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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 aparte adressenlijst (deel II) met potentiële afnemers van Belgische 

producten, zoals discounters, supermarkten, drogisterijen etc. Deze adressenlijst 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 2017 – Der Lebensmittelhandel in 

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

internetbronnen. De informatie en gegevens zijn aldus onder voorbehoud. 

Keulen, november 2018 

  

mailto:cologne@fitagency.com
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Deel I: De TOP 75 van de Duitse detailhandel 

1 De Duitse marktsituatie 

Economie en consumptie 

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

ontwikkeling in Duitsland na de sterke groei dit jaar voor 2018 verhoogd en uitgebreid naar 2019.  

Het reële BBP groeit nu sinds 2014 procentueel sterker dan de prognoses, die geschat zijn op 1,5%.  

De verwachting is dat deze trend zich – onder voorbehoud dat er geen onverwachte economische 

schokken plaatsvinden – in de komende jaren doorzet. De economische groei in 2018 wordt geschat 

op 2,1% en voor 2019 is er een groeiprognose van 1,6%. De arbeidsmarkt zal zich in deze situatie meer 

en meer ontwikkelen naar een staat van volledige tewerkstelling, een markt waar elke werkwillige 

arbeidskracht een job vindt. De verwachting is dat de inflatie van consumentenprijzen zich opnieuw 

rond 2% zal stabiliseren.  

 

Bron: www.hwwi.org/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/aktuelle-hwwi-konjunkturprognose-im-dezember-

2017.html  

  

http://www.hwwi.org/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/aktuelle-hwwi-konjunkturprognose-im-dezember-2017.html
http://www.hwwi.org/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/aktuelle-hwwi-konjunkturprognose-im-dezember-2017.html
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2 De Duitse voedingsindustrie 

De voedingsindustrie is de derde grootste industrietak van Duitsland en toonaangevend in Europa. 

Met 580.030 tewerkgestelden in 5.940 bedrijven genereerde de voedingsindustrie in 2016 een omzet 

van 171,3 miljard euro. Dit is een reële omzetstijging van 1,7% ten opzichte van 2016. In 2017 wordt 

de omzet geraamd op 181 miljard euro, het aantal tewerkgestelden op 599.229 en het aantal bedrijven 

op 6.085. 33% van de omzet in 2016 werd gerealiseerd in het buitenland. 90% van de bedrijven in deze 

sector zijn kleine en middelgrote bedrijven met minder dan 250 werknemers, veelal traditionele 

familiebedrijven en internationaal succesvolle producenten van Duitse specialiteiten.  

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

de zoetwarenindustrie/bakkerijproducten, de productie van niet-alcoholische en alcoholische dranken 

en de verwerking van groenten en fruit. Biolevensmiddelen, gekenmerkt door o.a. strenge controles, 

alsook duurzame en diervriendelijke productie, worden steeds belangrijker. 

 

De grootste uitdagingen in de Duitse voedingsindustrie op basis van rapporten van de Duitse 

voedingsindustriebranche zijn de druk op de inkomsten en de digitalisering. Met een aanbod van ruim 

170.000 producten en almaar stijgende eisen van consumenten, heerst er een harde concurrentie 

binnen de Duitse levensmiddelenhandel. De Duitse detailhandel/levensmiddelenbranche is 

het belangrijkste afzetkanaal voor de voedingsindustrie, hoewel de out-of-home markt/Food service 

aan belang wint en het tweede belangrijkste afzetkanaal vormt. 
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Levensmiddelenhandel 

In totaal bieden ongeveer 110.000 detailhandelaren van levensmiddelen voedingsproducten aan de 

Duitse consument aan. De levensmiddelendetailhandel in Duitsland wordt echter gedomineerd door 

enkele heel grote bedrijven, met een gezamenlijk marktaandeel van bijna 30%. Er heerst een sterke 

competitie tussen hen en het grote aantal kleinere en middelgrote voedingsproducenten. De top 7 

bedrijven van de Duitse levensmiddelenbranche, geclassificeerd op omzet in 2016 is als volgt: Markant, 

Edeka, Rewe/Für Sie, Aldi, Lidl, Metro, Norma. (bron: Tradedimensions). 

De grote spelers in deze branche, bestaande uit discounters, warenhuizen, zelfstandige 

detailhandelaren, supermarkten en drogisterijen, behaalden in de levensmiddelenbranche in 2016 een 

omzet van ongeveer 207,5 miljard euro. Ze beschikken gezamenlijk over 24.000 filialen, waaronder 

ongeveer 16.000 discounters, die een volledig assortiment levensmiddelen aanbieden. Discounters 

zorgden in 2016 met 78,2 miljard euro voor de grootste omzet, gevolgd door zelfstandige 

detailhandelaars met een omzet van 51,8 miljard euro en warenhuizen met een omzet van 

40 miljard euro. Het segment supermarkten behaalde in 2016 een omzet van 19,5 miljard euro. Verder 

groeide de sector drogisterijen met 6,6% in vergelijking met 2015 het sterkst. In 2017 waren er rond 

de 5000 drogisterijen die in 2016 een omzet van 17,1 miljard euro maakten. 
Bron: www.bve-online.de 

  

http://www.tradedimensions.de/
http://www.bve-online.de/
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3 De internationale en Duitse levensmiddelenhandel 

De topspelers in een Europese context 

Hieronder vindt u de topspelers in de levensmiddelensector – food en non-food (exclusief netto-

omzet) 

 

Bron: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/328739/umfrage/umsatz-der-fuehrenden-unternehmen-im-

lebensmittelhandel-in-europa/  

Levensmiddelenhandel in Duitsland: concentratie en vestigingen  

De levensmiddelendetailhandel is met een jaaromzet van 195,5 miljard euro in 2016 het grootste 

afzetkanaal voor de voedingsmiddelenindustrie. De meeste levensmiddelen komen van de producent 

via de handel bij de consument terecht. De concentratie in de Duitse levensmiddelendetailhandel is 

zeer hoog, ongeveer driekwart van de markt is in handen van vijf grote bedrijven. Dit leidt tot een 

intensieve prijsconcurrentie en hoge eisen aan leveranciers. Tegenover de vijf grootste afnemers staan 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/328739/umfrage/umsatz-der-fuehrenden-unternehmen-im-lebensmittelhandel-in-europa/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/328739/umfrage/umsatz-der-fuehrenden-unternehmen-im-lebensmittelhandel-in-europa/
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ongeveer 6000 kleine- en middelgrote voedingsproducenten. Deze ongelijkheid op de markt versterkt 

de onderhandelingspositie van de grote detailhandelaars en vergroot de concurrentiedruk op de 

voedingsindustrie.  

Vaak accepteren bedrijven de gestelde voorwaarden van de sterker gepositioneerde detailhandelaar 

om bestaande afspraken niet in gevaar te brengen. Door hogere productiekosten en bepaalde, 

noodzakelijke prijsaanpassingen zetten voedingsproducenten zich vaak slechts in beperkte mate door. 

Gezien de toch al moeilijke rentabiliteit van de bedrijven in de voedingsindustrie, betekent dit 

een extra moeilijkheidsgraad.  

Maatschappelijke veranderingen die gepaard gaan met een veranderend consumentengedrag zorgen 

ervoor dat de levensmiddelenmarkt voor nieuwe uitdagingen komt te staan. Consumenten stellen 

steeds hogere eisen aan hun voedingspatroon en voedingsmiddelen. Consumenten gaan steeds 

bewuster om met het inkoopvolume en ook de prijsgevoeligheid, kwaliteitseisen en 

serviceverwachtingen nemen toe. Ook in winkels verlangt de consument steeds meer uitgebreidere 

informatie. Tegelijkertijd staat de consument meer onder tijdsdruk, neemt het aantal winkelbezoeken 

af en de vraag naar kwalitatief hoogwaardige, maar snel bereide maaltijden toe. Een breed en 

hoogwaardig productaanbod, meer service (bijvoorbeeld door individuele bestelling- en 

leveringsmogelijkheden), alsook een betere selectie van de locatie en een uitbreiding van 

het premium-marktsegment zijn strategieën van detailhandelaren om aan de groeiende 

consumentenwensen te voldoen en een meerwaarde te creëren. Met name detailhandelaren met 

een volledig assortiment konden hierdoor in 2016 hun marktaandeel vergroten, terwijl het aandeel 

van de sterker prijsconcurrerende discounters met ongeveer 42% stabiel bleef. Veranderingen in 

consumentenbehoeftes bieden handel en industrie talrijke kansen die gezamenlijk benut kunnen 

worden.  
Bron: www.bve-online.de/presse/pressemitteilungen/_y2017 

Onderstaand enkele concrete marktcijfers van 2016:  

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

dat zij nagenoeg 100% 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). 

Markant: 61.029 miljoen euro bruto of 25,7% 

Edeka: 56.211 23,6% 

Rewe/Für Sie: 47.263 19,9% 

Metro: 13.983 5,9% 

Aldi: 28.276 11,9% 

Lidl: 22.440 9,4% 

Norma: 3.357 1,4% 

TOTAAL 237.729 miljoen euro of 97,8% van de markt 

(cijfers volgens omzet 2016) Bron: TradeDimensions, 2017 

http://www.bve-online.de/presse/pressemitteilungen/_y2017
http://www.tradedimensions.de/
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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 

Zelfbedieningswinkel die zich voornamelijk oriënteert op een 

„vergeetachtigheid“ voedingsmiddelenassortiment, 

convenience-artikelen, seizoensgebonden non-food 

impulsartikelen alsook een eethoek. 

Tankstation shop 

C+C Cash and carry 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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4 Rangschikking TOP 75 food  

Volgens zakencijfers 2017 en marktaandeel (prognose) 

Alle omzetcijfers die gebaseerd zijn op schattingen, staan aangeduid met een sterretje* 

TOP 75 – bedrijven (FOOD) 

 De TOP 75 

Food bedrijven 

Totale omzet 

in miljoen euro 

Marktaandeel 

(in %) 

1 Edeka-Gruppe 57.478* 23,6 

2 Rewe 42.544* 17,5 

3 Schwarz-Gruppe 38.500* 15,8 

4 Aldi-Gruppe 29.450* 12,1 

5 Metro-Gruppe 13.639* 5,6 

6 Lekkerland 9.200* 3,8 

7 Dm 7.900* 3,2 

8 Rossmann 6.395* 2,6 

9 Globus 5.030* 2,1 

10 Bartels-Langenss-Gruppe  4.230* 1,7 

11 Transgourmet Gruppe 3.749* 1,5 

12 Norma 3.440* 1,4 

13 Müller 3.050 1,3 

14 Bünting 2.000* 0,8 

15 Dohle-Gruppe 1.447* 0,6 

16 Netto Nord 1.205* 0,5 

17 Tegut 1.091 0,4 

18 Denree 1.020* 0,4 

19 Alnatura 850 0,3 

20 Kaes 800* 0,3 

21 Handelshof 744 0,3 

22 Klaas + Kock 624* 0,3 

23 Wasgau 594 0,2 

24 Fleggard 550* 0,2 

25 Lüning 541 0,2 

26 Budnikowsky 512* 0,2 

27 Stroeman 480* 0,2 

28 Hamberger 372* 0,2 

29 Mix Markt  370 0,2 



 

De Top 75 van de Duitse levensmiddelenhandel I november 2018   11 

30 Chef Culinair West 365* 0,1 

31 Monolith 358* 0,1 

32 Feneberg 330* 0,1 

33 Dodenhof 312 0,1 

34 Brülle & Schmelzer 257 0,1 

35 Weiling  235* 0,1 

36 Sorg 233 0,1 

37 Mega  187 0,1 

38 Kissel 185 0,1 

39 Bio Company 167 0,1 

40 Basic  156* 0,1 

41 Dewender 138* 0,1 

42 Limbach 136* 0,1 

43 Okle  121 0,1 

44 AEZ 115 0,0 

45 Troiber 106* 0,0 

46 Mattfeld 105 0,0 

47 LHG Eibelstadt 88 0,0 

48 VLG Südwest 88 0,0 

49 Grell  86* 0,0 

50 Niggemann 86 0,0 

51 EBL 84 0,0 

52 Naschwelt 83 0,0 

53 Rinklin 87 0,0 

54 UTZ 77 0,0 

55 Cames  75 0,0 

56 Netzhammer 74* 0,0 

57 Prohoga  70 0,0 

58 SuperBiomarkt  66 0,0 

59 GWG 65* 0,0 

60 Möllers 64 0,0 

61 Rulko 64* 0,0 

62 Enders 63* 0,0 

63 Evenord 63* 0,0 

64 List 62 0,0 

65 Wehner 61* 0,0 

66 Veganz 56* 0,0 
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67 GVS 53 0,0 

68 Voll Corner 48 0,0 

69 Lang-Steudler 47 0,0 

70 LPG Biomarkt 44* 0,0 

71 Schwalenstöcker & Ganz 42* 0.0 

72 Pleiss 29 0,0 

73 EWS 28* 0,0 

74 Ebert 26* 0,0 

75 DroNova 25* 0,0 

 

Rangschikking fooddistributielijnen en hun topspelers  

De rangschikkingen van de topspelers zijn gebaseerd op het onderzoek van TradeDimensions, 2017 

Discounters 

Rang Groep Omzet 2016 in miljoen euro (*schatting) 

1 Aldi-Gruppe (Aldi Süd, Aldi Nord) 28.276* 

2 Lidl 22.120* 

3 Edeka-Gruppe 15.291* 

4 Penny  7.922 

5 Norma 3.357 

6 Netto Nord 1.201 

Totaal marktaandeel: 100 % 

Grote hypermarkten en hypermarkten 

Rang Groep Omzet 2016 in miljoen euro 

(*gedeeltelijke schatting) 

1 Kaufland 14.980 

2 Real 8.536 

3 Edeka-Gruppe 5.761 

4 Globus 3.263 

5 Rewe Konzern 2.073 

6 Bartels-Langness-Gruppe 1.538 

7 Dohle-Gruppe 1.286 

8 Bünting 1.251 

9 Kaes 527 

10 Feneberg 167 

Totaal marktaandeel: 98,5% 
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Supermarkten 

Rang Groep Omzet 2016 in miljoen euro 

(*gedeeltelijke schatting) 

1 Rewe-Gruppe 12.170 

2 Edeka-Gruppe 1.462 

3 Tegut 799* 

4 Klaas + Kock 621 

5 Fleggaard 535 

6 Alnatura 435 

7 Wasgau 315 

8 Denree 260 

9 Feneberg 164 

10 Bio Company 157 

Totaal marktaandeel: 86,7% 

Groothandel - Cash & Carry 

Rang Groep Omzet 2016 in miljoen euro 

(*gedeeltelijke schatting) 

1 Metro C + C 5.027 

2 Transgourmet-Gruppe1 1.816 

3 Edeka-Gruppe 1.302 

4 Handelshof 536 

5 Hamberger 272 

6 Brülle + Schmelzer 195 

7 Mattfeld 109 

8 Stroetmann 87 

9 Mega 69 

10 Wasgau 57 

Totaal marktaandeel: 95,3% 
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Drogisterijen 

Rang Groep Omzet 2016 in miljoen euro 

(*gedeeltelijke schatting) 

1 Dm 7.496 

2 Rossmann 6.072 

2 Müller 3.002 

4 Budnikowsky 478 

5 Dronova 18 

Totaal marktaandeel: 100% 
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5 Winkelstructuur in Duitsland 

In totaal waren er in Duitsland in 2017 ongeveer 24.000 filialen met een volledig assortiment. 

Onder dat cijfer vielen meer dan 16.000 (66%) discountwinkels. Bovendien bevoorraden de Duitse 

handelszaken meer dan 25.000 zelfstandige detailhandelaars. Daarbij komen nog ongeveer 

4.800 drogisterijen.  

Grote hypermarkten en hypermarkten 

Van 1990 tot 2017 steeg het aantal hypermarkten met een minimum verkoopoppervlakte van 

1.500 m2 tot meer dan 1.900 markten. Het aantal hypermarkten (Verbauchermärkte) groeit meer dan 

de grote hypermarkten (SB-Warenhäuser). De omzet van de hypermarkten ligt bij 40 miljard euro. 

Supermarkten 

De gefilialiseerde retailers tot 1.500 m2 bereiken met 19,5 miljard euro bijna 13% van de omzet van 

de discounters (dus zonder de zelfstandige retailers). Nadat door sluitingen, herstructureringen en 

privatiseringen jaarlijks filialen verloren gingen, stagneert de situatie op dit moment.  

Zelfstandige detailhandelaars 

Door talrijke privatiseringen van vroegere filialen, vooral bij Edeka en Rewe, stijgt het aantal winkels 

onder leiding van zelfstandige detailhandelaars. Zonder de biogroothandelaars, die behalve hun eigen 

filialen ook biowinkels en reformwinkels beleveren, telden we in dit segment in 2017 ongeveer 

22.500 winkels. De gemiddelde verkoopoppervlakte per winkel stijgt voortdurend. 

Drogisterijen 

Naast de bioketens zijn de drogisterijen het sterkst groeiende segment in de Duitse 

levensmiddelenhandel. Ze behaalden groeipercentages van meer dan 6,6% in vergelijking met 

het voorgaande jaar. De top 2 in deze sector realiseerde 79,4% van de omzet. Sinds 2012 behoort 

Ihr Platz, naast DM, Rossmann, Budnikowsky en Müller, als vijfde onderneming tot de drogisterijsector. 

Discounters 

De recente groei van de discounters is vooral te danken aan de oprichting van nieuwe vestigingen. 

Het aantal discounters steeg in de periode van 1990 tot 2017 van ongeveer 7.500 naar meer dan 

16.000. Hun omzet is in dezelfde periode gestegen naar 78,2 miljoen euro. In de levensmiddelenhandel 

(zonder drogisterijen) haalde dit bedrijfsmodel zodoende een omzetaandeel van 56,4%. 

Bron: TradeDimensions 2017 

  

http://www.tradedimensions.de/
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6 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 de producten 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 één 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 één 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 voor deze manier een absolute vereiste.  

Wat deze drie wegen echter samenbrengt is dat, wanneer men eenmaal een afnamecontract heeft bij 

een grote handelspartner, er meestal onmiddellijk aanvragen van andere filialen en winkels volgen. 

Ongeacht op welke manier een afnamecontract bereikt wordt, belangrijk hierbij is dat 

de handelscoöperatie zo goed mogelijk gebruikt wordt.  

Trefwoord: 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.  
Bron: www.startupvalley.news/de/handelskooperationen-so-gelingt-der-erfolgreiche-einstieg/  

http://www.startupvalley.news/de/handelskooperationen-so-gelingt-der-erfolgreiche-einstieg/
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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 importeur. Hiervoor zijn verschillende zoekkanalen beschikbaar. 

Bijvoorbeeld via de federatie van de Duitse groothandelaars, de BGA, Bundesverband des Deutschen 

Groß- und Außenhandels (www.bga.de). De federatie beschikt over 26 regionale kantoren en telt 

43 verschillende sub-sectoren binnen de voeding- en drankensector.  

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 

1. Voorbereiding van uw dossier 

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

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

manager, verantwoordelijk voor het voorraadbeheer, de kwaliteitsmanager, verantwoordelijk 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 een 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. 

Wat wel onontbeerlijk is, is een Duitse vertaling van de website. Het is opvallend hoe weinig exporteurs 

over een Duitse versie van hun website beschikken, terwijl deze een enorme markt aanspreekt. 

Eveneens noodzakelijk is uw documentatiefolder in het Duits. Deze hoeft tegenwoordig niet meer op 

heel duur papier gedrukt te zijn, integendeel, minder glamour wijst op een rationeler beheer en laat 

een betere indruk na. 

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

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

potentiële listingbedrijven. 

  

http://www.bga.de/
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Een volledig dossier zal dus de volgende gegevens moeten bevatten: 

• productbeschrijving tot in de 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 

• advertentie- en promotieplannen, eventueel presentatiemateriaal voor promotionele campagnes 

• betalingsmodaliteiten: grote retailers bieden niet noodzakelijk betere kredietvoorwaarden aan 

• 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. 

2. Vastleggen van een afspraak 

Meestal contacteert u de inkoopafdeling van de retailer telefonisch. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat 

u rechtstreeks de inkoper bereikt. De receptioniste of assistente doet een eerste selectie, door middel 

van vragen over uw productgroep. Meestal wordt een eerste onderscheid gemaakt tussen (1) food en 

(2) non-food. Bij food wordt verder een onderscheid gemaakt tussen vers of niet, vlees of kaas enz. 

Belangrijk is dat u de naam van de inkoper achterhaalt en dat u direct bij de beslissingsnemer 

terechtkomt. 

Vermijd praten over uw product aan de telefoon. U moet in de eerste plaats een afspraak vastleggen. 

Eens deze vastligt, begint u aan de productpresentatie.  

3. Presentatie van het product 

Stiptheid is heel belangrijk in Duitsland. Het academisch kwartiertje is onbekend. 

Verder is het belangrijk dat uw stalen perfect zijn. U kan best uw documentatiefolder en eventuele 

consumententests ter beschikking houden. U kan best de interesse van de inkoper opwekken 

vooraleer u met de presentatie begint. 

Vermijd een onnodige inleiding, in Duitsland is small talk overbodig. 

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. 
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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. Eerste overeenkomsten voorzien normaliter een proeftermijn van 

3 maanden, in deze periode wordt de reactie van de consumenten gemeten. 

4. 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 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 één 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. 
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7 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.  

De globale trends van 2017 zijn:  

Trendthema: producten met beschermde oorsprongsbenaming  

De groeiende vraag van consumenten naar traceerbaarheid van de producten heeft tot een actieve 

afzet van producten geleid, die meteen “terug naar de bron” te brengen zijn. Dit leidde tot 

een toename in promotieactiviteiten omtrent de herkomst van producten, met slogans zoals: 

“Van het veld tot op je bord”. 

Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor levensmiddelen, die onder beschermde herkomstbepalingen 

(PDO) geclassificeerd kunnen worden. Innova Market Insights meldt een enorme groei van 53% 

oorsprongsvorderingen in de tijdsperiode 2016-2017, wat de actualiteit van deze marktdynamiek 

illustreert. 

Trendthema: superfoods 

Superfoods ontwikkelen zich tot alledaagse producten, waardoor ze in dagelijkse maaltijden 

opgenomen worden. Het afwegen tussen gezondheidsperspectieven en genot, alsook 

de terbeschikkingstelling van een breed productassortiment zijn strategieën om verschillende 

consumentenvoorkeuren te verzadigen. Een aanhoudende groei van genotsgeoriënteerde 

combinaties en de uitbreiding van premiumproducten wordt verwacht. Volgens Innova Market 

Insights zorgen “Super Foods” voor 34% van de gemiddelde jaarlijkse groei op het gebied van globale 

productlanceringen. (CAGR, 2013-2017) 

Trendthema: functioneel en vrij van producten  

Het consumenteninteresse aan “vrij van” levensmiddelen en vooral producten die als “glutenvrij” 

worden gepresenteerd, passen bij de groeiende consumententrend “werkt-voor-mij”. Innova Market 

Insights noteert een gestage groei voor “vrij van” eisen bij nieuwe productlanceringen in 

de voedingsindustrie. De gemiddelde jaarlijkse groei voor productlanceringen van “Super Foods” ligt 

wereldwijd rond 18%. In 2017 was het aandeel van glutenvrije producten bij levensmiddelen en 

dranken hierbij 14,5%. 

Trendthema: kant-en-klare maaltijden  

Druk bezette consumenten zijn niet bereid om toegevingen te doen op smaak, vandaar dat de vraag 

naar hoogwaardige kant-en-klaar producten aanhoudt. Kant-en-klare maaltijden die onderweg 

geconsumeerd worden, blijven een langzaam, maar constante ontwikkelingsmarkt binnen 

de voedingsmiddelensector. In 2017 kreeg 1,5% van alle nieuwe producten wereldwijd een kant-en-

klaar keurmerk. In 2013 was dit nog 1,3%. 
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Trendthema: koosjer- en halalproducten  

De vraag naar koosjere producten stijgt. Innova Market Insights rapporteert een gemiddelde jaarlijkse 

groei van meer dan 18% bij nieuwe producten uit de voedingsmiddelen en drankensector die 

een koosjer-label krijgen. In 2017 lag dit bij 9%. 

De stijgende vraag naar levensmiddelen met een halal-keurmerk uit de opkomende markten in 

het nabije Oosten, alsook het groeiende verbruik in het Westen, heeft tot een sterke groei van halal-

gecertificeerde levensmiddelen geleid. In 2017 ontving 4,6% van de nieuwe producten in 

levensmiddelen en drankensector een halal-keurmerk. 

Trendthema: vegetarisch en veganistisch  

In de laatste jaren heeft zich een sterk duidelijk zichtbare trend van flexibele vegetariërs, ook wel 

flexitariërs doorgezet. Daaronder vallen consumenten die zich af en toe laten verleiden tot het eten 

van vlees, maar voor de rest vegetarisch eet, zij het wegens gezondheidsredenen of om 

duurzaamheidsredenen. Deze verandering heeft tot een langdurige groei van vegetarische producten 

geleid, en de voedingsmiddelensector biedt ondertussen ook kwalitatief hoogwaardige 

vleesvervangende producten aan. In 2017 kreeg 8% van de nieuwe producten een vegetarisch-label 

(V-keurmerk).  

De massacomptabiliteit van veganistische voedingsmiddelen heeft een ingrijpende invloed op 

de productontwikkeling. Een analyse van Innova Market over de lancering van nieuwe producten met 

een veganistisch zwaartepunt toont wereldwijd een gemiddeld jaarlijks groeicijfer van 45%.  

In vergelijking met 2013 werden in 2017 vier keer zoveel nieuwe veganistische producten op de markt 

geïntroduceerd. Nieuwe producten in de veganistische sector zijn er in Europa in geslaagd om de markt 

te penetreren. In 2013 werden slechts 1,5% van alle nieuwe producten als veganistisch gelabeld. 

Vier jaar later lag dit al bij 7%.  

Trendthema: fairtradeproducten 

De trend om weloverwogen beslissingen te nemen bij de aankoop van producten, zodat deze zowel 

goed voor de consument alsook goed voor het milieu zijn, heeft tot een groei geleid van producten 

met een fairtradelabel. Innova Market Insights meldt dat er een wereldwijde groei van 20% genoteerd 

kan worden voor nieuwe levensmiddelen en dranken met een fairtradelabel. Daar staat echter 

tegenover dat producten met een fairtradelabel nog steeds een nichemarkt blijven in de 

levensmiddelensector. De uitzondering daarop is de zoetwarensector waar het fairtradelabel zeer 

dominant aanwezig is. In 2017 had één op drie producten in het winkelassortiment een fairtradelabel. 
Bron: www.anuga.de/anuga/die-messe/anuga-trendthemen 

  

http://www.anuga.de/anuga/die-messe/anuga-trendthemen
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8 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 beurzen. Raadpleeg regelmatig ons actieprogramma op de website.  

Beurs – Plaats - Datum Vertegenwoordigd door 

ANUGA 

Keulen 

05-09/10/2019 

Groepsstand 

 

BIOFACH 

Nürnberg 

13-16/02/2019 

Groepsstand 

ISM 

Köln 

27-01/01/2019 

Groepsstand  

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. 

Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 

stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste 

zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. 

Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke 

situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd 

advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor 

gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan 

evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in 

deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen 

houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 

verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: november/2018 

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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