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1. KORT OVERZICHT VAN HET LAND EN ECONOMIE 

1.1 GEOGRAFIE EN BEVOLKING 

Officiële naam: Tsjechische Republiek 
Regeringsvorm: Parlementaire democratie 
Staatshoofd: Miloš Zeman (sinds 2013) 
Hoofdstad: Praag 
Oppervlakte: 78.867 km² 
Grenzen: Duitsland, Oostenrijk, Polen, Slovakije 
Klimaat: vochtig continentaal 
Officiële taal: Tsjechisch 
Aantal inwoners: 10.702.942 (juni 2021) 
Bevolkingsdichtheid: 136 inwoners per km² 
Grootste steden: Praag 1.341.370 - Brno 382.405  
 Ostrava 284.982- Plzeň 175.219 

1.2 ECONOMISCHE SITUATIE 

Munteenheid: Tsjechische kroon (CZK) 
Wisselkoers: 1 CZK = 0.03903€ (02/11/21) 
 1€ = 25.61 CZK, 1USD = 22.12 CZK 
BBP (nominal 2021 est): 279 miljard USD 
BBP per capita: 20,380 USD (nominal, 2021 est) 
Groei (2019): +2,4%, −6.5% (2020), +3,5% (2021 est.) 
Staatsschuld: 38,1% van het bbp (2020), 43,3%(2021) 
Beroepsbevolking: 5.222 miljoen (CIA factbook 2020 est.) 
Werkloosheid: 2,8% (2019) 
Inflatie:  2,8% (2019), 3.2% (12/2020), 4,9% (09/2021) 
Investeringen  (2018): €143.3 miljard (inwards fdi – Czech Central National Bank) 
 
Aandeel economische sectoren in het bbp 
Diensten: 59,7% 
Industrie: 38% 
Landbouw en bosbouw: 2,8% 
 
Buitenlandse handel: Export: $144.8 billion (CIA factbook) 

 Import: $134.7 billion (CIA factbook) 
 

Belangrijkste exportproducten: 
Machines en transportmiddelen 
Grondstoffen en minerale brandstoffen 
Chemische producten 
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Belangrijkste Importproducten 
Machines en transportmiddelen 
Grondstoffen en minerale brandstoffen 
Chemische producten 
 
Belangrijkste exportmarkten 
Duitsland: 32,8% 
Slovakije: 7,8% 
Polen: 6,1% 
 
Belangrijkste leveranciers 
Duitsland: 29,8% 
Polen: 9,1% 
China: 7,4% 

2. INLEIDING 
De biologische landbouw en de productie van biologisch voedsel kennen al jarenlang een stijgende tendens. 
Zo groeide de markt voor biologische voeding in 2019 met 19 procent. Mensen zijn ook meer bezorgd over 
het leefmilieu en het voedsel dat ze eten. 

Deze studie heeft tot doel Vlaamse exporteurs van diverse biovoedingsproducten en non-alcoholische 
dranken een praktische inleiding te geven tot de Tsjechische landbouw en biologische levensmiddelenmarkt. 
Hierbij wordt kort ingegaan op de geschiedenis van de Tsjechische landbouw, de structuur van de markt 
en de dierlijke en plantaardige productie. Verder wordt er ingegaan op de totale markt voor biologische 
levensmiddelen met statistische gegevens, op de productie waarbij de belangrijkste marktspelers worden 
opgesomd en op distributie met een overzicht van de belangrijkste distributeurs. 

3. EEN OVERZICHT VAN DE TSJECHISCHE LANDBOUW  

3.1 GESCHIEDENIS VAN DE TSJECHISCHE LANDBOUW 

De grootschalige ontwikkeling van de Tsjechische landbouw begon in het midden van de 19e eeuw en werd 
ondersteund door de oprichting van coöperatieve landbouwbedrijven en kredietunies, waardoor 
particulieren noodzakelijke middelen voor het runnen van hun onderneming konden verzamelen. De eerste 
industriële revolutie had niet alleen invloed op de zware industrie, maar leverde ook nieuwe technologieën 
die automatisering mogelijk maken en geïmplementeerd werden in de landbouwproductieprocessen. 
Hierdoor konden nieuwe bedrijven worden opgericht voor de productie van voornamelijk suiker, bier, enz. 

De diverse situatie in de landbouw eindigde na de invoering van de communistische dictatuur toen het 
grootste deel van de sector werd gecollectiviseerd. Kleine boeren werden gedwongen zich aan te sluiten bij 
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coöperatieve boerderijen. Een ontworpen planeconomie – meestal gebaseerd op vijfjarenplannen – fnuikte 
de diversiteit en verstarde de sector die niet meer in staat was om te reageren op exogene schokken of aan 
behoeften te voldoen. De situatie is ten gronde veranderd na de fluwelen revolutie en de daaropvolgende 
privatisering. De coöperatieve boerderijen werden in veel gevallen ontbonden en er werden opnieuw 
privébedrijven opgezet die soms voorheen gecollectiviseerde gronden terugkregen. De sector paste zich vrij 
snel aan de nieuwe marktomstandigheden aan. Na de toetreding van Tsjechië tot de EU in 2004 zijn wel 
een aantal kleine(re) landbouwbedrijven opgedoekt.  

3.2 STRUCTUUR VAN DE MARKT 

Tsjechië kan geografisch worden onderverdeeld in drie delen: Bohemen, Moravië en Silezië. De laatste twee 
hebben voornamelijk een continentaal klimaat, terwijl in Bohemen maritieme effecten worden 
waargenomen. Een van de belangrijkste factoren die invloed hebben op het lokale klimaat is de hoogte 
boven zeeniveau. Van het totale grondgebied ligt 67% op een hoogte tot 500 m boven zeeniveau, 32% op 
een hoogte tussen 500 en 1000 m en slechts 1% van het grondgebied op een hoogte boven 1000 m. De 
gemiddelde hoogte van Tsjechië bedraagt 430 m. De klimatologische omstandigheden hebben een grote 
invloed op de mogelijkheid om specifieke gewassen en dieren te kweken. 

De bijdrage van de landbouw aan het bbp is relatief laag, namelijk circa 3%. Tsjechië is een netto-importeur 
van landbouwproducten, zowel uit Europa als van daarbuiten. Het handelstekort in de sector liep in 2020 
wel terug tot CZK 36,7 miljard (€1,44 miljard). De export van landbouwproducten groeide in 2020 met 8% 
tot CZK 213,8 miljard (€8,4 miljard). Vooral Europese landen kochten meer Tsjechische producten aan 
(+9,3%). Terzelfder tijd groeide ook de invoer met 2% tot een totaalbedrag van CZK 250,5 miljard (€9,85 
miljard). 

De toetreding tot de EU en het openen van de markt beïnvloedde in sterke mate de structuur van de 
binnenlandse markt. Vooral kleine producenten werden gedwongen om te concurreren met sterkere 
concurrenten en sommigen van hen hebben hierdoor de handdoek in de ring moeten gooien. 
Landbouwbedrijven gingen zich ook steeds meer specialiseren.  
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Tab. Een overzicht van de 10 meest geëxporteerde artikelen uit Tsjechië en geïmporteerde artikelen in 
Tsjechië in 2020 

Item 
 

Waarde 
van de 
export 
(miljard 
CZK) 

Aandeel 
van 
agrarisch 
export (%) 

Verandering 
t.o.v. 2019 (%) 

Item 

Waarde 
van de 
export 
(miljard 
CZK) 

Aandeel 
van 
agrarisch 
export 
(%) 

Verandering 
t.o.v. 2019 
(%) 

Sigaretten 21,6 10,6 19,8 Varkensvlees 16,2 6,8 -2,8 

Producten voor 
diervoeding 

15,4 7,6 21,6 
Bakkerijproducten, 
gebak, wafels, enz. 

10,7 4,5 2,6 

Tarwe 11,6 5,7 39,8 
Producten voor 
diervoeding 

10,5 4,4 16,4 

Voedselbereidingen 10,7 5,3 6,8 Voedselbereidingen 10,2 4,3 6,0 

Bakkerijproducten, 
gebak, wafels, enz. 

10,5 5,2 -1,1 Kaas en kwark 9,7 4,1 1,6 

Melk en room 8,9 4,4 3,6 
Chocolade en 
andere 
cacaoproducten 

8,7 3,7 -2,0 

Chocolade en 
andere 
cacaoproducten 

6,9 3,4 3,7 Sigaretten 8,2 3,4 -9,7 

Bier 6,7 3,3 -9,8 Koffie 5,8 2,4 -4,4 

Koolzaadolie 5,9 2,9 6,1 Wijn 5,5 2,3 4,2 

Kaas en kwark 5,8 2,8 11,3 Kippenvlees 5,2 2,2 -6,5 

Bron: Ministerie van Landbouw 
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3.3 MARKTOMVANG 

De oppervlakte van de landbouwgrond in Tsjechië bedraagt ongeveer 4.205.288 hectaren of zowat 53% van 
het totale grondgebied (zie graf. 1, 2 en 3 in de bijlagen). Er zijn 60.846 geregistreerde agrarische 
ondernemers waarvan 50.308 natuurlijke personen en 10.538 rechtspersonen (zie onderstaande tab.)  

Tab. Het aantal van geregistreerde agrarische ondernemers in 2020 

Regio Natuurlijke personen Rechtspersonen 

Praha 1341 1372 

Jihomoravský 6030 1478 

Jihočeský  5564 1082 

Pardubický  2874 478 

Královéhradecký  3493 548 

Vysočina 4898 729 

Karlovarský 837 252 

Liberecký 2120 321 

Olomoucký 2810 598 

Plzeňský 3504 697 

Středočeský 6642 1292 

Moravskoslezský 4105 574 

Ústecký 2720 570 

Zlínský 3370 547 

Totaal 50308 10538 

Bron: Ministerie van landbouw 
 

Volgens het Tsjechische Statistische Bureau wordt de Tsjechische landbouw gedomineerd door grote 
bedrijven (met een jaaromzet van minimaal €500.000). Ze bewerken tweederde van de landbouwgrond en 
zijn goed voor 76% van de veehouderij. Hoewel meer dan de helft van de kleine bedrijven (met een 
jaaromzet tot €25.000) actief is in de landbouw, bewerken ze slechts 5% van het land en fokken ze 4% van 
de dieren. 

In 2019 waren 99.000 personen actief in de landbouwsector (-1,2% in vergelijking met 2018). Het is moeilijk 
nieuwe arbeidskrachten te vinden, oudere mensen gaan zonder compensatie met pensioen. De lonen 
bevinden zich al lange tijd onder het gemiddelde, en de loonstijgingen verlopen langzamer dan in andere 
sectoren. Dit is deels het gevolg van de druk op de prijzen voor landbouwproducten. Terwijl werknemers 
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in de landbouwsector in 2019 gemiddeld CZK 27.200 (+/- €1.070) ontvingen, liep dit in de industrie op tot 
CZK 33.941 (+/- €1.335) terwijl het nationale gemiddelde CZK 34.125 (+/- €1.340) bedraagt. Bijna dertig percent 
van de landbouwbevolking bestaat uit vrouwen. Meer dan 40% van de werknemers zijn tussen de 45 en 59 
j. oud, net geen 30 percent is tussen 30 en 44 j. oud en iets meer dan vijftien procent is ouder dan 60.  

3.4 PRODUCTIE 

De landbouwproductie in Tsjechië bestaat uit dierlijke en plantaardige producten. Plantaardige producten 
zijn daarbij iets belangrijker dan dierlijke producten (de aandelen zijn resp. 51,14 en 48,86%) hoewel meer 
landbouwers actief zijn in veeteelt dan in gewassenteelt. In de grensgebieden, vooral in Zuid-Bohemen, is 
veefokkerij belangrijk (runderen, schapen, geiten en paarden). Voor plantaardige producten zijn vooral 
Midden-Bohemen en Zuid-Moravië en de regio Vysočina belangrijk. Bedrijven daar zijn voornamelijk 
gespecialiseerd in de teelt van granen en oliehoudende zaden. Gemengde productie, meestal een combinatie 
van akkerbouw en veeteelt, komt eveneens voor. Gemengde bedrijven beheren ongeveer 40% van de 
landbouwgrond en zorgen voor 43% van de veestapel in Tsjechië. Gemengde productie neemt een 
belangrijke plaats in in de regio Vysočina en in Midden- en Zuid-Bohemen. 

De productie van gewassen in Tsjechië is gericht op de productie van voedsel, diervoeder en grondstoffen 
voor de voedings-, farmaceutische en andere lichte industrieën. De belangrijkste groep gewassen in Tsjechië 
zijn granen (vooral tarwe en gerst), die meer dan de helft van het ingezaaide areaal innemen. Plantaardige 
basisgrondstoffen omvatten granen, oliehoudende zaden, peulvruchten en voedergewassen. 

De melkproductie vormt bijna de helft van de totale dierlijke productie. Varkensfokkerij is in Tsjechië 
belangrijker dan het kweken van runderen en pluimvee, die al elkaar gewaagd zijn. 
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Graf 1: Structuur van de output van de landbouwsector in Tsjechië in 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Tsjechische Statistische Bureau 
 

3.5 PRODUCTIE PER REGIO 

Het klimaat beïnvloedt natuurlijk de landbouwproductie. De belangrijkste geteelde gewassen zijn tarwe, 
suikerbieten, voedergewassen, gerst en koolzaad. In de bijlagen vindt u in tabellen 1-3 een gedetailleerder 
overzicht.   

Bohemen  

Bohemen (regio's: Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, 
Pardubický) is de grootste regio van Tsjechië. Praag, de hoofdstad van de regio, is omgeven door laaglanden 
die geschikt zijn voor het telen van granen. De belangrijkste gewassen zijn hier: granen, aardappelen, 
industriële suikerbieten, koolzaad en akkerbouwgewassen zoals hooi. Er worden zowel runderen, varkens 
als pluimvee gekweekt.  

Moravië  

Moravië omvat de regio's Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský en Vysočina. Het grootste deel van het land is 
vlak waardoor het makkelijk toegankelijk is. De zuidelijke locatie zorgt voor warmere temperaturen die 
nodig zijn voor het kweken van bijvoorbeeld druiven. Brno is de hoofdstad met gemakkelijke toegang tot 
Wenen, Praag, Bratislava, en tot het zuiden van Polen. De belangrijkste gewassen zijn hier: granen, 
industriële suikerbieten, zonnebloemen en akkerbouwgewassen zoals hooi en aardappelen. Er worden zowel 
runderen, varkens als pluimvee gekweekt.  
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Silezië  

Silezië ligt in het noordoosten van Tsjechië, waar de regio Moravskoslezský zich bevindt. Rond de grootste 
stad van de regio – Ostrava – bevinden zich meestal hooglanden. Deze regio richt zich op de zware industrie 
en de steenkoolwinning. Daarom zijn de landbouwmogelijkheden er beperkt. De belangrijkste gewassen 
zijn: granen, industriële suikerbieten en akkerbouwgewassen zoals hooi. Er worden vooral runderen en 
pluimvee gekweekt.  

4. DE TSJECHISCHE BIOVOEDINGSMARKT 

4.1 TOTALE MARKT VOOR BIOLOGISCHE LEVENSMIDDELEN IN DE 
TSJECHISCHE REPUBLIEK 

Het aanbod van Tsjechische producenten van biologische levensmiddelen is vrij groot. Het omvat 
hoofdzakelijk melk en zuivelproducten, bakkerijproducten, specerijen, meel, deegwaren, babyvoeding, 
eieren, kip, varkens- en rundvlees, fruit, groenten, gedroogd fruit, wijn, enz. Voor sommige goederen is het 
aanbod echter ontoereikend en dekt het de consumentenvraag niet (bijv. eieren, fruit, groenten, honing). 
Sommige biologische levensmiddelen worden niet lokaal geproduceerd en dus uit het buitenland ingevoerd 
(bv. oliën). 

De totale omzet van de Tsjechische biologische voedingsbedrijven, inclusief export, bedroeg in 2019 
ongeveer CZK 8,26 miljard CZK (+/- €323,8 miljoen). De waarde van de totale consumptie in het land bedroeg 
,inclusief invoer, CZK 5,26 miljard (+/- €206,25 miljoen), een stijging met 19% ten opzichte van 2018. De 
Tsjechische export van bioproducten was goed voor CZK 3 miljard (+/- €117,6 miljoen). 

De gemiddelde jaarlijkse consumptie per hoofd van de bevolking bedroeg CZK 492 (+/- €19,3) en het aandeel 
van biologisch voedsel in de totale voedsel- en drankconsumptie was goed voor 1,52%.  

Biologisch voedsel werd in de Tsjechische Republiek via verschillende kanalen verkocht. Het meeste 
biologische voedsel wordt gekocht in detailhandelsketens, d.w.z. supermarkten en hypermarkten (35% - CZK 
1,8 miljard CZK ofte €70,6 miljoen), verder via natuurvoedingswinkels en biologische voedingswinkels (16,2% 
- CZK 851 miljoen ofte €33,3 miljoen), e-shops (15,3% - CZK 801 miljoen ofte €31,4 miljoen) en drogisterijen 
(15,2% - CZK 797 miljoen ofte €31,25 miljoen).  

In het verleden werd verkoop via e-shops meegeteld onder boerderijverkoop en andere rechtstreekse 
verkoop. Wegens het toenemende belang van dit kanaal wordt de omzet sinds 2014 afzonderlijk 
gerapporteerd; e-shops worden gebruikt door landbouwverwerkers en andere producenten om hun 
producten op de markt te brengen. Hun aandeel vertegenwoordigt naar schatting 25% van de totale omzet 
van de verkoop via e-shops. Er werd ook een stijging genoteerd in de bovenvermelde boerderijverkoop en 
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andere rechtstreekse verkoop (CZK 302 miljoen ofte €11,8 miljoen in 2019 tegenover CZK 228 miljoen in 
2018). 

Ook de verkoop in de horeca en schoolkantines zit in de lift. In 2019 liep deze op tot CZK 301 miljoen (€11,8 
miljoen tegenover CZK 209 miljoen in 2018).   

De belangrijkste categorie biologische levensmiddelen qua verkoopvolume is lange tijd de categorie "andere 
bewerkte voedingsmiddelen" geweest (met een aandeel van 43%), waarbij meer dan driekwart van deze 
categorie uit koffie en thee bestaat, kant-en-klaarmaaltijden (inclusief babyvoeding) en andere bewerkte 
biologische voedingsmiddelen en voedingssupplementen. De op een na grootste categorie was "groenten 
en fruit" (17%), gevolgd door "melk en zuivelproducten" (16 %). 

Geïmporteerde biologische levensmiddelen (met inbegrip van afgewerkte biologische levensmiddelen) 
droegen bij aan de detailhandelsomzet. In 2019 was de invoer goed voor 48% van de detailhandelsverkoop. 
Met inbegrip van het volume van de invoer door distributeurs en "mix-marktdeelnemers” (1), bedraagt het 
aandeel van ingevoerde biologische levensmiddelen 57% (60% in 2018) in de detailhandel.  

Als de hoeveelheid biologische producten of biologische levensmiddelen die in Tsjechië verder worden 
verwerkt, zou worden meegerekend (d.w.z. invoer van biogrondstoffen en bioproducten), dan zou het 
aandeel van biovoedsel uit het buitenland nog groter zijn. 
 
 

(1) Een zogenaamde ‘mix – entiteit’ is een bedrijf dat zowel biologisch voedsel van andere leveranciers 
distribueert en tegelijkertijd haar eigen producten produceert (zij is geregistreerd als producent en 
tegelijkertijd als distributeur van biologische levensmiddelen). 
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4.2 VERWERKING VAN BIOPRODUCTEN EN BIOLOGISCHE 
VOEDSELPRODUCTIE 

Eind 2019 waren er 826 geregistreerde producenten van biologische levensmiddelen in Tsjechië, wat een 
stijging met 10,4%. betekent ten opzichte van 2018. In de loop van 2019 werden 122 nieuwe entiteiten 
geregistreerd, terwijl 44 producenten hun activiteiten stopzetten. 

De totale omzet van producenten van biologische levensmiddelen bedroeg in 2019 CZK 4,478 miljard (€175,6 
miljoen), een stijging met 5,8% ten opzichte van 2018. Deze omzet omvat echter ook de omzet van bedrijven 
die ingekochte biologische producten herverpakken in consumentenverpakkingen en de totale omzet van 
de "mix-entiteiten”.  

Wat de omzet betreft, heeft de categorie ‘overige verwerkte levensmiddelen’ in 2019 opnieuw de hoogste 
score behaald (52%, vooral de subcategorie ‘suiker’). Dit werd gevolgd door ‘bakkerijproducten, 
zoetwarenproducten en andere meelproducten’ (11%), ‘melk en zuivelproducten’ (9%) en ‘fruit en groenten’ 
(9%). 

De Tsjechische producenten exporteerden voor ongeveer CZK 2171 miljoen (€85,1 miljoen) biologische 
levensmiddelen naar het buitenland. De Tsjechische uitvoer van biologische levensmiddelen neemt gestaag 
toe en is hoofdzakelijk gericht op de EU-landen, waarbij o.m. Duitsland (CZK 782 miljoen) en Slovakije (CZK 
196 miljoen) belangrijke afnemers zijn. Voor meer dan 80% van de bedrijven blijft de binnenlandse markt 
echter de belangrijkste afnemer.  

Biologische levensmiddelen werden door de producenten het vaakst verkocht via detailhandelsketens (28%), 
gevolgd door gespecialiseerde winkels als natuurvoedingswinkels en biologische voedingswinkels (19%) en 
de groothandel (15%). 

9% van de biologische voedingsproducten ging naar een andere producent. 1% van de productie werd 
verdeeld via onafhankelijke verkooppunten. Het aandeel van andere distributiekanalen bedroeg 26%., 
waaronder directe verkoop (8%), e-handel (9%), verkoop van een handelaar (3%), apotheken (2%), 
drogisterijen (1%) en catering (3%)  
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Overzicht van 15 grootste producenten van biovoeding op de Tsjechische markt 
 
Naam van het bedrijf Productie 
Country Life, sro Andere verwerkte biologische voedingsmiddelen, 

bakkerijproducten, dranken, zuivelproducten, 
groenten en fruit, oliën en vetten 

Sonnentor, sro Thee en kruiden 
PRO-BIO, obchodní spol.sro Zuivelproducten, groenten en fruit, andere 

verwerkte biologische voedingsmiddelen, oliën 
RACIO, sro Duurzame producten (koekjes, crackers) 
ČEROZFRUCHT, sro Fruit en groenten 
OLMA, as  Melk en zuivelproducten 
Biopark, sro Vlees en vleesproducten 
Polabské Mlékárny, sro Melk en zuivelproducten 
HOLLANDIA, Karlovy Vary, as Melk en zuivelproducten 
Biopekárna Zemanka, sro Bakkerijproducten (beschuiten, koekjes) 
Sunfood, sro Andere verwerkte biologische voedingsmiddelen, 

zuivelproducten, groenten en fruit 
Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. sro Melk en zuivelproducten 
Mediate, sro Andere verwerkte biologische voedingsmiddelen, 

groenten en fruit 
Allnature, sro Oliën en vetten, andere verwerkte biologische 

levensmiddelen, zuivelproducten, groenten en 
fruit 

Schubert partner, sro Eieren 
 
 

4.3 DISTRIBUTIE VAN BIOLOGISCHE VOEDING 

Eind 2019 waren er in totaal 1.003 distributeurs van biologische levensmiddelen geregistreerd in Tsjechië, 
een stijging van 6,9% op jaarbasis. In de loop van 2019 waren 144 nieuwe entiteiten geregistreerd, terwijl 79 
distributeurs hun activiteiten hebben stopgezet. 

De totale omzet van de geregistreerde distributeurs in 2019 tegen groothandelsprijzen bedroeg CZK 3.225 
miljoen ofte €126,7 miljoen (CZK 2 297 miljoen in 2018). Deze omzet omvat echter niet het volume van de 
distributie van de zogenaamde ‘mix-entiteiten’ (ca. CZK 427 miljoen CZK ofte €16,7 miljoen), maar omvat ook 
de omzet van de verkoopscoöperaties en nieuwe handelaren in basisgoederen.  

De distributeurs hebben in 2019 voor ongeveer CZK 1.674 miljoen (€63,9 miljoen) aan biologische 
levensmiddelen uit het buitenland ingevoerd (d.w.z. 52% van hun totale verkoopomzet), waarvan 67% op 
de Tsjechische markt werd verkocht. Dit volume omvat echter niet de invoer van biologische levensmiddelen 
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door de detailhandelaren zelf, waar de invoer ongeveer CZK 1.074 miljoen ofte €42,1 miljoen bedroeg (CZK 
950 miljoen in 2018). 

De belangrijkste categorie van de in 2019 gedistribueerde biologische levensmiddelen was ‘andere bewerkte 
voedingsmiddelen’ met een aandeel van 39%. De tweede plaats werd ingenomen door "fruit en groenten" 
met een aandeel van 27%, gevolgd door de categorie "melk en zuivelproducten" (15%). 

De grootste markt voor de distributeurs is de Tsjechische thuismarkt. In totaal was deze goed voor 74,3% 
van het volume aan gedistribueerde biologische levensmiddelen, met een totale waarde van CZK 2 397 
miljoen ofte €94 miljoen (in 2018 bedroeg het percentage 79,2% en CZK 1.820 miljoen). Er was ook een 
stijging van het uitvoervolume in absolute termen. In 2019 werd het grootste volume biologische voeding 
geëxporteerd naar Duitsland, waar 39% van de omzet naartoe ging, goed voor ongeveer CZK 323 miljoen, 
gevolgd door Slovakije (27% en CZK 226 miljoen CZK) en Polen (CZK 129 miljoen). 

Op de Tsjechische markt maakten distributeurs gebruik van volgende kanalen om biologische 
levensmiddelen te verkopen: e-shops (26%), detailhandelsketens (17%), andere levensmiddelenproducenten 
(16%), speciaalzaken (9%), apotheken (7%) en groothandelaars (6%). 

Het aandeel van andere distributiekanalen, waaronder verkoop via tussenpersonen (2%), drogisterijen (5%), 
rechtstreekse verkoop (5%), verkoop via cateringbedrijven (7%) bedroeg 18%. 

De grootste importeurs in 2019 waren HIPP Czech s. r. o., SOLEX AGRO, s. r. o., Country Life s. r. o., Green 
Ways, s. r. o., bio nebio s. r. o., PRO-BIO obchodní společnost s. r. o. 

4.4 STEUN EN PROMOTIE 

Niet-commerciële promotie van biologisch voedsel wordt verzorgd door een aantal vak- en andere niet-
gouvernementele organisaties, dankzij regelmatige steun van het ministerie van Landbouw en verscheidene 
andere openbare en particuliere actoren. De belangrijkste bewustmakings- en voorlichtingsactiviteiten ter 
bevordering van biologische levensmiddelen die door het ministerie worden gesteund, zijn: de wedstrijd 
‘Česká biopotravina roku’ (‘Tsjechisch biologisch voedsel van het jaar’), en de PRO-BIO-prijs ‘Nejlepší sedlák’ 
(‘Beste landbouwer’) van de Vereniging van Biologische Landbouwers, de prijs ‘Bartákův hrnec’ (‘Barták’s 
Pot’) voor de beste biologische landbouwer, en presentaties op handelsbeurzen met officiële deelname van 
het ministerie van Landbouw (Biofach, enz.) Het ministerie van Landbouw organiseert ook een jaarlijkse 
bewustmakings- en promotiecampagne ‘September - maand van de biologische voeding en de biologische 
landbouw’. 

Producenten van biologische levensmiddelen, met inbegrip van verwerkers in de boerderij, worden gesteund 
in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling. Meer gedetailleerde informatie kan worden 
verstrekt door de SZIF-bureaus (Het Staatsfonds voor Landbouwinterventies). 
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5. ALTERNATIEVEN VOOR DIERLIJKE PRODUCTEN 
Ook in Tsjechië neemt het aantal mensen aanzienlijk toe dat experimenteert met alternatieven voor dierlijke 
producten. Bijna een derde van de Tsjechische bevolking (28%) is van plan meer plantaardige producten te 
consumeren en tegelijkertijd minder vlees (Ipsos, 2020/6). Er moet echter worden opgemerkt dat Tsjechen 
niet in de eerste plaats ‘planteneters’ zijn. De vleesconsumptie in Tsjechië daalt niet, integendeel, alleen al 
in 2018 steeg de consumptie met 2,1 kg tot 82,4 kg per persoon. Pluimveevlees wint al geruime tijd aan 
populariteit. 

"Aan de andere kant zien we een toename bij degenen die slechts af en toe vlees of vis consumeren. Volgens 
gegevens van de huidige FMCG Gurus-enquête voor ProVeg Czechia, zijn er momenteel 25% occasionele 
vleesconsumenten in Tsjechië. 21% van de respondenten beschouwt zichzelf als flexitariër en 6% van de 
respondenten eet helemaal geen vlees”, zegt ProVeg Česko retailconsulent Ing. Ivana Procházková. Jongeren 
zijn de voorlopers van verandering in Tsjechië. Terwijl 33% van de respondenten bereid zou zijn om minder 
vlees te eten of het te vervangen door alternatieven in sommige maaltijden, stijgt deze bereidheid in de 
leeftijdsgroep van 18-26 jaar tot 42% (Ipsos, 2020/6). 

In termen van motivatie verminderen mensen het vaakst hun vleesconsumptie om gezondheidsredenen 
(68%), bezorgdheid over het milieu (59%) en bezorgdheid over het dierenwelzijn (42%). 22% van de 
respondenten laat vlees weg uit het dieet vanwege de te hoge prijs. Meestal grijpen mensen naar 
alternatieven voor vlees omdat ze gezonder zijn (73%), betrouwbaarder (62%), beter voor het milieu (69%) 
en beter verteerd worden (32%) (FMCG Gurus, 2020/9). 

De IPSOS-enquête van november 2020 identificeerde 3 hoofddoelgroepen (volgens hun motivatie) die 
vleesalternatieven in hun dieet opnemen. Over het algemeen zijn de belangrijkste drijfveren: gezondheid, 
nieuwsgierigheid en diversificatie van het dieet. Aan de andere kant zijn barrières vooral onvoldoende 
informatie over wat de markt te bieden heeft in deze categorieën, en een nog grotere barrière is de 
onwetendheid hoe alternatieven te bereiden zodat ze echt geweldig smaken (Ipsos, 2020/11). "Proeverijen 
op het verkooppunt en consumenteneducatie over hoe het product in de keuken moet worden behandeld 
zullen voor nieuwe merken die op de Tsjechische markt treden een belangrijke rol spelen, en verschillende 
organisaties, waaronder ProVeg Česko, kunnen ook helpen", voegt retailconsulent Ing Ivana Procházková 
toe. 

Tsjechen die openstaan voor plantaardige alternatieven zijn over het algemeen relatief conservatief en 
vertrouwen op alternatieven die al getest zijn. Onder de ingrediënten die dierlijke ingrediënten vervangen, 
zijn aardappelen en peulvruchten de grote winnaars. Ze hebben de voorkeur boven soja- en 
tarwealternatieven. Als het gaat om een vorm van vleesalternatief, grijpen klanten het meest naar een 
groenteburger (Ipsos, 2020/11). Vlees (76%), paddestoelen (57%) en tofu (39%) zijn de meest geliefde smaken 
onder de plantaardige vleesvervangers.  

In de horeca neemt de interesse voor veganistisch eten toe. 11% van de respondenten geeft de voorkeur 
aan veganistisch maaltijden in restaurants, terwijl tweederden van de respondenten dan wel niet de 
voorkeur geeft aan vegan maar het ook niet volledig afwijst. Bijna de helft van hen vindt de menukaart in 
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restaurants onvoldoende gevarieerd en 32% zou de vleesconsumptie verminderen als restaurants meer 
veganistische gerechten zouden aanbieden (STEM/MARK, 2020/3). 

6. VOORUITZICHTEN 
Biologische landbouw is een sector met een groot potentieel. Er is een toenemende vraag naar een gezonde 
levensstijl. Biologisch voedsel wordt steeds couranter in winkels en wint aan populariteit. Klanten waarderen 
de gezondheids- en milieuvoordelen. De markt voor biologische levensmiddelen in Tsjechië blijft groeien, 
een trend die al sinds 2011 aan de gang is. 

De klanten kopen hun biologische goederen meestal in supermarkten en hypermarkten. De meeste 
plaatselijke producten worden lokaal verkocht. Beleidsmakers zien de noodzaak om een duurzame omgang 
met de natuur te ondersteunen en daarom zijn er onlangs verschillende financiële stimuleringsmaatregelen 
ingevoerd. Steun voor onderzoek of bewustmakings- en promotiecampagnes spelen een rol in de snelle 
ontwikkeling van de sector.  

Biologisch beheerde gebieden maken nu al 15,2% uit van het totale landbouwareaal in Tsjechië, dat door 
4.690 landbouwbedrijven wordt geëxploiteerd. Uit het plan van het ministerie van Landbouw voor de 
periode 2021-2027 blijkt dat binnen zeven jaar 22% onder een regeling voor biologische landbouw moet 
vallen. Ook de beschikbare oppervlakte voor biolandbouw en de consumptie van biologisch voedsel zou 
verder toenemen. Biologische voeding zal naar verwachting goed zijn voor 4% van de totale consumptie 
van voedsel en drank, tegenover 1,52% in 2019. 

6.1 KANSEN VOOR DE VLAAMSE EXPORTEURS 

De producenten van biologische levensmiddelen hebben sterk ingespeeld op de belangstelling van de 
consument voor hun producten: het aantal producenten van biologische levensmiddelen is met 10% 
gestegen en het aantal distributeurs (handelaren) met 8%.  

Het volume van de invoer van biologische levensmiddelen wordt geraamd op 60% van de 
detailhandelsomzet. Een aanzienlijk deel van de invoer wordt rechtstreeks door detailhandelsketens 
gerealiseerd (naar schatting CZK 950 miljoen ofte €37,3 miljoen). Kansen voor de Vlaamse bedrijven liggen 
in de biologische levensmiddelen voor dagelijkse consumptie, hoofdzakelijk kant-en-klaarmaaltijden 
(inclusief babyvoeding), melkproducten, specerijen, koffie en thee, chocolade en zoetwaren. Verder 
verdienen ook groeten en fruit, die een derde van de invoer uitmaken, de nodige aandacht. 

Op de markt ontbreken alternatieven voor vis, biologische pizza en kwark.  
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7. NUTTIGE LINKS 
Ministerie van Landbouw van de Tsjechische Republiek https://eagri.cz/public/web/en/mze/ 

Instituut voor biologische landbouw en duurzaam landschapsbeheer: https://bioinstitut.cz/en/home-en 

Czech Technology Platform for Organic Agriculture https://www.ctpez.cz/en/english 

Pro-Bio: Association of Organic farmers https://pro-bio.cz/ 

Federation of the Food and Drink Industries  https://www.foodnet.cz/index.php/en/ 

The State Agricultural Intervention Fund  https://www.szif.cz/en 

Institute of Agricultural Economics and Information http://www.iaei.cz/ 

 

Biowinkels & ketens:  

Country Life: http://www.countrylife.cz/ 

Náš Grunt: http://www.nasgrunt.cz/ 

Sklizeno: http://www.sklizeno.cz/ 

Bio Nebio: https://bionebio.cz/ 

Bio Prodejny: http://bioprodejny.info 

Probio: http://www.probio.cz/ 

Lifefood: http://www.lifefood.cz/ 

Solex Agro: http://www.solexagro.cz/cs/solex-agro/ 

Bio farma: https://biofarmapodsluncem.cz/ 

Rohlík.cz: https://www.rohlik.cz/vitejte 

Puro Shop: https://www.puroshop.cz/alternativy-masa/ 

Pravé Bio: https://www.pravebio.cz/potraviny/ 

  

https://eagri.cz/public/web/en/mze/
https://bioinstitut.cz/en/home-en
https://www.ctpez.cz/en/english
https://pro-bio.cz/
https://www.foodnet.cz/index.php/en/
https://www.szif.cz/en
http://www.iaei.cz/
http://www.countrylife.cz/
http://www.nasgrunt.cz/
http://www.sklizeno.cz/
https://bionebio.cz/
http://bioprodejny.info/
http://www.probio.cz/
http://www.lifefood.cz/
http://www.solexagro.cz/cs/solex-agro/
https://biofarmapodsluncem.cz/
https://www.rohlik.cz/vitejte
https://www.puroshop.cz/alternativy-masa/
https://www.pravebio.cz/potraviny/
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8. BRONNEN 
• http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-

obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-23.html 

• https://amsp.cz/wp-content/uploads/2019/08/Anal%C3%BDza-zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD-
2019.pdf 

• https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu?filtr=true&skupiny=27 

• https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky&katalog=30840 

• http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/statistiky/rok-2020.html 

• http://eagri.cz/public/web/file/668681/Statistika_ekologickeho_zemedelstvi_2019.pdf 

• http://eagri.cz/public/web/file/648258/Zelena_zprava_2018.pdf 

• https://www.zemedelec.cz/pocet-pracovniku-v-zemedelstvi-znovu-klesl/ 

• http://eagri.cz/public/web/file/654505/Zemedelstvi_2019_web.pdf 

• https://www.czso.cz/csu/czso/strukturalni-setreni-v-zemedelstvi-regiony-2016 

• ČSÚ: Zěmědělství - časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/zem_cr 

• http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/ 

• https://eagronom.com/cs/blog/zemedelske-plodiny-cr/ 

• https://www.zemedelec.cz/velke-zemedelske-podniky-v-cesku-dominuji/ 

• Het Staatsfonds voor Landbouwinterventies https://www.szif.cz/en 

• DIERENPRODUCTIE: https://www.czso.cz/csu/czso/zem_cr 

• https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-
objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=2889&katalog=30840&pvo=ZEMD09A&pvo=ZEMD09A 

• http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivocisna-vyroba/ 

• https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-
produktu?filtr=true&datumyVydani=dvDnes,dvPredchozich12Mesicu,dvPredchozich30Dni,dvPredchozi
ch7Dni,dvPredchozich5Let&skupiny=27 

Aangehaald onderzoek i.v.m. alternatieven voor dierlijke producten: 

• IPSOS (2020). Češi a rostlinné alternativy, listopad 2020. Praha. Výzkum pro Českou veganskou 
společnost. 

• STEM/MARK (2020). Postoje týkající se veganské stravy, březen 2020. Praha. Výzkum pro Českou 
veganskou společnost. 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-23.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-23.html
https://amsp.cz/wp-content/uploads/2019/08/Anal%C3%BDza-zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD-2019.pdf
https://amsp.cz/wp-content/uploads/2019/08/Anal%C3%BDza-zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD-2019.pdf
https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu?filtr=true&skupiny=27
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky&katalog=30840
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/statistiky/rok-2020.html
http://eagri.cz/public/web/file/668681/Statistika_ekologickeho_zemedelstvi_2019.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/648258/Zelena_zprava_2018.pdf
https://www.zemedelec.cz/pocet-pracovniku-v-zemedelstvi-znovu-klesl/
http://eagri.cz/public/web/file/654505/Zemedelstvi_2019_web.pdf
https://www.czso.cz/csu/czso/strukturalni-setreni-v-zemedelstvi-regiony-2016
https://www.czso.cz/csu/czso/zem_cr
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/
https://eagronom.com/cs/blog/zemedelske-plodiny-cr/
https://www.zemedelec.cz/velke-zemedelske-podniky-v-cesku-dominuji/
https://www.szif.cz/en
https://www.czso.cz/csu/czso/zem_cr
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=2889&katalog=30840&pvo=ZEMD09A&pvo=ZEMD09A
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=2889&katalog=30840&pvo=ZEMD09A&pvo=ZEMD09A
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivocisna-vyroba/
https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu?filtr=true&datumyVydani=dvDnes,dvPredchozich12Mesicu,dvPredchozich30Dni,dvPredchozich7Dni,dvPredchozich5Let&skupiny=27
https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu?filtr=true&datumyVydani=dvDnes,dvPredchozich12Mesicu,dvPredchozich30Dni,dvPredchozich7Dni,dvPredchozich5Let&skupiny=27
https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu?filtr=true&datumyVydani=dvDnes,dvPredchozich12Mesicu,dvPredchozich30Dni,dvPredchozich7Dni,dvPredchozich5Let&skupiny=27
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• IPSOS (2020). Trendy ve stravování Čechů, červen 2020. Praha. 

• FMCG Gurus (2020), září 

9. BIJLAGEN 
Graf 1: Bouwland en permanent grasland – 2002-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Openbare database van het Tsjechisch Statistisch Bureau 
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Graf 2: Bouwland en permanent grasland in 2020 - vergelijking van regio’s 

Bron: Openbare database van het Tsjechisch Statistisch Bureau 
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Graf 3: Gebruikte landbouwgrond in 2020 – vergelijking van regio’s 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bron: Openbare database van het Tsjechisch Statistisch Bureau 
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Tab 1: Output of the agricultural 'industry' by Region in 2019*) 

 
 
 
 

Czech Republic, 
Region 

Output of the agricultural 'industry' 

Total 
(CZK 
mil.) 

from wich per hectare 
of utilised 

agricultural 
area (CZK) 

from which 

Crop 
output 

Animal 
output 

Agricul-
tural 

services 
output 

Non-
agricultural 
secondary 
activities 

(inseparable) 

Crop 
output 

Animal 
output 

Czech Republic 141 126  79 903  52 819  3 804  4 601  40 050  22 676  14 989  

Hl. m. Praha a 
Středočeský 

25 311  16 138  7 938  636  598  44 978  28 679  14 107  

Jihočeský 14 459  7 520  5 733  681  525  34 416  17 899  13 646  
Plzeňský 11 531  5 638  5 397  169  327  36 091  17 648  16 892  
Karlovarský 2 064  1 122  877  19  46  21 299  11 580  9 047  
Ústecký 7 833  5 688  1 533  16  595  35 530  25 802  6 955  
Liberecký 2 548  1 415  1 075  20  38  25 115  13 950  10 600  
Královéhradecký 9 601  5 635  3 655  53  258  40 397  23 712  15 378  
Pardubický 11 794  4 930  6 069  297  499  50 831  21 248  26 156  
Vysočina 17 320  8 100  8 163  502  556  47 727  22 320  22 493  
Jihomoravský 17 485  10 988  4 692  1 147  657  48 376  30 402  12 983  
Olomoucký 8 993  5 779  2 852  172  190  36 832  23 669  11 680  
Zlínský 5 585  2 985  2 437  30  134  36 498  19 506  15 925  
Moravskoslezský 6 603  3 963  2 397  64  178  31 237  18 749  11 342  

 
*) Half-finalised results, current prices 

Bron: Tsjechisch Statistisch Bureau 
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Tab. 2: Harvest of selected crops by Region in 2019 

 
In tonnes 

Czech Republic, 
Region 

Cereals 

from which 

Potatoes 
Industrial 

sugar 
beet 

Rape 

Arable 
fodder 

crops, as 
hay 

Green and 
silage 
maize 

Permanent 
grasslands, as 

hay Wheat Barley 

Czech Republic 7 646 148  4 812 163 1 718 061 622 600  3 661 421  1 156 973  4 841 585  8 243 654  2 822 742  

Hl. m. Praha 33 662  23 550 8 221  268  17 299  6 203  9 135  11 601  1 621  

Středočeský 1 506 448 1 022 394 329 198  148 622  1 035 570  256 418  689 466  1 149 387  205 033  

Jihočeský 721 478  453 341 162 778  84 853  -  127 390  617 575  1 115 554  488 990  

Plzeňský 575 339  352 637 146 476  31 964  -  97 209  503 223  876 452  348 300  

Karlovarský 103 204 64 789 20 060  2 577  -  16 910  69 820  93 243  176 325  

Ústecký 523 423  393 902 100 627  14 354  257 210  67 382  168 374  265 017  178 829  

Liberecký 110 376  69 382  21 423  3 293  49 168  14 533  78 703  115 150  180 048  

Královéhradecký 494 199  348 640 82 828  18 291  633 919  67 531  343 911  586 990  190 439  

Pardubický 501 134  316 752  115 918  31 547  232 085  79 509  430 417  722 963  158 620  

Vysočina 722 631  432 321  211 922  215377  13 559  123 739  784 538  1 316 610  243 421  

Jihomoravský 1 124 717  594 267  185 755  37 032  221 726  117 142  436 871  766 249  63 462  

Olomoucký 565 426  307 556  189 333  8 989  725 000  77 761  324 091  591 670  188 022  

Zlínský 313 065  201 206  59 748  5 878  99 958  45 911  185 405  296 340  152 444  

Moravskoslezský 351 046  231 426  83 777  19 555  375 927  59 336  200 057  336 427  247 187 

 
Bron: Tsjechisch Statistisch Bureau 
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Tab 3: Animal production and livestock yields by Region in 2019 

 

Czech Republic 
Region 

Production of livestock 
for slaugter  

(tonnes of live weight) 

Production 
of poultry 

for slaugter 
(tonnes of 
live weight) 

Milk 
production 
total (mil. l) 

Production 
of eggs for 

consumption, 
total (mil. 

pieces) 

Average 
annual egg 
yield per 

laying hen 
(pieces) 

Cattle Pigs 

Czech Republic 167 902  286 762  262 843  3 072,8  1 608,9  305,9  

Hl. m. Praha a 
Středočeský 18 324  62 294  43 655  387,3  406,7  303,7  
Jihočeský 24 783  14 822  33 002  350,9  106,8  300,9  
Plzeňský 19 187  19 905  22 049  339,1  217,7  319,0  
Karlovarský 3 989  5 515  587  46,3  43,4  326,6  
Ústecký 5 223  18 620  8 448  54,9  5,3  258,8  
Liberecký 5 780  3 099  2 982  72,0  1,5  181,9  
Královéhradecký 13 010  14 038  10 853  238,0  158,6  297,4  
Pardubický 14 470  29 927  51 934  291,1  394,8  307,7  
Vysočina 26 873  57 783  7 455  570,8  3,5  181,2  
Jihomoravský 9 771  29 396  59 333  181,3  169,3  315,6  
Olomoucký 10 817  12 837  4 139  203,5  43,3  288,4  
Zlínský 6 847  12 131  12 204  154,3  41,9  303,8  
Moravskoslezský 8 827  6 395  6 201  183,2  16,2  262,9 

 
Bron: Tsjechisch Statistisch Bureau 

 

Disclaimer: 

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. 

Datum van publicatie: december 2021. 
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