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1. MARKTOMVANG
Mexico is één van de grootste bierconsumerende naties ter wereld. In 2017 was Mexico de 4e grootste
consument van bier ter wereld na China, de VS en Brazilië, maar vóór Duitsland, Rusland, Japan en het
VK.1
Mexico is ook één van de belangrijkste bierproducenten ter wereld. In 2017 was Mexico de 4e grootste
bierproducent ter wereld, na China, de VS en Brazilië, maar vóór Duitsland, Rusland en Japan2.
De bierindustrie in Mexico genereert 55.000 directe jobs en +/- 2,5 miljoen indirecte jobs. Bier domineert
de markt voor alcoholische dranken in Mexico en vertegenwoordigt 80 % van de totale omzet in deze
sector; er zijn 1 miljoen verkooppunten voor bier in Mexico!3
De bierproductie is de laatste jaren sterk gestegen in Mexico; in 2018 werd er 120 miljoen HL bier
gebrouwen, wat een stijging van 50% betekent t.o.v. van 2012 (zie tabel 1). Ter vergelijking : in België
werd in 2018 20 miljoen HL bier geproduceerd.

Tabel 1: Evolutie bierproductie in Mexico

bron : Cerveceros de México

Zie : https://usabeerratings.com/en/blog/insights-1/top-10-beer-consuming-countries-81.htm
Zie : https://usabeerratings.com/en/blog/insights-1/top-10-beer-producing-countries-78.htm
3
Zie : https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-una-potencia-en-cervezas-artesanales--20170617-0016.html
1

2
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In 2018 werd bijna 1/3e van de Mexicaanse bierproductie (40 miljoen HL) geëxporteerd, voornamelijk
naar de VS. Daarmee is Mexico de grootste bierexporteur ter wereld, vóór Nederland, België en
Duitsland.
De consumptie van bier kent de laatste jaren een sterke groei in Mexico. Volgens de bierassociatie
‘Cerveceros de México’ bedroeg de bierconsumptie per capita in Mexico in 2018 65 L/jaar, 14% meer dan
in 20134. 65 L/jaar is een niveau dat vergelijkbaar is met België.
De Mexicaanse biermarkt wordt gedomineerd door twee grote groepen: AB Inbev, dat in 2012 Grupo
Modelo overnam, en Heineken, dat in 2010 de Mexicaanse brouwerij Cuauhtémoc Moctezuma opkocht.
Grupo Modelo (www.gmodelo.mx) heeft als belangrijkste merken: Corona, Victoria, Modelo Especial,
Negra Modelo, Bud Light, Pacifico, Michelob Ultra en Stella Artois.
Heineken Mexico (https://heinekenmexico.com/) heeft als belangrijkste merken: Tecate, Heineken, Indio,
Bohemia, Carta Blanca, Dos Equis. Heineken verdeelt in Mexico ook het Belgisch bier Affligem.
De dominantie van beide groepen AB Inbev + Heineken is groot: beide groepen hebben gezamenlijk een
marktaandeel van meer dan 95 % in Mexico; volgens Euromonitor had Grupo Modelo in 2016 een
marktaandeel van 57,4% en Heineken Mexico een marktaandeel van 40%.5
Het marktaandeel van Grupo Modelo is daarbij wel gedaald ten voordele van Heineken: in 2011 had
Grupo Modelo nog een marktaandeel van 62% en het marktaandeel van Heineken is in dezelfde periode
toegenomen van 36% naar 40%!
Heineken heeft recent, in 2018, nog een nieuwe brouwerij geopend in de staat Chihuahua; het gaat om
een brouwerij die 6 miljoen HL bier/jaar kan produceren. De belangrijkste bieren die er gebrouwd zullen
worden zijn: Heineken, Tecate en Dos Equis.6

4
5
6

Zie : https://www.forbes.com.mx/mexicanos-toman-ocho-litros-mas-de-cerveza-que-hace-cinco-anos/
Zie : https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/01/1223622
Zie : https://www.beveragedaily.com/Article/2018/02/28/Heineken-opens-500m-Mexico-brewery
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Naast de ‘industriële’ biermerken, kennen ook de artisanale biermerken in Mexico een sterke groei. De
productie van artisanaal of ‘craft beer’ is in Mexico op zes jaar tijd meer dan vertienvoudigd (zie
afbeelding 1)
Afbeelding 1 : jaarlijkse verkoop van ‘craft beer’ in Mexico:

bron : El Economista
Het aantal ‘craft brewers’ in Mexico is ook gestegen van 26 in 2011 tot meer dan 600 in 2017!
Tabel 2 : Evolutie aantal artisanale brouwerijen in Mexico 2011-2017

bron : Acermex
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De best verkopende ‘carft beer’ stijlen in Mexico zijn : stouts en donkere bieren, blonde bieren en IPA’s.
(zie afbeelding 2: De best verkochte types artesanale bieren in Mexico (2017)

bron : Acermex
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2. MARKTTOEGANG EN -OPPORTUNITEITEN
De bierimport in Mexico is de laatste jaren gestagneerd. De bierimport in Mexico bereikte een
hoogtepunt in 2015 met 226 miljoen dollar, maar kende een daling de volgende twee jaar. In 2018 werd
voor meer dan 200 miljoen dollar bier geëxporteerd naar Mexico, wat een stijging van 7,8% betekende
t.o.v. 2017 (zie grafiek 1)
Grafiek 1: Evolutie Mexicaanse bier-import 2010 - 2018
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bron: eigen berekening op basis van gegevens SIAVI
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België is na de VS, de tweede grootste exporteur van bier naar Mexico. In 2018 bedroeg de bierexport uit
België naar Mexico 12,2 miljoen dollar, wat een stijging inhield van 28% t.o.v. 2017! (zie tabel 3).
Tabel 3: Evolutie Mexicaanse bierimport 2017-2019

bron: SIAVI (Sistema de Información Arancelaria via Internet)
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De VS is veruit de grootste exporteur van bier naar Mexico. In 2018 had het een marktaandeel van meer
dan 90% van de importbieren die verkocht werden in Mexico. België heeft een marktaandeel van 6%
onder de importbieren in Mexico en is de tweede grootste exporteur van buitenlands bier naar Mexico
(zie tabel 4)
Tabel 4: Marktaandeel importbier Mexico - 2018
Land van
herkomst
VSA
België
Duitsland
Nederland
VK
Rusland
Ierland
Vietnam
Canada
Polen
VK
Italië
Japan
Frankrijk
Tsjechië

Marktaandeel
(import Mexico)
90,4%
6,0%
1,1%
0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

bron: eigen berekening op basis van gegevens SIAVI
De waarde van de Belgische bierexport naar Mexico is de laatste 8 jaar meer dan vertienvoudigd. In 2018
exporteerden Belgische brouwerijen voor meer dan 12 miljoen US$ naar Mexico en vestigde een nieuw
record. (zie grafiek 2). Een 11-tal Vlaamse brouwerijen zijn actief in Mexico. Sommige Vlaamse
brouwerijen werken met een eigen vestiging/verkoopkantoor in Mexico, anderen werken via
Mexicaanse importeurs/distributeurs
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Grafiek 2: Evolutie Belgische bierexport naar Mexico (2010 – 2018)
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bron: eigen berekening op basis van gegevens SIAVI
Dankzij het bestaande vrijhandelsakkoord tussen de EU en Mexico, bedraagt het Mexicaans invoerrecht
voor bier uit Europa 0% (zie afbeelding 3).
Afbeelding 3: Mexicaanse invoerrecht voor bier (2203…)

bron : http://madb.europa.eu
Het BTW percentage in Mexico bedraagt 16%. Daarnaast wordt er in Mexico ook nog een accijns (IEPS of
‘Impuesto Especial sobre Producción y Servicios’) geheven op bier (tot 14% alc.vol) van 26,5%
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3. DISTRIBUTIEKANALEN VOOR BIER IN MEXICO
HORECA
Hotels, restaurants, bars en cafés importeren meestal niet rechtstreeks. Alhoewel monopoliepraktijken in
Mexico niet zijn toegestaan, is het voor sommige vestigingen tóch gebruikelijk om de verkoop van bier
onder commerciële contracten te beperken.

SUPERMARKTEN EN ‘DEPARTMENT STORES’
De belangrijkste supermarkten in Mexico zijn Walmart, Chedraui, Soriana Group, Sam's Club, Costco
Mexico en Heb. Deze ketens verkopen meestal medium tot goedkopere bieren. ‘Department Stores’ zoals
bvb. Palacio de Hierro en Liverpool hebben een gourmetafdeling, waar ook geïmporteerde bieren,
ambachtelijke bieren en hoogwaardige bieren verkocht worden.
Voorbeelden van bier dat online verkocht wordt door Mexicaanse supermarkten:
•
•
•
•
•
•

Soriana: https://www.soriana.com/soriana/es/c/Vinos-y-Licores/Cervezas/c/G4
Chedraui:
https://www.chedraui.com.mx/Departamentos/Licores/Cervezas/c/MC2203?siteName=Sitio+de+
Chedraui&isAlcoholRestricted=false
Walmart México: https://super.walmart.com.mx/cerveza-vinos-y-licores/cervezas/cat120094
Superama (behoort tot Walmart): https://www.superama.com.mx/catalogo/d-vinos-y-licores/fcervezas
Heb: https://www.heb.com.mx/vinos-y-licores/cerveza.html
Sam’s Club (behoort tot Walmart): https://www.sams.com.mx/vinos-licores-ycervezas/cervezas/cat420083

Voorbeelden van bier dat verkocht wordt door Mexicaanse ‘Department Stores’:
•
•

Palacio de Hierro: https://www.elpalaciodehierro.com/gourmet/gourmet-cervezas.html
Liverpool: https://www.liverpool.com.mx/tienda/cervezas/catst6337096
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Daarnaast zijn er ook nog gespecialiseerde Mexicaanse webwinkels die lokaal gebrouwen artisanale
bieren en geïmporteerde bieren aanbieden. Een aantal voorbeelden:
Cerveza Artesanal Mexicana: https://www.cervezaartesanalmexicana.mx/

Beerhouse: https://www.beerhouse.mx/

Beer Bank: https://beerbank.mx/

Centro Cervecero: https://centrocervecero.mx/

Daarnaast wordt bier ook verkocht via buurtwinkels (zgn. convenience stores) en informele winkels. De
belangrijkste ‘convenience store’ ketens in Mexico zijn:
•

Oxxo (https://www.oxxo.com/)

•

Six (https://tiendasix.com.mx/)

•

7-Eleven (https://www.7-eleven.com.mx/).
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4. BIER EVENTS IN MEXICO
De belangrijkste professionele bierbeurs in Mexico is Cerveza Mexico. Deze beurs vindt jaarlijks plaats in
de maand oktober in Mexico-City. Daarnaast wordt er in 2020 een nieuwe professionele drankenbeurs
‘Beviale Mexico’ georganiseerd.
Beviale Mexico 2020
www.braubeviale.de/en/news/beviale-family/latin-americas-beverage-exhibition-llpyknwwqp_pireport

Cerveza Mexico (volgende editie: 25-27 oktober 2019 in Mexico-City)
https://www.cervezamexico.com/

Naast de professionele bierbeurzen, vinden in de belangrijkste Mexicaanse steden ook jaarlijks
bierfestivals plaats. Eens men een lokale Mexicaanse importeur/distributeur heeft gevonden, is het
belangrijk om in samenspraak met de Mexicaanse partner deel te nemen aan deze bierfestivals, zodat
Mexicaanse consumenten kunnen kennismaken met de geïmporteerde bieren. De belangrijkste
bierfestivals in Mexico zijn:
Cervefest (Mexico-City): https://www.cervefest.com.mx/
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Ensenada Beer Fest: https://ensenadabeerfest.com/

Mariachela – Festival de cerveza (Nayarit): https://www.festivalmariachela.com/

Guadalajara Festival de la Cerveza: http://festivaldelacerveza.com.mx/

Festival de la cerveza Monterrey: https://festival-de-la-cerveza-monterrey-2019.boletia.com/
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5. BIER ASSOCIATIES IN MEXICO
CERVECEROS DE MÉXICO
http://cervecerosdemexico.com/
Tot deze associatie behoren de twee grootste brouwers
van Mexico:
•

AB Inbev/Grupo Modelo (www.gmodelo.mx)

•

Heineken Mexico (https://heinekenmexico.com/)

én de grootste artisanale brouwerijen van Mexico:
•

Cervecería 5 de Mayo (http://cc5.com.mx/web/historia/);

•

Cervecería Allende (http://cerveceriaallende.mx/);

•

Beer Factory (www.beerfactory.com);

•

Cervecería Calavera (www.calaverabeer.com);

•

Cervecería Ceiba (http://cervezaceiba.com/);

•

Cervecería de Colima (https://cerveceriadecolima.com/);

•

Cervecería Concordia (www.cerveceriaconcordia.com);

•

Casa Cervecera Cru-Cru (www.casacerveceracrucru.com);

•

Cervecería Fortuna (https://cervezafortuna.com);

•

Cervecería La Patrona;

•

Cervecería La Silla (http://cervecerialasilla.com)

•

Cervecería Minerva (www.cervezaminerva.mx)

•

Cervecería Nevado (www.cervezareina.mx)

ACERMEX - ASOCIACIÓN DE CERVECEROS ARTESANALES DE MÉXICO
https://acermex.org/
Acermex is de associatie van Mexicaanse ‘craft’ en micro brouwerijen
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6. REGLEMENTERING
Importeurs van alcoholische dranken in Mexico moeten geregistreerd zijn bij de Mexicaanse
belastingadministratie SAT.
Om bier te kunnen invoeren in Mexico, zal de Mexicaanse invoerder een document moeten voorleggen
dat bewijst dat zijn bedrijf geregistreerd is als invoerder van alcoholische dranken.
De Spaanse naam van dit document is = Inscripción al Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas
en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
De registratie moet aangevraagd worden door de Mexicaanse importeur bij het lokaal SAT kantoor van
het Mexicaans Ministerie van Financiën (in het Spaans : oficina local de Servicio de Administración
Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Credito Público).
Het is aan te raden om een speciaal Spaanstalig etiket te voorzien voor de Mexicaanse markt:
De volgende info dient vermeld te worden op het etiket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cont. Net. (in ml.) (afkorting van ‘Contenido Neto’ ‘Netto inhoud’)
% Alc. Vol. (alcoholpercentage)
Soort bier: bvb. ‘Cerveza Clara’
Número de lote
Cons. Pref. antes del (houdbaarheidsdatum)
Ingredientes : bvb. Agua, Malta de Cebada (mout), Lúpulo (hop),…
‘Hecho en Bélgica’ (geproduceerd in België)
Importador (naam + adres van de Mexicaanse importeur)
Ook de volgende mededeling dient vermeld te worden op het etiket: ‘El abuso en el consumo de
este producto es nocivo para la salud’
De drie volgende symbolen dienen eveneens vermeld te worden op het etiket: verbod om onder
de 18 jaar te drinken; verbod voor zwangere vrouwen; en verbod om dronken te rijden

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.
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