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1. INLEIDING 

Het volgende onderzoek is bedoeld voor alle Vlaamse ondernemingen die een betere kennis willen 
opbouwen over de Chileense bierindustrie.  
In deze studie worden eerst kort de belangrijkste punten aangehaald waarmee men rekening moet 
houden bij het zakendoen in Chili. Daarna volgt een beschrijving van de Chileense bierindustrie, met als 
toevoeging de belangrijkste lokale en internationale spelers zoals CCU en Cervecería Chile S.A.  
Vervolgens leert u meer over de evolutie van de bierimport. Hieruit blijkt dat de markt voor premium 
bier steeds groter wordt. Ook de trends, distributiekanalen en belangrijke bars worden in deze studie 
beschreven. Als laatste komt de regelgeving met importprocedures, taksen en etikettering aan bod.. 
De Chileense biersector wordt onderverdeeld in drie belangrijke segmenten: nationaal, artisanaal en 
premium bier. Artisanale bieren worden soms ook onderverdeeld bij premium bieren. In dit onderzoek 
focussen we ons voornamelijk op het premium segment.  
 

2. ZAKENDOEN IN CHILI  

Chili biedt heel wat uitstekende kansen voor producten en diensten uit Vlaanderen. Enkele redenen 
hiervoor zijn de sterkte van de economische economie (zeker in vergelijking met de rest van Zuid-
Amerika), de lage importtarieven en de nabijheid van havens. De hoofdstad Santiago de Chile heeft een 
bevolkingsaantal van ongeveer 7 miljoen en ligt op slechts 120 kilometer afstand van de belangrijkste 
havens Valparaíso en San Antonio.  
In het Global Competitiveness Report van 2019 stond Chili op de 33ste plaats, wat het hoogste is van alle 
Latijns-Amerikaanse landen. Chili scoort hierdoor vrij goed op efficiëntie van de overheid, corruptie, 
transparantie en concurrentievermogen. België staat, ter vergelijking, op de 21ste plaats.  
Tijdens het zakendoen in Chili is het zeer belangrijk om Spaanse kennis te hebben. Veel mensen, ook op 
hoog niveau, hebben slechts een beperkte kennis van het Engels. Ook persoonlijk contact is essentieel 
tijdens onderhandelingen. Spendeer daarom voldoende tijd aan het opbouwen van een persoonlijke 
relatie met handelspartners. Smalltalk wordt zeer geapprecieerd en ook gespreksonderwerpen zoals 
familie en hobby’s doen het goed. Respect tonen kan door iemand aan te spreken met ‘don’, gevolgd 
door de voornaam (voor mannen); voor vrouwen gebruikt men ‘señora’, gevolgd door de achternaam. 
Hou bij het organiseren van een zakenlunch er rekening mee dat de Chilenen vrij laat eten: lunch tussen 
13u00-15u00 en diner tussen 20u00-22u00.  
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3. BESCHRIJVING VAN DE CHILEENSE BIERMARKT 

Chili is vooral bekend dankzij de export van wijnen en pisco. De productie van Chileens bier begon pas 
in de 19de eeuw. De meer traditionele ‘chicha’ en de aankomst van Duitse immigranten rond 1850 werden 
de belangrijkste bouwstenen voor de productie van bier. De Duitse biercultuur werd door de Chilenen 
al vrij snel overgenomen en over heel het land verspreid. Tegen het einde van de 19de eeuw was bier het 
belangrijkste alcoholische consumptieproduct van het Chileense volk, gevolgd door wijn, pisco en rum.   
Vanaf de beginjaren werd de Chileense biermarkt volledig gedomineerd door een paar industriële 
bierbrouwerijen. Dit is de voorbije 10 jaar enigszins verminderd en ook artisanale bierbrouwerijen 
hebben hun intrede gemaakt. Momenteel blijft Compañia Cervecerias Unidas S.A echter de grootste 
speler met een marktaandeel van 82%.   
Tijdens de jaren 90 van vorige eeuw was er een sterke jaarlijkse groei in de consumptie van bier. In de 
jaren 70 werd er zo’n 15,7 liter per capita gedronken. Tegen 1998 was dit aantal zo goed als verdubbeld 
naar 26,1 liter per capita. De bierconsumptie is de voorbije vijf jaar verder gegroeid met maar liefst 25%. 
In 2019 bedroeg de jaarlijkse consumptie 44 liter per capita. Daarbij drinkt men in Chili, na Argentinië, de 
meeste alcohol per capita in Latijns-Amerika.  
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4. BELANGRIJKE SPELERS 

4.1 CHILEENSE BROUWERIJEN 

Compañia Cervecerias Unidas S.A (www.ccu.cl)  
CCU verkoopt zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken. De hoofdzetel bevindt zich in Santiago 
de Chile en is een dochteronderneming van Inversiones y Rentas S.A. Daarnaast behoort de 
onderneming ook tot de Luksic Group, een groep van belangrijke spelers die actief zijn in allerlei 
verschillende soorten markten. CCU verkoopt aan zowel kleine als middelgrote detailhandelaars, 
retailers (restaurants, bars en hotels), groothandels en supermarktketens.   
De brouwerij werd in 1850 opgericht en momenteel verkoopt het bedrijf in Chili, Argentinië, Bolivia, 
Colombia, Paraguay en Uruguay. Naast deze Latijns-Amerikaanse landen exporteert CCU ook naar enkele 
landen van Europa, de Verenigde Staten en Canada. Naast de eigen merken verkoopt het bedrijf ook 
internationaal gerenommeerde bieren zoals Heineken, Budweiser en Guinness.  
CCU verkoopt de volgende merken: 

✓ Biermerken: Cristal, D’Olbek, Austral, Blue Moon, Coors Original, Coors Light, Escudo, Escudo 
Silver, Guayacán, Heineken, Imperial, Kunstmann, Royal Guard, Sol, Stones, Szot, Morenita, Dorada 
en Escudo sin Filtrar 

✓ (Mousserende) wijnen: 1865, Altaïr, Cabo de Hornos, Casa Rivas, Castillo de Molina, Epica, Misiones 
de Rengo, Mumm, Santa Helena, Sideral, Tarapacá, Tierras Moradas, Viñamar en Gato Negro 

✓ Pisco’s en likeur: Absolut, Ballantine’s, Beefeater, Campanario, Chivas Regal, Control C, Espíritu de 
Los Andes, Fehrenberg, Havana Club, Horcón Quemado, Iceberg, Jameson, Kahlúa, Malibu, Martell, 
Mistral, Mistral Ice, Olmeca, Ramazzotti, Royal Salute, Sierra Morena, Sierra Morena Mojito Ice, Tres 
Erres, Wyborowa, The Glenlivet en La Serena 

✓ Cider van het merk Cygan 
CCU’s populairste merken - Cristal, Royal Guard en Escudo – worden in heel het land verkocht en 
behoren tot de meest gedronken bieren in Chili. De onderneming heeft een marktaandeel van 82,22%. 
Het belangrijkste product is Cristal en zorgt voor 60% van de verkopen. 
 

4.2 INTERNATIONALE BROUWERIJEN 

Cervecería Chile S.A. 
Cervecería Chile S.A. is de grootste concurrent van CCU. De onderneming behoort tot de Belgisch-
Braziliaanse groep ABInbev. Gecommercialiseerde merken zijn: Stella Artois, Corona, Budweiser, Becks, 
Becker, Goose Island, Cusqueña, Hoegaarden, Leffe, KM 24.7, Báltica en Casa de La Cerveza. Cervecería 
Chile S.A. heeft een aandeel van 67,79% van de totale Chileense bierimport.  
  

http://www.ccu.cl/
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Top 10 Chileense bierimporteurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belgische aanwezigheid 
Jumbo is één van de grootste supermarktketens in Chili. In 2019 verkocht Jumbo 13 verschillende 
Belgische biermerken: Gauloise, St.Bernardus, La Chouffe, Gulden Draak, Maredsous, St. Martin, 
Staropramen, Tripel, Lifemans, Stella Artois, Leffe, Hoegaarden, Greens, Chimay en Bruegel.  
Ook in andere supermarktketens (zoals Lider), restaurants en bierbars worden deze merken 
teruggevonden. 
De volgende Belgische bedrijven doen aan bierhandel met Chili:  

- AbInBev: www.abinbev.cl  
- Inversiones Collins and Collins: www.bbeer.cl 
- Pacific Investments: www.pacificinvestments.cl/cervezas.html 
- Importadora Goal (brouwerij Huyghe): www.goalchile.cl 
- Tolven (Colruyt): www.tolven.cl/ 
- Erwal (Straffe Hendrik): www.facebook.com/erwalCL 

 
Meer informatie over deze bedrijven kunt u opvragen bij FIT Santiago. 
 

4.3 ONLINE VERKOOP VAN BIER 

In Chili wordt er ook veel online verkocht. Hier zijn enkele interessante websites die bier verkopen. 
- www.casadelacerveza.cl/  
- www.beervana.cl  
- www.clubdecervezas.cl/category/397426  
- www.labuenacepa.cl/collection/cervezas-belgas 

 

4.4 CHILEENSE BIERGIDS 

Elk jaar publiceert de bekende wijn- en bierkenner Pascual Ibañez van de Escuela de los Sentidos een 
biergids. De publicatie gaat ook telkens gepaard met een prijsuitreiking van de beste bieren (nationaal 
en buitenlandse) in Chili. Belgische bieren vormen een belangrijk deel van deze gids, en elk jaar kapen 
enkele van onze bieren prijzen weg. 
Deze biergids kan online aangekocht worden: 
https://www.pascualibanez.cl/product-page/gu%C3%ADa-de-la-cerveza-en-chile 

http://www.abinbev.cl/
http://www.bbeer.cl/
http://www.pacificinvestments.cl/cervezas.html
http://www.goalchile.cl/
http://www.tolven.cl/
http://www.facebook.com/erwalCL
http://www.casadelacerveza.cl/
http://www.beervana.cl/
http://www.clubdecervezas.cl/category/397426
http://www.labuenacepa.cl/collection/cervezas-belgas
https://www.escueladelossentidos.cl/
https://www.pascualibanez.cl/product-page/gu%C3%ADa-de-la-cerveza-en-chile
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5. HANDELSSTROMEN 

5.1 EVOLUTIE CHILEENSE BIERIMPORT  

De Chileense bierimport is met 37% gestegen in de periode 2015-2019. Ook de importcijfers van Belgische 
bieren zijn omhoog gegaan. In vijf jaar tijd is deze import met maar liefst 77% gestegen. De Belgische 
bierimport bedroeg in 2019 ongeveer 2% van de totale wereldwijde bierimport van Chili. In 2019 stond 
België op de 9de plaats van belangrijkste bierexporteurs naar Chili. De top drie bestond uit Mexico, USA 
en Peru. In Europa doen enkel Duitsland, Spanje en Nederland het beter. Op het vlak van artisanale en 
premium bieren is België top. 
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Belangrijkste leveranciers aan Chili   
 

 
 
 
 
 

6. DISTRIBUTIEKANALEN EN PRIJSLIJSTEN 

Als distributiekanaal worden er vooral restaurants, pubs, disco’s, supermarkten, gourmet shops en 
andere retailkanalen gebruikt. Bij geïmporteerde bieren wordt er meestal gebruik gemaakt van een 
importeur/distributeur. Dit is vooral aan te raden wanneer u pas op de markt komt, en nog geen eigen 
agent hebt aangeduid.  
Hieronder vindt u een voorbeeld van bierprijzen in de supermarkt Jumbo. De prijzen staan in de lokale 
munt. (€1 = 927CLP – wisselkoers 28/03/2020).  
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7. TARIEFVOORDELEN EN TAKSEN 

De handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Chili van 2002 heeft geleid tot een afschaffing van 
douanerechten. Bier gemaakt van mout voldoet aan de opgestelde voorwaarden waardoor deze 
goederen NIET onderworpen zijn aan douanerechten.  
WEL bestaat er een extra taks op bier van 20,5%. Daarnaast moet men ook nog btw (19%) betalen op 
binnenlandse leveringen van goederen. Dit alles wordt berekend op de CIF-waarde (waarde van de 
goederen + vracht + verzekering).  
Concreet betekent dit: 
+ douanerechten (0% dankzij handelsovereenkomst)  
+ extra tax op bier (20,5% op CIF-waarde)  
+ btw (19% op CIF-waarde) 
= totale belastingen op bierexport 
Voor specifieke vragen kan men de Chilean Customs Administration contacteren.  
(tarieven geldig op 13/03/2020) 
 

8. IMPORTPROCEDURES  

Elke natuurlijke of rechtspersoon die alcoholische dranken wilt invoeren moet:  
- geregistreerd staan in het register: Registro de productores, envasadores, comercializadores, 

importadores y exportadores de alcoholes etílicos y bebidas alcohólicas (Inicio de actividades). 
- de producten registreren die men wil invoeren: Inscribir los productos a importar. 

Bij het binnenkomen van Chili zal er een monster van het product worden genomen en geanalyseerd 
worden door de SAG-inspecteurs. De zending wordt bewaard totdat het resultaat van de analyse wordt 
meegedeeld. Door deze procedure te doorlopen kan men een document bekomen met de kwalificatie en 
de eindbestemming van het product. Voor meer informatie: Solicitud de inspección. 
 
Aan deze analyse zijn er ook kosten verbonden: 

• analyse van gegiste dranken en most: 142.430 CLP 
• analyse van alcohol en likeuren: 128.210 CLP 
• analyse van gedenatureerde alcoholen: 28.800 CLP 
• voor elk onderzoek of directe analytische bepaling: 14.440 CLP 

 
Als de SAG het product kwalificeert als “APTO PARA IMPORTAR”, mag het op de markt gebracht 
worden. Als het echter wordt gekwalificeerd als "NO APTO PARA IMPORTAR" moet het terug worden 
meegenomen of het wordt vernietigd.  
De importeur van alcoholische dranken moet: 

- ingeschreven zijn bij SII, de Servicio de Impuestos Internos; 
- RUT-nummer (belastingsnummer) als natuurlijke- of rechtspersoon hebben; 
- zich melden bij het starten van de handel bij Comunicación de Inicio de Actividades en el SAG; 
- zich inschrijven bij Registro de Bebidas Alcohólicas del SAG; 
- de etikettering moet gebeuren volgens artikel 35 van de Ley Nº 18.455 en artikel 63 van 

het Decreto N°78. 

http://www.aduana.cl/
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/comunicacion-inicio-de-actividades-ley-de-alcoholes
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/comunicacion-inicio-de-actividades-ley-de-alcoholes
http://svyv.sag.gob.cl/insc_dec/Login.aspx
https://www.sag.gob.cl/content/inscripcion-de-bebidas-alcoholicas
http://www.sii.cl/
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/comunicacion-inicio-de-actividades-ley-de-alcoholes
http://svyv.sag.gob.cl/insc_dec/Login.aspx
http://normativa.sag.gob.cl/Publico/Normas/DetalleNorma.aspx?id=29859
http://normativa.sag.gob.cl/Publico/Normas/DetalleNorma.aspx?id=8815
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9. BELANGRIJKE BARS 

Het is zeer belangrijk om de juiste handelspartner te kiezen. Deze partner moet een goed netwerk 
hebben in de retail. Dat betekent zowel bij de grote supermarkten (Jumbo, Tottus, Lider,…) als bij de 
belangrijkste bars die zich gespecialiseerd hebben in de verkoop van bieren. Enkele van die bars zijn 
Beer Garden El Mesón, Dotrece, Glück restobar, Irish pub St. Patrick’s day, Pepperland bar, Rubik restobar 
en Santa Cebada. 

10. EVENEMENTEN OM BIER TE PROMOTEN 

Er zijn talrijke evenementen in Chili die bier promoten. Hieronder vindt u de belangrijkste: 
- Oktoberfest 
- Bierfest Santiago 
- CervecinFest Montañita Bier 
- El Hacedor de Hambre 
- ValpoBier 
- Copa Cervezas America 
- Festival Chelero 
- Florida Beer 

 

11. LABELLING 

De verpakking moet bestand zijn tegen alle soorten weersomstandigheden, diefstal en manipulatie. Ook 
mag het product niet verpakt worden in stro, hooi of een ander soort plantaardig materiaal. Als dit 
type verpakking toch wordt gebruikt, moet men een certificaat aanvragen waarbij men bevestiging 
krijgt dat het verpakkingsmateriaal gesteriliseerd en vrij van parasieten is. Houten verpakkingen moeten 
behandeld worden volgens de ISPM 15-norm.  
De etiketten moeten in het Spaans geschreven zijn, maar het toevoegen van extra talen is toegelaten. 
Op de producten moet duidelijk het land van oorsprong zijn aangegeven. Daarnaast moet er bij 
verpakte goederen ook een etiket worden toegevoegd met daarop vermelding van de kwaliteit, 
zuiverheid en ingrediënten, het nettogewicht en de inhoud. Ook de productie- en vervaldatum, naam 
van de producent of importeur moet erop staan. 

12. TRENDS 

De artisanale bierconsumptie in Chili blijft stijgen. Er komen steeds meer kleinere producenten met hun 
eigen bierkenmerken en smaken. Momenteel bestaan er in Chili ongeveer 300 ambachtelijke brouwerijen 
en 1000 verschillende soorten bier.  
Kross is één van de bekendere artisanale brouwerijen die niet bij de CCU hoort. Ze hebben drie 
verschillende bars in Bella Vista, een bekende uitgangsbuurt in Santiago. In deze bars laten ze hun 
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klanten hun experimenten proeven. Pas als deze creaties voldoende steun krijgen wordt het een 
gebotteld product. Kross beschikt momenteel over een ruim artisanaal van verschillende biermerken en -
smaken.   
Valdivia Kunstmann is een andere Chileense brouwerij. Ze bieden rondleidingen in hun fabriek aan met 
daarnaast de mogelijkheid om typische Duitse gerechten te ontdekken, samen met een bijpassend 
biertje. Ze hebben een paar klassieke bieren die heel het jaar door te koop zijn en daarnaast ook nog 
seizoensgebonden bieren en specialiteiten, zoals bosbessen- en zelfs chocoladebieren. Deze 
smaakcombinaties komen voort uit studies van de gemiddelde Chileense smaak, waaruit blijkt dat men 
de voorkeur geeft aan Citrus aroma’s en een gemiddelde bitterheid.  
Ook in de verkoopcijfers van bieren zonder alcohol zien we een stijging. Chilenen beginnen om diverse 
redenen, van het mogen autorijden tot zwangerschap, meer bier zonder alcohol te drinken. Ook bieren 
met minder calorieën doen het goed, aangezien de Chileense bevolking meer op haar gezondheid begint 
te letten.  
 

13. CONCLUSIE 

De Chileense biermarkt is de afgelopen twee decennia mooi gegroeid. Vooral de artisanale en premium 
biersector kent de laatste jaren een sterke groei, omdat de Chilenen stilletjes aan bier beginnen te zien 
als een kwaliteitsproduct, zoals wijn. De markt zal zich naar alle verwachtingen nog verder ontwikkelen 
waardoor er waardevolle kansen ontstaan voor Vlaamse brouwerijen. Door de handelsoverkomst met 
de Europese Unie zijn er gunstige importtarieven waar Vlaamse ondernemers handig gebruik van 
kunnen maken.  
Tot slot: bij het exporteren naar Chili is het belangrijk om de verpakking aan te passen aan de Chileense 
regelgeving. Daarnaast moeten de producten ook voorzien zijn van de nodige documenten. En het blijft 
belangrijk om de Spaanse taal te beheersen en zich te verdiepen in de Chileense cultuur.  

14. BRONNEN 

http://www.radioventisqueros.cl/index.php/2019/03/28/cerveza-artesanal-un-mercado-emergente-en-
chile/ 
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2019/10/06/963298/Cerveza-Alcohol-Chile-
Consumidores.html 
https://santandertrade.com/en/portal/international-shipments/chile/packaging-and-standards 
https://santandertrade.com/en/portal/international-shipments/chile/customs-procedures 
https://rpp.pe/economia/economia/estos-son-los-paises-que-consumen-mas-cerveza-peru-esta-en-la-lista-
cerveza-dia-de-la-cerveza-peru-pilsen-cusquena-cristal-brasil-argentina-noticia-1212391 
https://www.emol.com/noticias/Economia/2017/03/17/849904/En-el-dia-de-San-Patricio-Cuanta-cerveza-
se-consume-anualmente-en-Chile.html 
 
 
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 

http://www.radioventisqueros.cl/index.php/2019/03/28/cerveza-artesanal-un-mercado-emergente-en-chile/
http://www.radioventisqueros.cl/index.php/2019/03/28/cerveza-artesanal-un-mercado-emergente-en-chile/
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2019/10/06/963298/Cerveza-Alcohol-Chile-Consumidores.html
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2019/10/06/963298/Cerveza-Alcohol-Chile-Consumidores.html
https://santandertrade.com/en/portal/international-shipments/chile/packaging-and-standards
https://santandertrade.com/en/portal/international-shipments/chile/customs-procedures
https://rpp.pe/economia/economia/estos-son-los-paises-que-consumen-mas-cerveza-peru-esta-en-la-lista-cerveza-dia-de-la-cerveza-peru-pilsen-cusquena-cristal-brasil-argentina-noticia-1212391
https://rpp.pe/economia/economia/estos-son-los-paises-que-consumen-mas-cerveza-peru-esta-en-la-lista-cerveza-dia-de-la-cerveza-peru-pilsen-cusquena-cristal-brasil-argentina-noticia-1212391
https://www.emol.com/noticias/Economia/2017/03/17/849904/En-el-dia-de-San-Patricio-Cuanta-cerveza-se-consume-anualmente-en-Chile.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2017/03/17/849904/En-el-dia-de-San-Patricio-Cuanta-cerveza-se-consume-anualmente-en-Chile.html
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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. 
 
 
 
 
 
 
 


