. 73% van de bevraagden kopen hun 

snacks/tussenmaaltijden in supermarkten en discounters, terwijl 10% deze producten bij 7-Eleven 

en andere kiosken koopt.  

 

Vers fruit en bessen 61% 

Chocolade en snoep  48% 

Groenten (in stukjes gesneden) 39% 

Brood (sandwiches, wraps) 36% 

Koekjes, wienerbrød, taart 33% 

Kaas 32% 

Noten en pitten (ongezouten) 30% 

Knækbrød, staafjes roggebrood 29% 

Chips, popcorn, gezouten noten, pitten 28% 

Yoghurt, skyr 21% 

Volle dranken (smoothies, milkshake) 15% 

Müslibars, proteïnebars, rawbars 14% 
Bron: Epinion voor Landbrug & Fødevarer november 2018 (1032) 

16. GRENSHANDEL 

Ongeveer de helft van Deense huishoudens (48%) reed in 2018 minstens 1 maal de wagen over de 

Deens-Duitse of Deense-Zweedse grens om er snoep, frisdranken, bier, wijn en alcoholische 

dranken te kopen. Ondanks de transportonkosten kunnen de Denen geld sparen op vele 

producten. De Duitse BTW bedraagt slechts 7% op voedingswaren, terwijl dit in Denemarken 25% 

bedraagt. In Zweden zijn er geen accijnzen op chocolade en snoep en de BTW op deze producten 

bedraagt slechts 12%. 

 

 

BTW en accijnzen bedragen in totaal 37% van de verkoopsprijs van 

het chocoladeproduct: 

Bv. prijs chocoladeproduct in winkel: 30 DKK (200g) 

Aandeel BTW (moms): 6 DKK 

Chocolade-accijns: 5,19 DKK (25,97 DKK per kg netto gewicht) 

In totaal BTW & accijnzen: 11,19 DKK of 37,3% van de prijs 
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Prijs product 

BTW (moms) 

Accijnzen op snoep en chocolade 
 

Bron: Grænsehandelanalyse Dansk Erhverv 2018 

17. TOEKOMST 

In 2019 investeerde Salling Group 1 miljard DKK om een nieuw winkelconcept in Netto te lanceren. 

80 Netto-winkels werden volledig vernieuwd, terwijl de andere Netto-winkels in een periode van 

5 jaar gemoderniseerd zullen worden. Het nieuwe winkelconcept bevat o.a.: 

➢ Veel grotere afdeling voor groenten & fruit 

➢ Meer plaats voor convenience 

➢ Nieuwe locatie voor spotwaren 

➢ Meer plaats voor vlees en diepvriesproducten en meer focus op presentatie van vers vlees 

➢ Nieuwe inrichting met “Scandinavian look” (bv. gebruik van hout in de afdeling groenten & 

fruit) 

➢ Andere verlichting waardoor de producten in focus komen 

18. UITBREIDING VAN HET STATIEGELDSYSTEEM 

Er wordt niet alleen op flessen water, frisdranken en bier statiegeld geheven. Vanaf 1 november 

2019 moet de consument ook statiegeld betalen voor flessen met juice, sap en smoothies. Dit 

betekent dat er jaarlijks meer dan 50 miljoen plasticflessen en glazen flessen in de 

statiegeldautomaten kunnen afgegeven en opnieuw gebruikt kunnen worden. Dansk 

Retursystem heeft een monopolie op het statiegeld. In Denemarken wordt reeds 93% van de 

drankverpakking met statiegeld in de statiegeld-automaten afgeleverd en opnieuw gebruikt. ¾ 

van de (wegwerp)flessen en dozen van water, frisdranken, bier en juice wordt omgesmolten tot 

nieuwe flessen en dozen. ¼  wordt opgehaald, gereinigd en opnieuw gevuld. 

 

Als invoerder of producent van water, frisdranken, bier en juice is men verplicht om deze 

producten bij Dansk Retursystem te registreren. Het is ook de taak van de invoerder/producent 

om deze producten te voorzien van een statie-label. 

➢ Pant A = 1 DKK (voor glazen flessen en metalen dozen kleiner dan 1l) 

➢ Pant B = 1,50 DKK (voor plastic flessen kleiner dan 1l) 

➢ Pant C = 3 DKK (alle flessen en dozen tussen 1 en 20l) 

Voor meer info zie https://www.danskretursystem.dk/en/importer-producer-intermediaries/  

https://www.danskretursystem.dk/en/importer-producer-intermediaries/
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19. FOODSERVICE 

Vanaf september 2019 levert de groothandelaar Hørkram voedingswaren aan de grootkeukens 

van 65 Deense gemeenten. Hørkram heeft de openbare aanbesteding, die door SKI georganiseerd 

werd, gewonnen. Een enquête heeft aangetoond dat de gemeenten het liefst met 1 leverancier 

werken. Het is wel zo dat de grootkeukens in de gemeenten zelf kunnen kiezen of ze alle 

producten door Hørkram geleverd willen of voor sommige producten een lokale leverancier 

verkiezen. 

20. LOGO’S VOOR VOEDINGSWAREN 

 

 

Het Deense logo voor biovoeding. Deense producenten 

kunnen dit logo vrijwillig op de verpakking van biologische 

voedingswaren drukken, wanneer Deense autoriteiten 

controle uitgeoefend hebben op de productie. Buitenlandse 

biologische producten kunnen ook een Ø-logo krijgen, indien 

ze verwerkt of verpakt zijn in Denemarken door een Deens 

bedrijf, dat gecontroleerd is door Deense autoriteiten. 

 

Voedingslabel dat in het Noorden gebruikt wordt om de 

consumenten het gemakkelijker te maken om gezonde 

voedingswaren te kiezen. Deze voedingswaren bevatten 

minder vet, suiker en zout en meer volkoren. Snoep, ijs, 

limonade e.d. kunnen geen sleutelgat-logo krijgen.  

 

Deense consumenten worden aanbevolen om min. 75g 

volkoren per dag te eten. Producten voorzien van het label 

“Vælg fuldkorn først” (Kies volkoren eerst) bevatten veel 

vezels en volkoren. 

Bron: Fødevarestyrelsen 

 

Voor meer info zie https://altomkost.dk/english/#c41069  

 

https://altomkost.dk/english/#c41069
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21. RELEVANTE BEURZEN 

FoodExpo | 22 – 24 maart 2020 | Messecenter Herning 

Deze vakbeurs richt zich zowel tot de retail als foodservice en vindt om de 2 jaar plaats in Herning 

(gelegen op het Deense vasteland) http://www.uk.foodexpo.dk/  

 

BITE Copenhagen | 26 en 27 augustus 2020 | Bella Center (Kopenhagen) 

Kleine vakbeurs met focus op voeding, technologie en innovatie. //bitecopenhagen.dk   

 

Nordic Organic Food Fair | november 2020 | MalmöMässan (Malmø, Zweden) 

Kleine, maar internationale (jaarlijkse) vakbeurs met focus op biologische en natuurlijke voeding 

en dranken. Ook al is deze vakbeurs relatief klein (vergeleken met Biofach), toch is dit de 

belangrijkste beurs voor biovoeding in de Nordics. Er komt een groot internationaal vakpubliek 

op af – niet alleen uit Scandinavië, maar ook uit andere Europese landen. 

https://www.nordicorganicexpo.com/  

 

Madvaerkstedet | 23 en 24 maart 2021 | Lokomotivvaerkstedet (Kopenhagen) 

Kleine vakbeurs met ca. 150 exposanten (groothandelaars/invoerders, producenten). Focus op 

nieuwe producten binnen de voedingssector. www.madvaerkstedet.dk  

 

BITE Copenhagen en Madvaerkstedet zijn zeer klein en een stand is hier zeker niet aan te raden 

voor Vlaamse bedrijven. Indien u in Denemarken bent n.a.v. andere afspraken, kan een 

beursbezoek nuttig zijn. 

22. BRONNEN 

➢ “Hvem er Hvem – dagligvarehandel 2017” (Uitgeverij: Dansk Handelsbald) 

➢ Retail Institute Scandinavia  https://retailinstitute.dk   

➢ Danmarks Statistik  www.dst.dk  

➢ The Danish Agriculture & Food Council (Landbrug & Fødevarer) 

https://agricultureandfood.dk/  

➢ Fødevarewatch.dk 

➢ Danish E-Commerce Association (FDIH)  https://www.fdih.dk/om-fdih/about-fdih  

➢ Deense Ministerie van Belastingen (Skatteministeriet)   www.skm.dk  

http://www.uk.foodexpo.dk/
https://bitecopenhagen.dk/
https://www.nordicorganicexpo.com/
http://www.madvaerkstedet.dk/
https://retailinstitute.dk/
http://www.dst.dk/
https://agricultureandfood.dk/
https://www.fdih.dk/om-fdih/about-fdih
http://www.skm.dk/
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➢ Danish Competition and Consumer Authority (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) 

https://www.en.kfst.dk/ 

➢ Danish Veterinary and Food Administration (Fødevarestyrelsen) 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/Pages/default.aspx  

➢ Euromonitor Country Report “Ready Meals in Denmark”, 2018 

➢ Food Supply (newsletter) 

➢ GfK Consumerscan 

➢ Økologisk Landsforening  https://okologi.dk/  

➢ The Danish Chamber of Commerce (Dansk Erhverv) 

https://www.danskerhverv.dk/engelsk/  

➢ Dansk Retursystem  https://www.danskretursystem.dk/en/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

The information in this publication is provided for background information that should enable you to get a picture of the subject treated in this 

document. It is collected with the greatest care based on all data and documentation available at the moment of publication. Thus this publication 

was never intended to be the perfect and correct answer to your specific situation. Consequently it can never be considered a legal, financial or 

other specialized advice. Flanders Investment & Trade (FIT) accepts no liability for any errors, omissions or incompleteness, and no warranty is given 

or responsibility accepted as to the standing of any individual, firm, company or other organization mentioned. 

https://www.en.kfst.dk/
https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/Pages/default.aspx
https://okologi.dk/
https://www.danskerhverv.dk/engelsk/
https://www.danskretursystem.dk/en/

