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Voorwoord 

Deze marktstudie onderzoekt de Duitse levensmiddelenmarkt. Ze richt zich vooral op Vlaamse 

bedrijven die weinig of geen ervaring op de Duitse markt hebben, maar die in de nabije toekomst 

wel exportplannen hebben. Dit vergt echter een grondige voorbereiding. 

De studie geeft onder andere een antwoord op vaak gestelde vragen als: hoe ziet de actuele 

marktsituatie in Duitsland eruit? Hoe is de Duitse distributie gestructureerd? Wat zijn de actuele 

trends voor levensmiddelen?  

Tot de studie behoort ook een apart overzicht met adressen en een korte beschrijving (deel II) van 

de belangrijkste (top 75) discounters, supermarkten, drogisterijen etc. In Duitsland. Dit overzicht is 

een apart document en kan bij FIT-Keulen (cologne@fitagency.com) worden opgevraagd door 

de Vlaamse exporteur.  

Inhoudelijk is deze studie vooral gebaseerd op de bron Top-Firmen 2021 – Der Lebensmittelhandel 

in Deutschland Food/Non-food, uitgegeven door The Nielsen Company, alsook op verschillende 

internetbronnen. De informatie en gegevens zijn aldus onder voorbehoud. 

Flanders Investment & Trade, kantoor Keulen, 2022  
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Deel I: De TOP 75 van de Duitse detailhandel 

De Duitse marktsituatie 

Economie en consumptie 

Het Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) heeft zijn prognose voor de economische 

ontwikkeling in Duitsland na de sterke daling in 2020 omwille van de coronapandemie, voor 

2021/2022 geactualiseerd en uitgebreid naar 2023. Na een terugval met 4,6% in 2020, werd 

de economische groei in 2021 geschat op 2,8%. Voor 2022 wordt er een groeiprognose verwacht 

van 3,5%. De verwachting is dat de inflatie rond consumptieprijzen, na een aanzienlijke stijging, 

weer zal afnemen en zal stabiliseren.  

De gevolgen van de coronapandemie en vooral ook de daaropvolgende problemen in de logistieke 

aanvoerketen vanuit China zullen ten minste nog tot 2023 invloed hebben op de economische 

groei. Het niveau van voor de uitbraak van de pandemie zal waarschijnlijk pas begin 2023 weer 

worden bereikt (HWWI, 2021).  

Intussen heeft de huidige geopolitieke onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne en 

de sancties tegen Rusland een sterke invloed op vracht-, grondstof- en materiaalprijzen. Onzeker is 

hoe snel deze prijzen, die in dergelijke volatiele tijden sterk fluctueren, zullen stabiliseren of zelfs, 

weer zullen dalen. 

 

Figuur 1: Eckdaten für Deutschland (HWWI,2021) 

  

2019 2020 2021 2022 2023

Brutto binnenlands product (BBP) (i) 1,1 -4,6 2,8 3,5 2,0

Particuliere consumptie 1,6 -5,9 0,0 4,7 2,1

Overheidsconsumptie 3,0 3,5 3,0 1,0 1,0

Investeringen in vaste activa 1,8 -2,2 1,6 3,9 4,2

Materiële vaste active 1,0 -11,2 3,6 4,3 6,4

Gebouwen 1,1 2,5 1,6 2,7 2,8

Overige 5,5 1,0 -1,5 6,6 4,1

Effectieve vraag 1,8 -4,0 2,5 3,2 1,9

Export 1,1 -9,3 7,5 4,2 5,3

Import 2,9 -8,6 7,4 3,6 5,5

Arbeidsmarkt

Werkzame beroepsbevolking 0,9 -0,8 0,0 0,7 0,5

Werklozen (mill. Pers.) 2,27 2,70 2,61 2,33 2,23

Werklossheidspercentage (ii) 4,8 5,7 5,5 4,9 4,7

Consumentenprijzen 1,4 0,5 3,1 2,3 1,6

Netto verstrekte/opgenomen leningen van de staat (in % van BBP) 1,5 -4,3 -4,5 -2,1 -0,8

Saldo lopende rekening (in % van het BBP) (III) 7,5 7,0 6,8 6,9 7,2

Kerngegevens Duitsland

(i) gecorrigeerd voor prijsveranderingen (ii) werklozen als % van de Duitse beroepsbevolking (iii) bij afbakening van de 

betalingsbalans.                                                                                                                                                                                                    

Bron: Statistisches Bundesamt; Deutsche Bundesbank; Bundesagentur für Arbeit; 2021 tot 2023: Prognose des HWWI 

https://www.hwwi.org/index.php?id=7199&tx_hwwinews_news%5Bnews%5D=8690&tx_hwwinews_news%5Baction%5D=details&tx_hwwinews_news%5Bcontroller%5D=News&cHash=bd82720ceb268367d6870a6a39cd7dfe
https://www.hwwi.org/index.php?id=7199&tx_hwwinews_news%5Bnews%5D=8690&tx_hwwinews_news%5Baction%5D=details&tx_hwwinews_news%5Bcontroller%5D=News&cHash=bd82720ceb268367d6870a6a39cd7dfe
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De Duitse voedingsindustrie 

De voedingsindustrie is de op drie na grootste industriële sector in Duitsland en is toonaangevend 

in Europa. Ondanks de coronapandemie bleef de omzet hetzelfde als in 2019 en behaalde 

de industrie in 2020 met 614.036 tewerkgestelden en 6.163 bedrijven een omzet van 

185,3 miljard euro.  

Ongeveer 90% van de bedrijven die actief zijn in de Duitse voedingsindustrie zijn kleine en 

middelgrote bedrijven met minder dan 250 werknemers. De Duitse voedingsindustrie heeft 

een aandeel van ongeveer 6,2% in de Duitse economie en wordt gekenmerkt door een hoge 

kwaliteit en voedselveiligheid aan betaalbare prijzen (Bundesvereinigung der Deutschen 

Ernährungsindustrie (BVE), 2021; Lebensmittelverband, 2020).  

Duitsland is de op twee na grootste voedselexporteur op de wereldmarkt; met een exportquotum 

van 33% zorgt de buitenlandse handel voor de groei van de industrie. Het economisch herstel van 

de Duitse levensmiddelenindustrie blijft echter vertraging oplopen door de uitdagingen als gevolg 

van de coronapandemie. De industrie kampte met dalende verkoopcijfers, beperkingen op  

de out-of-home-markt en stijgende productiekosten (BVE, 2021). 

De Duitse levensmiddelenbranche/detailhandel is het belangrijkste afzetkanaal voor 

de voedingsindustrie. Door de coronapandemie is de jaarlijkse omzet van  

de out-of-homemarkt/food service met 35% sterk gedaald. Desondanks, blijft deze markt 

een belangrijk afzetkanaal en biedt ze interessante verkoopmogelijkheden (BVE, 2021). 

 

Figuur 2: Konjunkturdaten der Ernährungsindustrie 2020 (BVE, 2021) 

Volgens de eerste ramingen zou de Duitse voedingsindustrie in 2021 een omzet van 

182,4 miljard euro genereren. Dit komt overeen met een daling van ongeveer 1,6% tegenover 2020. 

Ook voor de komende jaren kunnen de stagnerende verkoopcijfers en verdere kostenstijgingen 

van o.a. transport, energie, verpakkingsmateriaal en grondstoffen het herstel van de industrie 

bedreigen (BVE, 2022). Anderzijds stegen in 2022 zowel de voedselprijzen als de consumptieprijzen 

https://www.bve-online.de/presse/infothek/publikationen-jahresbericht/bve-statistikbroschuere2021
https://www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/wirtschaft-branche
https://www.bve-online.de/presse/infothek/publikationen-jahresbericht/bve-statistikbroschuere2021
https://www.bve-online.de/presse/infothek/publikationen-jahresbericht/bve-statistikbroschuere2021
https://www.bve-online.de/presse/infothek/publikationen-jahresbericht/bve-statistikbroschuere2021
https://www.bve-online.de/presse/pressemitteilungen/pm-20012022-bve-prognose-konjunkturdaten-2021
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met 5,1% ten opzichte van het jaar voordien. Als gevolg van de huidige economische en politieke 

onzekerheid neemt ook het consumentenvertrouwen verder af (BVE, 2022).  

De bestverkopende subsectoren zijn de vlees- en vleesverwerkende industrie, de zuivelindustrie, 

de zoetwarenindustrie/bakkerijproducten en de verwerking van groenten en fruit. Tegenover 2016 

is het aandeel van de productie van niet-alcoholische en alcoholische dranken gedaald. De sector 

van de kant- en klare maaltijden daarentegen wordt alsmaar belangrijker (BVE, 2021).  

 

Figuur 3: Anteile der Branchen am Gesamtumsatz der Ernährungsindustrie 2020, in Prozent (BVE, 2021), eigen weergave 

Levensmiddelenhandel 

De levensmiddelendetailhandel wordt gedomineerd door vier grote ondernemingen, met 

een gezamenlijk marktaandeel van ongeveer 75% (EHI Retail Institute, geciteerd na Statista, 2021). 

Tussen hen en het grote aantal kleinere en middelgrote detailhandelaren heerst er een sterke 

competitie. De top 4 bedrijven van de Duitse levensmiddelenbranche, geclassificeerd op omzet in 

2021, zijn: EDEKA-Gruppe, Rewe Group, Schwarz-Gruppe (Lidl en Kaufland), Aldi-Gruppe 

(Tradedimensions, 2021).  

De grote spelers in deze branche, bestaande uit onder andere discounters, hypermarkten, 

zelfstandige detailhandelaren, supermarkten en drogisterijen, behaalden in 

de levensmiddelenbranche in 2021 een omzet van ongeveer 200 miljard euro (Tradedimensions, 

2021). In 2021 beschikten ze gezamenlijk over 26.403 filialen, waaronder ongeveer 

15.894 discounters, die een volledig assortiment levensmiddelen aanbieden (Tradedimensions, 

2021).  

Hoewel de omzet van discounters met 2,1% daalde tegenover 2020, zorgden ze in 2021 met 

86.632 miljoen euro voor de grootste omzet. Het segment supermarkten behaalde in 2021 

een omzet van 11.038 miljoen euro. Tegenover 2020 is dit een daling van 0,5%. De sector 

hypermarkten realiseerde in 2021 een omzet van 52.713 miljoen euro en steeg daarmee 0,04% 

https://www.bve-online.de/presse/pressemitteilungen/pm-010422-bve-konjunkturreport-april
https://www.bve-online.de/presse/infothek/publikationen-jahresbericht/bve-statistikbroschuere2021
https://www.bve-online.de/presse/infothek/publikationen-jahresbericht/bve-statistikbroschuere2021
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/153723/umfrage/groesste-unternehmen-im-lebensmitteleinzelhandel-nach-gesamtumsatz-in-deutschland/
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tegenover 2020. De cash & carry sector realiseerde in 2021 ondanks een daling van 0,9% tegenover 

2020, een omzet van 9.099 miljoen euro. Verder groeide de sector drogisterijen ook in 2021 met 

4,1% het sterkst en behaalde een omzet van 20.205 miljoen euro (Tradedimensions, 2021).  

 

Figuur 4: Umsatzverteilung nach Segmenten Vergleich 2020 &2021 (Tradedimensions, 2021), eigen weergave 

Real 

Aangezien Real in 2021 nog een omzet draaide, is de winkelketen, voorheen in bezit van Metro, 

nog steeds opgenomen in de top 75 bedrijven van de Duitse levensmiddelenbranche gebaseerd op 

omzet gerealiseerd in 2021. In 2020 werd de hypermarktketen gekocht door de SCP Group. 

Kaufland, deel van de Schwarz-Gruppe, nam datzelfde jaar het online winkelplatform real.de over. 

Daarnaast heeft de Bundeskartellamt de overname van maximaal 92 Real winkels door Kaufland 

goedgekeurd. Verder keurde ze ook de overname van maximaal 24 winkels door de Globus-groep 

goed. Naast de overnameplannen van Kaufland en Globus is ook het plan van EDEKA om tot 

72 Real-winkels over te nemen, voor onderzoek aangemeld bij het Bundeskartellamt. Real staakt 

eind juni 2022 de bedrijfsactiviteiten en sluit daarmee ook het hoofdkantoor (Tradedimensions, 

2021; Bundeskartellamt, 2020).  

De Duitse levensmiddelenhandel 

Concentratie 

Met een jaaromzet van 226,5 miljard in 2020 is de levensmiddelendetailhandel het belangrijkste 

afzetkanaal voor de Duitse voedingsindustrie (BVE, 2021). Het overgrote deel van de levensmiddelen 

komt van de producent, via de stationaire handel, bij de consument terecht. De concentratie in 

de Duitse levensmiddelenhandel is zeer hoog, de concurrentievoorwaarden worden bepaald door 

4 nationale bedrijven die samen ongeveer 75% van de markt in handen hebben (Lebensmittel 

Praxis, 2021). Voor leveranciers betekent dit dat ze stevig moeten concurreren voor de beperkte 

plaatsen op de lijst van de detailhandelaars, wat leidt tot een intensieve prijsconcurrentie. 

Naast deze hoge concurrentiedruk en concentratie wordt de markt verder gekenmerkt door 

stijgende productiekosten (BVE, 2021).  

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2020/22_12_2020_Real_Kaufland_Globus.html
https://www.bve-online.de/presse/infothek/publikationen-jahresbericht/bve-statistikbroschuere2021
https://lebensmittelpraxis.de/top-30-unternehmen-im-leh.html
https://lebensmittelpraxis.de/top-30-unternehmen-im-leh.html
https://www.bve-online.de/presse/infothek/publikationen-jahresbericht/bve-jahresbericht-ernaehrungsindustrie-2021
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Consumenten beslissen door hun koopgedrag over het voedselaanbod en het succes of falen van 

marktinnovaties. Wat niet gekocht wordt, verdwijnt uit de winkel. Elke consument heeft andere 

voorkeuren wat geleid heeft tot een groot en gevarieerd aanbod van voedingsmiddelen. Uit dit 

aanbod kiest de consument de goedkope producten die volgens hen van goede kwaliteit zijn. 

Deze trend is echter aan het veranderen. De consument is meer en meer bereid om meer te betalen 

voor producten met een bijzondere toegevoegde waarde zoals regionaliteit of producten van 

biologische teelt. Deze toegevoegde waarde, een goede prijs en kwaliteit zijn belangrijk om als 

leverancier op de lijst van de detailhandelaars te komen (BVE, 2020; Bundestag, 2020; BVE, 2021).  

Consumentenprofiel en veranderend consumentengedrag  

Maatschappelijke veranderingen die gepaard gaan met een veranderend consumentengedrag 

zorgen ervoor dat de levensmiddelenmarkt voor nieuwe uitdagingen komt te staan. 

Ook de coronapandemie versnelt de veranderingen in de voedingssector. Duurzaamheid en 

digitalisering zullen als sectoroverschrijdende trends bepalend zijn voor verdere maatregelen in 

de levensmiddelensector. Talrijke ondernemingen grijpen de crisis dan ook aan om nieuwe 

verkoopkanalen te openen, en processen, organisatie- en managementstructuren ter discussie te 

stellen of de digitalisering verder door te voeren (BVE, 2021).  

Uit een rondvraag bij 1.000 consumenten uitgevoerd door het ‘Bundesministerium für Ernährung 

und Landwirtschaft’ (2021) blijkt dat er een groeiende vraag naar klimaat- en milieuvriendelijke 

producten is ontstaan en deze zal nog verder toenemen. Verder verwacht de consument niet alleen 

lekker voedsel, maar ook een goede naleving van duurzaamheidsnormen en betaalbare producten. 

Daarnaast worden steeds meer fruit en groenten geconsumeerd. De vraag naar vlees neemt af en 

in plaats daarvan neemt de vraag naar vegetarische en veganistische alternatieven toe. 

Ook het verlangen naar transparantie en informatie op de verpakking wat betreft 

de productieomstandigheden van het product, de ingrediënten, land van herkomst etc. is in 

opmars. De consument vindt het belangrijk dat voedsel lekker, afwisselend, regionaal en 

seizoensgebonden is (BMEL, 2021).  

Het gedrag van de consument zal doorslaggevend zijn voor de ontwikkeling van de vraag. In 2021 

overheersten onzekerheden over de economische ontwikkeling echter ook aan de kant van 

de consument (BVE, 2021). Begin 2022 ontwikkelden zowel de economische verwachtingen, 

de koopbereidheid als de inkomensverwachtingen zich positief. De recente geopolitieke 

gebeurtenissen hebben hier echter al een invloed op en het is verder afwachten hoe deze factoren 

zich verder zullen evolueren (BVE, 2022).  

Onderstaand enkele concrete marktcijfers van 2021:  

Als de top 7 van de levensmiddelendetailhandelaren met elkaar vergeleken wordt, komt naar voren 

dat zij 99,1% van de institutionele of georganiseerde levensmiddelenhandel in Duitsland vormen 

(ofwel via eigen filialen als leveranciers van aangesloten detailhandelaars, of door de verrekening 

van ledenbijdrages via een centrale organisatie). De top 7 wordt door Tradedimensions (2021) 

gedefinieerd als een oligopolie bestaande uit 7 groepen ondernemingen, handelscentra en 

organisaties binnen verschillende segmenten.  

 

https://www.bve-online.de/presse/pressemitteilungen/pm-20200203
https://www.bundestag.de/resource/blob/808692/75384b347945f452b55168a08cd292cd/WD-5-111-20-pdf-data.pdf
https://www.bve-online.de/presse/infothek/publikationen-jahresbericht/bve-jahresbericht-ernaehrungsindustrie-2021
https://www.bve-online.de/presse/pressemitteilungen/pm-202103-corona-studie-alles-anders
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ernaehrungsreport-2021.pdf;jsessionid=1FF98CD80771D111659CABB219C9B05F.live852?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bve-online.de/presse/pressemitteilungen/pm-042321-bve-konjunkturreport-maerz
https://www.bve-online.de/presse/pressemitteilungen/pm-010322-bve-konjunkturreport-maerz
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Top 7 

Bedrijf Miljoen euro bruto (*) Marktpercentage 

EDEKA 69.061 25,2% 

Markant 66.012 24,7% 

Rewe/Für Sie  61.798 21,0% 

Aldi-Gruppe 30.405 11,4% 

Lidl 28.300 10,6% 

Metro 7.660 2,0% 

Norma 6.350 1,5% 

TOTAAL 264.809 99,1% 

(*) cijfers volgens omzet 2020 

Bron: TradeDimensions  

Zelfstandige detailhandelaars 

De zelfstandige supermarkten zetten trends, bepalen regionaal concepten en producten. 

Naast een vast aandeel dat verplicht aangekocht moet worden, kunnen zelfstandige supermarkten 

ook hun eigen inkoop doen. Zo kunnen ze beter inspelen op de verwachtingen en behoeften van 

de consument en bouwen ze zo een betere relatie met de klant op wat leidt tot het succes van 

zelfstandige detailhandelaars. Binnen deze branche heerst er echter ook een sterke 

concurrentiedruk. De grote detailhandelaarsfamilies die over talrijke filialen beschikken, bezitten 

vaak de A-locaties, terwijl de kleinere zelfstandigen vaak minder gunstige locaties verwerven 

(Verdi, z.d. & Regalplatz, 2020).  

Voornamelijk EDEKA en Rewe Group werken met zelfstandige detailhandelaars.  

Binnen EDEKA genereren de zelfstandige handelaars de meeste omzet. Met 3,600 filialen zorgden 

ze in 2020 voor een omzet van 33,1 miljard euro (EDEKA, 2021). De grote spelers binnen EDEKA zijn 

Feneberg met ongeveer 80 filialen en een omzet van 400.6 miljoen euro in 2020 (Deutsche 

Wirtschaft, 2021), gevolgd door Scheck-In met 14 filialen en een omzet van 225 miljoen euro in 2020 

(Deutsche Wirtschaft, 2021) en Hieber’s met 16 filialen en een omzet van 218 miljoen euro in 

datzelfde jaar (Deutsche Wirtschaft, 2021).  

Binnen Rewe Group waren er in 2021 ongeveer 1.800 zelfstandige handelaars actief die in 2020 in 

Duitsland een gezamenlijke omzet van 17,82 miljard euro behaalden (Rewe, z.d.). Dit is een stijging 

van ongeveer 11% tegenover 2019 (Rewe Group, geciteerd na Statista, 2021). De grote spelers binnen 

de Rewe groep zijn Petz met 35 filialen en een omzet van 437 miljoen euro in 2021, gevolgd door 

Rewe Richrath met 15 filialen en een omzet van 178 miljoen euro in 2021.  

Bij Rewe Group wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen Rewe Konzern en Rewe Dortmund. 

Hoewel Rewe Dortmund onder de naam Rewe werkt, zijn ze niet aangesloten bij de Rewe Konzern 

groep en werken ze onafhankelijk. Maar de laatste jaren werken de twee steeds meer met elkaar. 

Beide werken met zelfstandige detailhandelaars.  

http://www.tradedimensions.de/
https://handel-nrw.verdi.de/++file++5b17f76c56c12f374b33259c/download/Der%20selbststa%CC%88ndige%20EH.pdf
https://regalplatz.com/regie-oder-eigenregie/
https://geschaeftsbericht.edeka/gb/gb_2020/edeka-group-annual-report-2020-2.pdf
https://die-deutsche-wirtschaft.de/famu_top/feneberg-lebensmittel-gmbh-kempten-umsatz-mitarbeiterzahl/#:~:text=Umsatz%3A%20400%2C6%20Mio.
https://die-deutsche-wirtschaft.de/famu_top/feneberg-lebensmittel-gmbh-kempten-umsatz-mitarbeiterzahl/#:~:text=Umsatz%3A%20400%2C6%20Mio.
https://die-deutsche-wirtschaft.de/famu_top/scheck-in-einkaufs-center-achern-gmbh-achern-umsatz-mitarbeiterzahl/
https://die-deutsche-wirtschaft.de/famu_top/hiebers-frische-center-kg-binzen-umsatz-mitarbeiterzahl/#:~:text=Starke%20Familienunternehmen%20in%20Deutschland%3A%20Hiebers,Deutschland%E2%80%9C%20von%20Die%20Deutsche%20Wirtschaft.
https://karriere.rewe.de/selbststaendig
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/261759/umfrage/umsatz-im-selbststaendigen-einzelhandel-der-rewe-group/


 

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

Top 75 van de Duitse levensmiddelenhandel I april 2022 10 

Online verkoop, digitalisering 

Het aandeel van de elektronische handel is in veel sectoren van de detailhandel de laatste jaren 

gegroeid. In 2020 draaide de onlinelevensmiddelenhandel een omzet van ongeveer 2,7 miljard euro 

De onlineverkoop is met ongeveer 67% gegroeid tegenover 2019 (behv, geciteerd na Statista, 2021). 

Hoewel het marktaandeel met 1,6% in 2020 in Duitsland nog relatief klein was, zal de verkoop van 

levensmiddelen via e-commerceplatformen en onlineleveringsdiensten blijven stijgen. Ook 52% van 

de consumenten geeft aan dat zij meer online zullen bestellen en hun producten zullen laten 

leveren door een leverdienst (hde, 2021). Met een stijging van ongeveer 60% is voedsel 

een belangrijke drijvende kracht achter de groei van de onlinedetailhandel. De groei is bijna 

drie keer zo hoog als in de non-foodsector.  

 

Figuur 5: Marktwachstum, Durchschnittliches prozentuales Wachstum pro Jahr (HDE, 2021), eigen weergave 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/894997/umfrage/umsatz-mit-lebensmitteln-im-deutschen-online-handel/
https://einzelhandel.de/index.php?option=com_attachments&task=download&id=10572
https://einzelhandel.de/index.php?option=com_attachments&task=download&id=10572
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Figuur 6: Umsatz mit Lebensmitteln im Online-Handel in Deutschland von 2014 bis 2020, in Millionen Euro (bveh, 

geciteerd na Statista, 2021)  

Leveringsdiensten en e-commerceplatformen 

De stijgende trend naar e-food weerspiegelt zich niet enkel in de omzetcijfers en het koopgedrag 

van de Duitse consumenten. Ook de Duitse detailhandelaren spelen hierop in. De afgelopen jaren 

steeg het aanbod van onlineleveringsdiensten en e-commerceplatformen sterk. 

Volgens een consumentenonderzoek van appionio en Spryker (2021) is de winkelketen REWE met 

75% het bekendste e-commerceplatform gevolgd door HelloFresh met 66%, AmazonFresh met 44% 

en REAL, nu overgenomen door Kaufland, met 40%. Ook aanbieders van ‘quick commerce’ 

(Q commerce) die nog maar kort op de markt zijn, zijn bekend bij de Duitse consument. 

Het Nederlandse Picnic heeft een bekendheid van 10%, Gorillas 9% en Flink 5%. De bekendheid van 

deze leverdiensten lijkt eerder laag in vergelijking met de andere platformen, maar aangezien 

Gorillas pas in 2020 is opgericht kent het platform nu al een groot succes. De bekendheid hangt 

ook sterk af van het gebied. Zo is de bekendheid van deze leverdiensten groter in Duitse steden 

met meer dan 500.000 inwoners, waar 27% van de consumenten aangaf Gorillas te kennen, ook 

14% gaf aan bekend te zijn met Picnic en Flink. De bekendheid van Picnic ligt met 28% ook hoger 

in Noordrijn-Westfalen, waar de leverdienst momenteel actief is.  

Het onlineplatform van REWE behaalde in 2020 een omzet van ongeveer 413 miljoen euro (LZ, 2021) 

en bereikt ongeveer 40% van de Duitse huishoudens (LZ, 2021). Hellofresh behaalde in 2020 

een wereldwijde omzet van 3,75 miljard euro (HelloFresh, geciteerd na Statista, 2022). 

Het onlineplatform dat maaltijdboxen aanbiedt is actief in heel Duitsland. AmazonFresh werd in 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/894997/umfrage/umsatz-mit-lebensmitteln-im-deutschen-online-handel/#professional
https://www.appinio.com/hubfs/Reports/Spryker_Appinio_Report_Grocery%20&%20e-food%20report_DE.pdf?utm_campaign=2021_DACH_White%20Paper_Appinio%20E-Food%20Report%20DE2021_DACH_White%20Paper_Appinio%20E-Food%20Report%20DE&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_gv4qSPgRemO0i83f7rNcHvrsXb4xSZpEh_DHe_0iQJ6BduKsQrUW3IFTzqbUPg_MlLc7wSyKMpoWa4dNWjK1Ii3sB9_bEQtmc_vvwHkrRIVppct0&_hsmi=155185287&utm_content=155185287&utm_source=hs_automation&hsCtaTracking=8252d9b3-a8f9-4a79-a55a-d7540f230263%7C942ca974-d01a-41de-8e98-7fae9efa4a31
https://www.rewe.de/
https://www.lebensmittelzeitung.net/handel/online-handel/e-food-rewe-baut-lieferservice-aus-162319
https://www.lebensmittelzeitung.net/handel/online-handel/Ballungsgebiete-Berlin-und-Muenchen-So-teilen-sich-die-neuen-E-Food-Anbieter-die-Hotspots-auf-150474
https://www.hellofresh.de/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/535775/umfrage/umsatz-von-hellofresh/#:~:text=Umsatz%20von%20HelloFresh%20bis%202020&text=Der%20Umsatz%20von%20HelloFresh%20ist,somit%20um%20107%2C3%20Prozent.
https://www.amazon.de/alm/storefront?almBrandId=QW1hem9uIEZyZXNo
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2016 geïntroduceerd in Duitsland. In 2020 werd verwacht dat het onlineplatform een omzet van 

ongeveer 90 miljoen euro zou behalen (EHI, z.d.).  

Picnic behaalde in 2020 een omzet van 78 miljoen euro en heeft daarmee zijn omzet tegenover 

2019 kunnen verdubbelen (LZ, 2022). De Nederlandse leverdienst is sinds 2018 actief in Duitsland 

en levert zijn producten in verschillende steden in Noordrijn-Westfalen. In 2020 investeerde EDEKA 

in het onlineplatform en levert het grootste deel van het voedsel. Vandaar dat het assortiment 

diverse producten van EDEKA’s eigen merken bevat.  

Gorillas behaalde eind 2021, een jaar na de start van de leverdienst, een omzet van ongeveer 

260 miljoen euro (Handelsblatt, 2021). De leverdienst is actief in de grote Duitse steden zoals Berlijn, 

Hamburg en Keulen. In 2022 is de leverdienst een samenwerking aangegaan met Bünting Group 

(LZ, 2021).  

Flink startte op de Duitse markt in januari 2021 en is actief in ongeveer 35 grote Duitse steden 

zoals Berlijn, Hamburg en Keulen. In Duitsland ging Flink in 2021 een samenwerking aan met 

Rewe Group waardoor het assortiment diverse producten van de Rewe merken bevat.  

Deze hoge concurrentie zorgt steeds voor nieuwe ontwikkelingen in de markt. Rewe breidt zijn 

online aanbod uit en ook de supermarktketen Kaufland biedt sinds april 2021 zijn assortiment 

online aan (LZ, 2021). Röhlik, een Tsjechische platform voor onlinelevensmiddelenhandel ging in 

2021 op de Duitse markt van start onder de naam Knuspr. De nadruk van het assortiment ligt op 

verse producten zoals groenten en fruit, vlees en vis, zuivelproducten en bakkerijproducten. 

Knuspr koopt meer dan 95% van zijn assortiment rechtstreeks van producenten en boeren, niet 

van groothandelaren of tussenpersonen. Meer dan 30% van de goederen is afkomstig van lokale 

leveranciers zoals slagers en bakkerijen (Pauker, 2020). De leverdienst is actief in München en 

omgeving en sinds februari 2022 ook in het Rijn-Main-gebied waaronder ook Frankfurt valt. 

Het platform heeft plannen om uit te breiden naar Stuttgart, Hamburg, Keulen en andere Duitse 

steden. Daarnaast is ook het Berlijnse Bring, het Turkse Getir en het in Leipzig gevestigde food.de, 

actief op de Duitse markt voor leverdiensten.  

Ook voor de b2b-markt zijn er ontwikkelingen op de onlinemarkt voor levensmiddelen. 

Zo is Retail.me een online-b2b-platform voor trademarketing en verkoopcampagnes in 

de levensmiddelenhandel waar fabrikanten en leveranciers met elkaar in contact kunnen komen. 

Daarnaast is ook Cenfood actief op de markt. Net zoals bij retail.me kunnen fabrikanten en 

leveranciers hier met elkaar in contact komen. Bijkomend brengt het platform alle logistieke-, 

bestel-, leverings- en factureringsprocessen tussen leveranciers en detailhandelaars op 

een geautomatiseerde en efficiënte manier samen. Het online-b2b-platform Leroma focust zich 

vooral op bedrijven die grondstoffen voor voedingsproductie aanbieden. Het platform biedt 

verschillende industriegroepen aan van de snackindustrie tot de groenten en fruitindustrie.  

https://www.handelsdaten.de/lebensmittelhandel/umsatzprognose-amazon-fresh-prime-now-zeitreihe
https://picnic.app/de/
https://www.lebensmittelzeitung.net/handel/online-handel/geschaeftsergebnis-picnic-meldet-auch-fuer-2020-zweistellige-verluste-163248
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/lieferdienste-delivery-hero-beteiligt-sich-an-lieferdienst-gorillas/27717424.html?ticket=ST-7012751-WxuEiTh1vcL3zMQ5aaYJ-ap4#:~:text=Delivery%2DHero%2DChef%20Niklas%20Östberg,Gorillas%20wachse%20weiterhin%20monatlich%20zweistellig.
https://www.lebensmittelzeitung.net/handel/online-handel/schnell-lieferdienst-gorillas-bremst-die-expansion-163310
https://www.goflink.com/en-DE/
https://www.lebensmittelzeitung.net/handel/online-handel/E-Commerce-Kaufland-nennt-Startdatum-fuer-Online-Marktplatz--151871
https://www.knuspr.de/?hp=true
https://www.wuv.de/marketing/online_supermarkt_knuspr_startet_2021_in_muenchen
https://www.bring.de/
https://getir.com/de/
https://food.de/
https://retail.me/
https://cenfood.de/
https://leroma.de/main/index.html
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Gebruikte terminologie in de distributieketen 

Het Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (www.einzelhandel.de) onderscheidt de volgende 

types binnen de detailhandel: 

Duitse 

nomenclatuur 

Definitie Vertaling 

SB-Warenhaus 

(SB=Selbstbe-

dienung) 

Grote zelfbediening, gedecentraliseerd, met 

een verkoopoppervlakte van meer dan 5.000 m2.  

Focus op voedingsproducten van een gemiddeld tot hoog 

prijsniveau.  

Altijd goed met de auto bereikbaar. 

Grote hypermarkt 

Verbraucher-

markt 

Zelfbediening met voedingsmiddelenassortiment op 

een laag prijsniveau, met een verkoopoppervlakte tussen 

1.500 en 5.000 m2. Meestal goed met de auto bereikbaar. 

Hypermarkt 

Großer 

Supermarkt 

Grotendeels zelfbediening met 

een voedingsmiddelenassortiment (non-foodassortiment 

niet meer dan 25%) en een verkoopoppervlakte tussen 

800 en 1.500 m2. 

Grote supermarkt  

Supermarkt Grotendeels zelfbediening met 

een voedingsmiddelenassortiment (non-foodassortiment 

niet meer dan 25%) en een verkoopoppervlakte tussen 

400 en 799 m2. 

Supermarkt 

Kleiner 

Supermarkt 

Levensmiddelenwinkel met een verkoopoppervlakte tot 

399 m2. 

Superette 

Discount-

geschäft 

Levensmiddelenwinkel gericht naar een snelle consumptie. 

Het discountprincipe: een beperkt assortiment op laag 

prijsniveau - gepresenteerd op een eenvoudige manier. 

Discountwinkel 

Tankstellen-

Shop 

Klein tot middelgroot detailhandelsbedrijf aangesloten bij 

een benzinestation met een beperkt assortiment 

levensmiddelen, dranken en non-food artikelen. 

Het stimuleren van spontane bijkomende aankopen 

(impulsaankopen) staat voorop bij de goederenpresentatie 

en de winkelinrichting. 

Tankstation shop 

C+C Een Cash & Carry is een sober uitgevoerde, lage prijzen 

‘discounter’, die slechts een beperkt assortiment aan 

waren, dat wil zeggen goederen en producten, aanbiedt. 

Cash + Carry 

Warenhaus, 

Kaufhaus  

Winkel in stadsgebied met een verkoopoppervlakte op 

diverse verdiepingen van meer dan 3.000 m2. 

Breed assortiment van een gemiddeld tot hoog 

prijsniveau, vooral op gebied van kleding, textiel, 

huishoudproducten en levensmiddelen die volgens 

productcategorie zijn gesplitst in ‘vakafdelingen’ met of 

zonder zelfbediening. 

(Groot)warenhuis 

http://www.einzelhandel.de/
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Rangschikking TOP 75 food  

De rangschikking is gebaseerd op de zakencijfers en het marktaandeel van TradeDimensions 2021. 

Alle omzetcijfers die gebaseerd zijn op schattingen van TradeDimensions (2021), staan aangeduid 

met een sterretje ‘*’. 

TOP 75 - bedrijven 

 De TOP 75 

Food bedrijven 

Totale omzet 

in miljoen euro 

Marktaandeel 

(in %) 

1 EDEKA-Gruppe 67.216* 25,1 

2 Rewe-Gruppe  56.085* 21,0 

3 Schwarz-Gruppe  46.700* 17,5 

 Lidl 28.000* 10,5 

 Kaufland 18.700* 7,0 

4 Aldi-Gruppe 29.300* 11,0 

 Aldi-Süd 16.200* 6,1 

 Aldi-Nord 13.100* 4,9 

5 Dm  9.040* 3,4  

6 Rossman  7.660* 2,9  

7 Real1 6.350* 2,4 

8 Globus  5.267* 2,0 

9 Bartels-Langness-Gruppe 5.200* 1,9 

10 Metro-Gruppe  5.055* 1,9 

11 Norma 4.000* 1,5 

12 Transgourmet-Gruppe  3.740* 1,4 

13 Müller 3.085* 1,2 

14 Bünting  2.000* 0,7 

15 Dohle-Gruppe  1.650* 0,6 

16 Tegut  1.450* 0,5 

17 Dennree 1.350* 0,5 

18 Netto Nord  1.235* 0,5 

19 Alnatura 1.130 0,4 

20 Kaes 925* 0,3 

21 Klaas + Kock  750* 0,3 

 

 

1 Real staakt in 2022 de bedrijfsactiviteiten 
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22 Wasgau  665* 0,2 

23 Lüning  660* 0,2 

24 Mix Markt  520* 0,2 

25 Stroetmann  520* 0,2 

26 Budnikowsky 490* 0,2 

27 Fleggaard  477* 0,2 

28 Hamberger 346* 0,1 

29 Weiling  320* 0,1 

30 Galeria Markthalle  289* 0,1 

31 Brülle & Schmelzer  245* 0,1 

32 Bio Company  235* 0,1 

33 Sorg  205 0,1 

34 Mega  170 0,1 

35 Basic  164* 0,1 

36 Limbach  146* 0,1 

37 AEZ  135 0,1 

38 EBL  135 0,0 

39 Grell  132* 0,0 

40 Konsum Dresden  120 0,0 

41 SuperBioMarkt  120* 0,0 

42 Okle  117* 0,0 

43 Rinklin  116 0,0 

44 Naschwelt  108 0,0 

45 Cames  104* 0,0 

46 Utz  104 0,0 

47 GVS  99 0,0 

48 Mattfeld  97 0,0 

49 Troiber  89* 0,0 

50 LPG Biomarkt  80* 0,0 

51 Voll Corner  73* 0,0 

52 Netzhammer  71*  0,0 

53 VLG Südwest  70* 0,0 

54 GWG 68*  0,0 

55 Rullko  68*  0,0 

56 Dodenhof  65* 0,0 

57 Prohoga  63* 0,0 

58 Evenord  59* 0,0 
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59 Enders 56* 0,0 

60 Wehner  55* 0,0 

61 Möllers  54 0,0 

62 List  47 0,0 

63 Tila  38* 0,0 

64 Veganz  37 0,0 

65 Schwalenstöcker & Gantz  32* 0,0 

66 Lang-Steudler  30 0,0 

67 Eberl 29*  0,0 

68 Rau 29 0,0 

69 Erdkorn  23 0,0 

70 Migroma  21* 0,0 

71 Rügen C & C  21* 0.0 

72 Gutkauf  18 0,0 

73 Rüther  18* 0,0 

74 DroNova  11* 0,0 

75 Pfennigwerth  11* 0,0 

Rangschikking voedingsdistributielijnen en hun topspelers 

De rangschikkingen van de topspelers zijn gebaseerd op het onderzoek van TradeDimensions, 2021 

Discounters 

Rang Groep Omzet 2021 in miljoen euro (*schatting) 

1 Aldi-Gruppe  29.300* 

 Aldi Süd  16.200* 

 Aldi Nord  13.100* 

2 Lidl (Schwarz-Gruppe)  28.000* 

3 EDEKA-Gruppe 16.291* 

 Netto Marken-Discount  15.910* 

4 Penny (Rewe-Gruppe)  8.740* 

5 Norma 4.000* 

6 Netto Nord 1.235* 

Totaal marktaandeel: 100 % 
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Grote hypermarkten en hypermarkten 

Rang Groep Omzet 2021 in miljoen euro 

(*gedeeltelijke schatting) 

1 Kaufland (Schwarz-Gruppe)  18.700 

2 Rewe Gruppe  12.267* 

 Rewe Konzern  11.292 

 Rewe Dortmund  975 

3 Real2 6.350 

4 EDEKA-Gruppe  6.015 

5 Globus  3.500 

6 Bartels-Langness-Gruppe 1.790 

7 Dohle-Gruppe 1.508 

8 Tegut  1.160 

9 Kaes 645 

10 Bünting 420 

Totaal marktaandeel: 98,4% 

Grote supermarkten en Supermarkten 

Rang Groep Omzet 2016 in miljoen euro 

(*gedeeltelijke schatting) 

1 Rewe-Gruppe 3.107 

 Rewe Konzern 3.022 

 Rewe Dortmund  85  

2 EDEKA-Gruppe 2.407 

3 Bünting  1.350 

4 Klaas + Kock 750 

5 Dennree  672 

6 Alnatura 609 

7 Fleggaard  477 

8 Wasgau  380 

9 Bio Company 235 

10 Bartels-Langness-Gruppe 200 

Totaal marktaandeel: 92,3% 

 

 

2 Real staakt in 2022 de bedrijfsactiviteiten 
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Groothandel - Cash & Carry 

Rang Groep Omzet 2021 in miljoen euro 

(*gedeeltelijke schatting) 

1 Metro C + C (Metro-Gruppe)  4.587  

2 Transgourmet-Gruppe 2.131 

 Selgros C + C 2.040 

 Frische Paradis  70 

 Niggeman 21 

3 EDEKA-Gruppe 1.358 

4 Hamberger  200 

5 Brülle + Schmelzer  176  

6 Mattfeld 97 

7 Stroetmann 78 

8 Wasgau 63 

9 Mega 57 

10 Netzhammer  39 

Totaal marktaandeel: 96,6% 

Drogisterijen 

Rang Groep Omzet 2021 in miljoen euro (*gedeeltelijke 

schatting) 

1 Dm 9.040  

2 Rossmann 7.610  

2 Müller 3.065  

4 Budnikowsky 475  

5 Dronova 11 

6 EDEKA-Gruppe  4 

 EDEKA Südwest 3 

 EDEKA Minden-Hannover 1 

Totaal marktaandeel: 100% 
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Winkelstructuur in Duitsland 

Gebaseerd op het onderzoek van Tradedimensions, 2021.  

In totaal waren er in Duitsland in 2021 ongeveer 21.000 filialen met een volledig assortiment, 

waaronder ongeveer 16.000 (76,2%) discountwinkels. Daarnaast leveren de Duitse handelszaken 

aan meer dan 18.000 zelfstandige detailhandelaars en aan ongeveer 5.100 drogisterijen.  

De cijfers voor de bedrijfstypen grote hypermarkten (SB-Warenhäuser), hypermarkten 

(Verbrauchermärkte) en supermarkten zijn niet vergelijkbaar met de overeenkomstige cijfers van 

2020. Dit is het gevolg van de actualisering van het overheersende bedrijfstype in 

de respectievelijke verkoopdivisies.  

Grote hypermarkten en hypermarkten 
In 2021 waren er ongeveer 3.080 hypermarkten met een verkoopoppervlakte van minimum 

1.500 m². Het aantal hypermarkten (Verbrauchermärkte) neemt meer toe dan het aantal grote 

hypermarkten (SB-Warenhäuser). Steeds meer grootverbruikers hebben met succes hun eigen 

winkel met een verkoopvlakte van minimum 1.500 m². 

Supermarkten 
Supermarkten tot 1.500 m² oppervlakte behalen met een omzet van 11,2 miljard euro in 2020 

ongeveer 4,7% van de omzet van de gefilialiseerde retailers (zonder de zelfstandige retailers). 

Hoewel deze cijfers niet vergelijkbaar zijn met die van het voorgaande jaar, daalde zowel de omzet 

als het aantal filialen in dit segment de laatste jaren als gevolg van sluitingen, uitbreidingen, 

moderniseringen, privatiseringen of heffingen.  

Discounters  
Het aantal discounters is sinds 1990 meer dan verdubbeld van ongeveer 7.500 tot bijna 16.000 in 

2021. Hun omzet steeg intussen tot 88,4 miljard euro. In de levensmiddelenhandel (zonder 

drogisterijen) haalde dit bedrijfsmodel een omzetaandeel van 57,7%.  

Zelfstandige detailhandelaars 
Als gevolg van talrijke privatiseringen van voormalige filialen - vooral bij EDEKA en Rewe Group- 

steeg het aantal winkels dat wordt uitgebaat door zelfstandige handelaars. Met uitzondering van 

biologische groothandelaars die naast hun eigen filialen ook biowinkels en reformwinkels 

bevoorraden, waren er in 2021 ongeveer 18.000 zelfstandige detailhandelaars. De gemiddelde 

verkoopoppervlakte per winkel groeit ook gestaag, omdat de handelsmaatschappijen intussen ook 

grootschalig beheerde oppervlakten privatiseren.  

Drogisterijen 
De drogisterijen zagen in 2020 hun omzet met ongeveer 2,8% stijgen tegenover het voorgaande 

jaar. De top 2 in deze sector, dm en Rossman genereerden in 2020 82,4% van de drogisterijomzet, 

wat overeenkomt met een stijging van 0,8 procentpunt tegenover 2020.  
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Marktaanpak – Listing bij de handelaar 

Voordat de onderhandelingen met de detailhandelaar over een eventuele productopname gestart 

worden, is het noodzakelijk om eerst de interesse van de consument te wekken. 

Verkopen de producten bij de handelaar niet, dan duurt het namelijk niet lang vooraleer ze uit 

het assortiment gehaald worden, soms zelfs zonder terugbetaling van de investeringen die eraan 

gebonden zijn, zoals de kosten voor opname in het assortiment. 

Om dat te vermijden moet een product voldoen aan een van de volgende 3 criteria om de weg 

naar de winkelrek te vinden: 

1. een echte meerwaarde zijn  

2. een uniek verkoopargument hebben 

3. of een merk zijn dat al een zekere bekendheid geniet 

De ideale situatie voor een producent is als de handelaar zelf om productopname vraagt en dit 

organiseert. Bij dit zogenaamde Pull-scenario ontstaat vraag aan de zijde van de handelspartner. 

Een andere mogelijkheid is het Bottom-up-principe. Daarbij focust de producent zich op 

zelfstandige handelaren, die hun assortiment niet uitsluitend uit centrale 

bevoorradingsmagazijnen inkopen en probeert hij om zo zijn producten bij deze handelaren in 

de schappen te krijgen. Deze winkels worden direct bevoorraad en ook de afrekening loopt via 

de levensmiddelenhandelaar zelf. Wanneer de producten in deze zelfstandige winkels goed 

verkopen, kan dit verdere vermeldingen op de Listing bij de handelaars tot gevolg hebben, eerst 

regionale afnamecontracten en vervolgens zelfs nationale. Gezien de vermeldingen voor bedrijven 

gebonden zijn aan grote investeringen, is deze handelswijze zeer duurzaam en verhoudingsgewijs 

toch betaalbaar.  

Met voldoende financiële mogelijkheden staat volgens het Top-down-principe niets een start in 

de levensmiddelenhandel in de weg. Hier zijn de rollen omgedraaid. Het doel hierbij is vermelding 

op nationaal niveau en dus beschikbaarheid van producten voor alle winkels van 

de handelspartners, en mogelijks zelfs positionering in het standaardassortiment. Bij zo’n grote 

afdekking van de markt is een centralisering strevenswaardig, omdat deze eenvoudiger en 

goedkoper te hanteren is. In tegenstelling tot het bottom-up principe, waar alle winkels direct 

door de producent bevoorraad moeten worden, is bij het Top-Down principe slechts een levering 

aan het centrale magazijn nodig. Ook de facturatie verloopt hierbij centraal. In een iets kleinere 

omvang kan ook een regionale centralisering bij een handelaar nuttig zijn. Een uitgesproken 

merkbekendheid of een omvangrijke marketingstrategie zijn bij deze manier van werken 

een absolute vereiste.  

Ongeacht op welke manier een afnamecontract bereikt wordt, het is belangrijk dat de gemaakte 

afspraken en de samenwerking een zo goed mogelijk resultaat boeken.  

Retail Marketing: wie de samenwerking met proeverijen in de winkel, marketingacties zoals flyers 

of productpresentaties met displays uitbreidt, trekt extra aandacht van de consument en bouwt 

zo een intensievere uitwisseling met de handelaar op. Deze factoren begunstigen 

de samenwerking, vergroten de vraag en verhogen dus de omzet (Gibisch, 2017).  
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De lokale importeur 

Wie voedingswaren naar Duitsland wil exporteren, moet rekening houden met een aantal factoren 

zoals de geldende wetgeving inzake voedselveiligheid, etikettering, standaarden voor 

de verpakking, douanereglementering enz. 

De Vlaamse exporteur kiest voor een rechtstreekse marktbenadering of een benadering via 

een tussenpersoon. Een mogelijke stap voor de exporteur van voedingswaren naar Duitsland 

bestaat dus in het vinden van een lokale tussenpersoon/groothandel/distributeur.  

Tips voor de Vlaamse exporteur 

Bij de benadering van retailers zijn er steeds 4 verschillende stappen te ondernemen: 

1. Voorbereiding van het dossier 

2. Vastleggen van een afspraak 

3. Presentatie van het product  

4. Dienst-na-verkoop 

Voorbereiding van uw dossier 

De inkoper is niet alleen de directe link naar de marketingmanager van de retailer, wiens opinie 

belangrijk is voor de commerciële strategie en het product zelf, maar eveneens de link naar 

de logistics manager, die verantwoordelijk is voor het voorraadbeheer, de link naar 

de kwaliteitsmanager, die verantwoordelijk is voor de dienst-na-verkoop, en de klant zelf, wiens 

mening belangrijk is voor het bepalen van het assortiment en van de prijs. 

Het is dus belangrijk dat uw dossier al deze elementen belicht. Uw dossier is het eerste instrument 

dat een overtuigende rol moet spelen. Het moet lezen als een draaiboek, met de nodige grafische 

vormgeving, logo’s etc. 

Het gebruik van de Duitse handelstaal is geen conditio sine qua non. Het is wel een enorm 

voordeel, daarom wordt sterk aangeraden uw dossier in het Duits ter beschikking te hebben. 

Ook een Duitstalige website waarop de inkoper kan terugvallen voor verdere informatie over 

uw bedrijf, is een bijkomende troef. 

Het is belangrijk om een volledig dossier aan de inkoper voor te leggen. De Duitse inkoper is 

een no-nonsense persoon, door velen gevraagd en die meestal weinig tijd ter beschikking stelt aan 

de potentiële listingbedrijven. 

Een volledig dossier zal dus de volgende gegevens moeten bevatten: 

• productbeschrijving tot in het kleinste detail 

• attesten die verwijzen naar goedkeuring van overeenkomstige Europese, Duitse of lokale 

instanties 

• voorstelling van het product wat grootte en verpakking betreft 

• referenties van marktonderzoeken en eventuele consumententests, gedaan door uw bedrijf of 

door auditbedrijven (soms meer geloofwaardig) 

• de competitieve voordelen van uw product, wat kennis van de lokale concurrentie impliceert 

• inlichtingen over het beoogde marktsegment, m.a.w. wie zijn de potentiële kopers 
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• advertentie- en promotieplannen, eventueel presentatiemateriaal voor promotionele 

campagnes 

• betalingsmodaliteiten 

• uw kosten- en prijsstrategie: grote retailers zullen eisen stellen wat financiële kosten betreft 

zoals: registratie van uw product, opslagkosten, shelf space fee, promotionele kosten, 

recyclagekosten, cataloguskosten en gemeenschappelijke kosten voor brochures of flyers. 

In de meeste gevallen zullen deze kosten als een percentage van de jaarlijkse omzet berekend 

worden. In uw prijsstrategie moet de laagst mogelijke prijs gekend zijn, de bottom line price. 

Retailers zullen u een idee geven van de mogelijke marges die in functie van het product kunnen 

variëren tussen 2% en 100%. Vergeet niet dat u de verkoopprijs van uw product niet kunt 

opleggen aan de retailer. 

Eens dit gedeelte van het huiswerk klaar is, kunt u proberen een afspraak te maken bij de inkoper. 

Vastleggen van een afspraak 

Het contact met de inkopers van de bedrijven verloopt via verschillende kanalen - afhankelijk van 

het bedrijf. Het is raadzaam eerst telefonisch contact op te nemen met de detailhandelaren om te 

vragen hoe en aan wie het dossier moet worden toegestuurd. De volgende 3 handelingen zijn 

hierbij gebruikelijk:  

1. De bedrijven hebben een algemeen adres voor productpresentaties (b.v. een info@-adres). 

Vaak wordt de naam van de inkoper niet genoemd.  

2. De naam en de contactgegevens van het secretariaat worden vermeld. Het dossier wordt 

hier voor de eerste keer bekeken en, indien in orde, geselecteerd voordat het de inkoper 

bereikt.  

3. Een aantal markten werken al met b2b-platforms, zoals retail.me, en vragen om de informatie 

via deze platforms beschikbaar te stellen.  

Het is aan te bevelen om de informatie vooraf telefonisch op te vragen en ongeveer 14 dagen na 

de verzending van het dossier opnieuw telefonisch contact op te nemen.  

Na de behandeling van het dossier en in geval van belangstelling zal de inkoper of het secretariaat 

contact met u opnemen. Het is raadzaam om direct een afspraak te maken voor 

een productpresentatie.  

Presentatie van het product 

• Stiptheid is heel belangrijk in Duitsland.  

• Verder is het belangrijk dat uw stalen perfect zijn.  

• Hou best uw documentatiefolder en eventuele consumententests ter beschikking.  

• Wek de interesse van de inkoper op, vooraleer u aan de presentatie begint. 

• Vermijd een onnodige inleiding, in Duitsland is small talk overbodig. 
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• Toon allereerst het competitieve voordeel van uw product aan. Pas wanneer de aankoper 

hiervan overtuigd is, introduceert u uw product meer in detail en onderstreept u nogmaals 

de competitieve voordelen. Ga dan over tot de marktanalyse, belicht uw targets, spreek over 

uw advertentiecampagne en eindig met een exclusief voorstel voor een introductie. 

• Luister vooral naar de inkoper. Tracht eventuele twijfelende opmerkingen op een positieve 

manier op te vangen, zoals: 

Opmerking van de inkoper Uw argumentatie 

‘uw product is interessant, maar te 

duur’ 

het product wekt unieke interesse op bij 

de consumenten (geef hiervan voorbeelden) 

‘uw product is te uniek en kan niet 

in onze voorraad opgenomen 

worden’ 

tracht een alternatieve oplossing aan te bieden 

door het voor te stellen als deel van 

een assortiment 

Wanneer vragen zoals ‘Hoeveel stuks? Wanneer levering?’ aangesneden worden, hebt u 

het closing the sale-moment bereikt. De eerste overeenkomsten voorzien normaliter in een 

proeftermijn. Tijdens deze periode wordt de reactie van de consumenten gemeten. 

Dienst-na-verkoop 

Welke vorm de dienst-na-verkoop ook aanneemt (van regelmatige telefonische oproepen tot af en 

toe een bezoek), het doel van dit laatste gedeelte van het dossier is om de afzet van het product 

te ondersteunen. Het is mogelijk dat u een bepaalde technische opleiding, advies of motivatie aan 

de verkoopstaf moet geven. Hoe nieuwer uw product, hoe groter de nood aan deze service. 

In een zeer competitieve omgeving is dit een niet te verwaarlozen aspect. 

Inkopers zijn niet speciaal geïnteresseerd in een of andere leverancier. Vergeet niet dat de inkoper 

zelf onder druk staat om een zo groot mogelijke winst per vierkante meter te genereren. 

Hij verkoopt alleen maar rekruimte. Indien uw product meer winst kan opleveren per vierkante 

meter dan een concurrerend product, dan zal dit laatste uit de rekken verdwijnen. 

Conclusie: 

Met een zorgvuldige planning, kennis van de opgelegde voorwaarden van de inkoper, 

een gestructureerde presentatie en een sterke dienst-na-verkoop bent u goed gewapend om 

de Duitse retailmarkt te bewerken. 

Consumententrends  

Innovaties en trends zijn de drijfveren van de voedings- en drankenindustrie. In bijna geen enkele 

andere sector zijn er jaarlijks zoveel nieuwe producten, die de internationale diversiteit nog verder 

uitbreiden. Veel van deze globale consumententrends zijn ook van toepassing op Duitsland.  

In 2020 gaven Duitse detailhandelaars aan dat zij regionale - , bio- en suikervrije producten als 

de belangrijkste trends zagen. Daarnaast komen ook vegetarische producten, gezondheid, snacking 

en gemakzucht, en Vrij van … voeding terug als een interessante trend voor Duitse 

detailhandelaars. 
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Figuur 7: Die spannendsten Foodtrends aus Sicht des Handels in Deutschland im Jahr 2020 (LZ, 2020; geciteerd na 

Statista), eigen weergave 

De globale trends volgens Anuga 2021, die ook in Duitsland herkenbaar zijn: 

Trendthema: alternatieven voor vlees eiwitten  

Nu meer consumenten aandacht hebben voor gezondheid en duurzaamheid, zijn vervangende 

voedingsmiddelen en ingrediënten in opmars. De zoektocht naar alternatieve eiwitten heeft geleid 

tot een toenemend gebruik van plantaardige eiwitbronnen, insecten en kweekvlees. 

Volgens Innova Market insights (2019) zijn consumenten met 46% eerder geneigd om kweekvlees 

te accepteren i.p.v. insecten (34%) (Anuga, 2021). Kweekvlees is nog steeds afhankelijk van een aantal 

ingrediënten van dierlijke oorsprong. Dit vormt een probleem voor vegetariërs en veganisten. 

Zodra dit probleem opgelost is, zal de doelgroep verbreden.  

Trendthema: clean label  

Consumenten verlangen steeds meer naar transparantie en ook de belangstelling voor natuurlijke 

producten en duurzaamheid is toegenomen. Uit een studie uitgevoerd in 2019 door Innova Market 

Insights blijkt dat 4 op 5 consumenten vindt dat merken transparant moeten zijn in hun 

productieproces. Deze transparantie is dus belangrijk om het vertrouwen van de consument te 

winnen.  

De Duitse consument toont steeds meer interesse in de wijze waarop producten zijn geproduceerd 

en kijken dus steeds meer naar het label van het product. Sinds 2020 is het aandeel van 

de respondenten die vaak tot zeer vaak producten met een etiket kopen, gestegen van 51 tot 66% 

(BMEL, 2021).  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1114307/umfrage/spannendste-foodtrends-aus-sicht-des-handels/#:~:text=Die%20spannendsten%20Foodtrends%20aus%20Sicht%20des%20Handels%20in%20Deutschland%20im%20Jahr%202020&text=Insekten%20und%20Algen%20geh%C3%B6ren%20zu,nicht%20in%20diesen%20au%C3%9Fergew%C3%B6hnlichen%20Produktgruppen.
https://www.anuga.com/trade-fair/anuga/anuga-food-trends/


 

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

Top 75 van de Duitse levensmiddelenhandel I april 2022 25 

In 2019 werd meer dan 1 op 3 nieuwe producten die wereldwijd op de voedings-en drankenmarkt 

werden geïntroduceerd, gepositioneerd met een of meerdere clean-labelclaims. Het clean-label-

productbelofte (geen additieven/reserveringsmiddelen bevatten) bleef in 2019 met 54,1% 

wereldwijd het meest voorkomende label. Gevolgd door “biologisch” met 35,0%, “GMO-vrij” met 

20,8% en “natuurlijk” met 19,6%.  

De meerderheid van de Duitse bevolking kijkt altijd of meestal naar een zegel over de regionale 

oorsprong van een product, gevolgd door een bio-zegel en dierenwelzijnskeurmerken (BMEL, 2021).  

Trendthema: vrij-van- en gezonde producten  

Vrij-van-voeding is voeding die gemaakt is zonder specifieke ingrediënten zoals gluten, zuivel of 

noten. Dit maakt het product geschikt voor mensen met allergieën, intoleranties of andere 

gezondheidseisen die vereisen dat zij bepaalde voedingsbestanddelen vermijden. 

Vrij-van blijft zich verder ontwikkelen met een wereldwijd gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 

11,5% (CAGR, 2015-2019). In 2019 had wereldwijd 1 op de 4 nieuwe voeding- en drankintroducties 

een “free from” gerelateerde claim. Allergieën en intolerantie waren aanvankelijk de belangrijkste  

Net zoals in 2017, blijft glutenvrij de grootste vrij-van-claim met een wereldwijd aandeel van 56,9% 

in 2019. In 2017 was het aandeel van glutenvrije producten bij levensmiddelen en dranken nog 

14,5%.  

Ook in 2020 gaf respectievelijk 50% en 14% van de ondervraagde Duitse retailers aan dat 

gezondheid en vrij-van-producten een interessante trend zijn op de voedingsmarkt (Düthmann, 

2020).  

Trendthema: gemakzucht en snacking  

Hoewel kant-en-klare-maaltijden in 2017 een stijgende lijn vertoonden, verschuift de aandacht van 

de consument waardoor de sector worstelt om de consument voor zich terug te winnen. 

In de plaats daarvan neemt snacking toe. Voor de consument is snacking een onderdeel van 

het dagelijkse leven en dat is altijd zo geweest. De manier waarop consumenten denken over 

snacking en wat als snack beschouwd wordt, is echter aan het veranderen.  

Volgens Innova Market Insights heeft de snackindustrie de voorbije vijf jaar een gemiddelde 

jaarlijkse groei van 12% gekend, waarmee ze twee keer zo snel groeit als de kant-en-

klaarmaaltijdencategorie, die een gemiddelde jaarlijkse groei van 5% kent. Desondanks dat de druk 

op de sector om bij te blijven toeneemt, is deze tegenover 2017 (toen de sector nog met 1,5% 

groeide), toegenomen. Doordat consumenten meer dan ooit onder tijdsdruk staan en dus steeds 

vaker gemak zoeken, zal het snacken blijven toenemen. 

De pandemie heeft ook een invloed gehad op de kookervaring van de Duitse consument. 

Consumenten gaven aan dat ze sinds de start van de pandemie meer koken. Ze hechten echter 

nog veel belang aan maaltijden die praktisch en snel klaar zijn (BMEL, 2021). Ook gaf 59,71% aan 

dat hun consumptie van snacks en zoetwaren niet veranderd is tijdens de pandemie (POSpulse, 

geciteerd na Statista, 2020).  

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ernaehrungsreport-2021.pdf;jsessionid=1FF98CD80771D111659CABB219C9B05F.live852?__blob=publicationFile&v=6
https://emag.lebensmittelzeitung.net/titles/lebensmittelzeitung/3497/publications/516/pages/28
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ernaehrungsreport-2021.pdf;jsessionid=1FF98CD80771D111659CABB219C9B05F.live852?__blob=publicationFile&v=6
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1170062/umfrage/corona-krise-veraenderung-des-konsums-von-suesswaren-snacks/
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Trendthema: duurzaam geproduceerd of verpakt  

De verwachtingen van de consument op het vlak van duurzaamheid zijn hoger dan ooit. 

Volgens een onderzoek van Innova Market Insights (2019) blijkt dat het percentage van 

de wereldwijde consumenten die verwachten dat bedrijven investeren in duurzaamheid, tussen 

2018 en 2019 steeg van 60% naar 87%. Verschillende generaties consumenten definiëren 

duurzaamheid anders en stellen duurzaamheidsprioriteiten vanuit een verschillend perspectief.  

Milieukeurmerken hebben ook aan populariteit gewonnen; volgens een consumentenonderzoek 

van Innova Market Insights (2019) is er een gemiddelde jaarlijkse groei van 25% in voedings- en 

drankintroducties met een FSC-gecertificeerd logo. Andere voorbeelden van keurmerken zijn 

‘Metal Recycles Forever’ en het nieuwe ‘Plastic Free Trust Mark’ dat op grotere schaal op 

verpakkingen verschijnt. Deze keurmerken zijn vrij verkrijgbaar voor merken die aan de vereiste 

criteria voldoen en die duidelijk blijk geven van hun zorg voor het milieu.  

Ook in Duitsland moet verpakking informatief zijn. Vooral informatie rond milieuvriendelijke 

productie heeft aan belang gewonnen. 84% gaf aan dat ze verwachten hierrond informatie te 

vinden op de verpakking (BMEL, 2021). Eveneens te beschouwen is de Duitse verpakkingswetgeving. 

Hiervoor verwijzen we naar het apart rapport dat hierover op de website bij Flanders Investment 

& Trade beschikbaar is. 

Trendthema: plantaardige eiwitten en voedsel  

Verschillende voedings-en drankbedrijven willen plantaardige ingrediënten gebruiken als 

supplement of als het belangrijkste component van hun nieuwe productontwikkeling. 

Producten die plantaardige eiwitten bevatten zijn meestal gericht op jongere consumenten, die 

vaak bezorgd zijn over de duurzaamheid van het voedsel dat ze eten en die graag nieuwe 

voedingsmiddelen en dieetconcepten uitproberen. 

Producten met een claim dat ze plantaardig zijn, worden als lekkerder en gezonder ervaren dan 

producten met een claim dat ze veganistisch/vegetarisch zijn. Plantaardig, veganistisch en 

vegetarisch vertonen allemaal een sterke groei, waarbij plantaardig de snelste groei kent.  

Ook op de Duitse markt neemt niet alleen de keuze aan vegetarische en veganistische producten 

toe, maar ook de vraag. 30% van de ondervraagden in een rondvraag, uitgevoerd door de BMEL 

(2021), geeft aan dat ze vaker producten met plantaardige eiwitten kopen.  

Kmo’s zijn verantwoordelijk voor bijna 80% van alle lanceringen van voedingsmiddelen en dranken 

(Global, 2019). Hoewel het gebruik van soja-eiwit afneemt als gevolg van o.a. reactie op 

de consumentenbeweging ‘Weg van soja’, blijft soja het belangrijkste plantaardige eiwitingrediënt 

gevolgd door erwteneiwit. Pompoeneiwit, erwteneiwitconcentraat en zonnebloemeiwit behoren 

tot de snelst groeiende plantaardige eiwitten.  

Trendthema: Superfoods en granen 

Nu consumenten streven naar een evenwichtiger, gezonder en actiever leven, is gezondheid en 

wellness een terugkerend thema. Consumenten zijn zich meer en meer bewust van de voordelen 

van het in evenwicht brengen van mentale, fysieke en emotionele gezondheidsbehoeften. 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ernaehrungsreport-2021.pdf;jsessionid=1FF98CD80771D111659CABB219C9B05F.live852?__blob=publicationFile&v=6
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/Duitse%20verpakkingswetgeving%20uitgepakt_2021.pdf
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Superfoods zijn een van de belangrijkste ingrediënten om deze gewilde levensstijl te ondersteunen. 

Het aantal lanceringen van nieuwe voedingsmiddelen en dranken die beweren een superfood te 

zijn, kende een gemiddelde jaarlijkse groei van 3,8% (CAGR, 2015-2019).  

Superfoods worden gedefinieerd als voedingsmiddelen die superieur zijn in termen van 

voedingswaarden. Het zijn voedingsrijke voedingsmiddelen die bijzonder goed zijn voor 

de gezondheid en welzijn. Ze zijn een buitengewone bron van vitaminen, mineralen, antioxidanten, 

eiwitten en vezels. Oude granen zijn een subsegment van superfoods omdat ze ingrediënten, die 

in verband worden gebracht met tal van gezondheidsvoordelen (zoals eiwitten, antioxidanten 

etc.), bevatten.  

De ‘top superfoods’ wereldwijd in 2019 zijn: chiazaden met een aandeel van 18,4%, kokosnoten met 

een aandeel van 13,6% gevolgd door amandelen met een aandeel van 13,3%. Kurkuma is met 

een groei van 38,6% wereldwijd de snelst groeiende en interessantste superfood.  

Acties 

Flanders Investment & Trade ondersteunt de Vlaamse exporteur door een aantal gerichte acties 

naar de afzet van voedingswaren, toe. Deze zijn dikwijls verbonden aan de deelname aan 

internationale en/of gespecialiseerde vakbeurzen. Raadpleeg regelmatig ons actieprogramma op 

de website.  

Beurs – Plaats - Datum Vertegenwoordigd door Beschrijving 

BIOFACH 

Nürnberg 

26-29/07/2022 

Geen groepsstand bij 2022 

editie. Bij de volgende editie 

(14-17/02/2023) is er wel 

een groepsstand.  

Jaarlijkse internationale beurs 

voor biologische voeding. 

ISM 

Köln 

29/01-01/02/2023 

Groepsstand Jaarlijkse internationale 

vakbeurs voor zoetwaren en 

snacks. 

ANUGA 

Keulen 

07-11/10/2023 

Groepsstand  Tweejaarlijkse internationale 

vakbeurs voor de algemene 

voedings- en 

drankenindustrie. 

Voor verdere inlichtingen over acties, beurzen en ondersteuningsmechanismen: zie Acties en 

events en Subsidies op onze website van Flanders Investment & Trade of contacteer uw regionale 

exportadviseur 

http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/acties-events
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/acties-events
https://www.biofach.de/de/
https://www.ism-cologne.de/
https://anuga.de/
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/acties-events
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/acties-events
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidies-en-financiering
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/kantoren-vlaanderen
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/kantoren-vlaanderen
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Vaktijdschriften  

Tijdschrift Informatie Frequentie 

van uitgave 

Oplagen 

Lebensmittelzeitung  Is de belangrijkste handels-en 

zakenkrant voor 

de consumptiegoederenindustrie in 

Duitsland. Naast de gedrukte versie 

omvat het mediamerk ook digitale 

nieuwskanalen en sociale media 

kanalen en verschillende 

sectorevenementen en -congressen.  

Wekelijks  Gedrukte oplage: 

48.253 exemplaren 

wekelijks  

46.672 mensen ontvangen 

dagelijks de nieuwsbrief.  

Lebensmittelpraxis  Een populair vaktijdschrift voor 

de levensmiddelenhandel. Het bereikt 

zijn lezers als gedrukt tijdschrift, maar 

ook online en mobiel. 

Daarnaast organiseren ze ook 

evenementen die handel en industrie 

samenbrengen en relevante thema’s 

naar voren brengen.  

20x per jaar Gedrukte oplage:  

55.500 exemplaren 

 

Verkochte oplage: 
37.729 exemplaren 
 
E-Paper: 5.478 

Lebensmittelmagazin  Een online magazine, uitgebracht door 

‘Lebensmittelverband Deutschland‘. 

Hierin verschijnen artikels en 

reportages over de voedingsindustrie, 

van de landbouw tot gastronomie. 

In de videorubriek verschijnen ook 

video’s over de economie, voeding en 

het consumentenbeleid.  

Online   

Lebensmitteltechnik  Toonaangevend vaktijdschrift gericht 

op de technische en commerciële 

leiding van de levensmiddelen- en 

drankenindustrie. Er verschijnen 

regelmatig artikels over de thema’s: 

hygiënisch design en fooddesign. 

De nadruk ligt op praktische en 

procesgerichte technische artikelen.  

Maandelijks  Gedrukte oplage: 

8.200 exemplaren 

 

Verkochte oplage: 

2.531 exemplaren 

Rundschau für den 

lebensmittelenhandel  

Vaktijdschrift voor specialisten en 

managers in de Duitse 

levensmiddelenhandel. 

De kerndoelgroep zijn besluitvormers 

op het verkooppunt en in 

de handelscentra. 

Maandelijks  Gedrukte oplage: 

65.236 exemplaren 

 

Verkochte oplage: 

19.679 exemplaren 

https://www.lebensmittelzeitung.net/
https://lebensmittelpraxis.de/
https://www.lebensmittelmagazin.de/
https://www.lebensmitteltechnik-online.de/aktuelle-ausgabe
https://www.rundschau.de/
https://www.rundschau.de/
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Naast de levensmiddelenhandel wordt 

er ook geschreven over  

de non-foodsector, winkelinrichting en 

de kapitaalgoederensector.  

Biohandel Tijdschrift gefocust op 

de ontwikkelingen in de bio-industrie. 

Het tijdschrift biedt hulp voor zowel 

handelaars bij hun dagelijks werk en 

de basisbeginselen voor succesvol 

handelen, als voor fabrikanten en 

andere professionals actief in 

de sector.  

Maandelijks  Verkochte oplagen: 5.000  
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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. 
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