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Recordinvesteringen in 
voedingsindustrie
In 2014 investeerde de voedingsindustrie een recordbedrag  
van 1,3 miljard euro. Dat is maar liefst 11,3% meer dan in 2013. 
Volgens Chris Morris, directeur-generaal van Fevia, bevestigt de 
sector hiermee haar vertrouwen in de toekomst. De stijgende 
export speelt een belangrijke rol. “Food.be verbindt alle  
Belgische voedingsbedrijven achter een sterk merk.” 

Morris merkt nog op dat de toename in de 
investeringen niet wordt verklaard door één 
of twee ‘mega-investeringen’. Groei van de in-
vesteringen is zichtbaar in de meeste subsec-
toren van de voedingsindustrie, waarvan de 
chocoladesector, de verwerking van groenten 
en fruit en de biersector de drie belangrijkste 
sectoren zijn. Morris verwacht dat dit groei- 
scenario zich dit jaar verderzet. “We zien im-
mers dat het producentenvertrouwen in de 
eerste drie maanden van 2015 aantrekt. Dit is 
een indicatie dat het sterke investeringsritme 
zich kan voortzetten.”

Food.be
Food.be verbindt alle Belgische voedings- 
bedrijven achter een sterk merk. Morris: “Je 
kunt het concept vergelijken met de manier 

waarop Duitse wagens we-
reldwijd een imago van kwa-
liteit hebben opgebouwd en 
daar de vruchten van pluk-
ken over de merken heen. 
Op deze wijze zal Food.be 
de Belgische voeding inter-
nationaal ondersteunen  
met een gedeeld imago  
van kwaliteit, diversiteit  
en innovatie.” 
De directeur-generaal gee! 
enkele voorbeelden. “Op de 
internationale beurzen zoals 
SIAL en Anuga, waar de Bel-

gische producten vroeger in gespreide slag-
orde werden getoond, is er nu met Food.be 
een rode draad die Belgische producenten 
verbindt. Dit is ook op de World Expo 2015 
in Milaan, waar Food.be een centrale rol 
hee! in het Belgische paviljoen, het geval.” 

Handelsmissies
De Food.be databank zorgt ervoor dat 
buitenlandse bedrijven in een handomdraai 
in contact kunnen komen met Belgische 
leveranciers. Ook plaatst Food.be Belgische 
voeding volop in de aandacht tijdens inter-
nationale handelsmissies. “Denk maar aan 
de (toen nog) prinselijke missie in de Ver-
enigde Staten waar Food.be o"cieel is ge-
lanceerd, of recentelijk nog de missie naar 
Maleisië. Dergelijke handelsmissies openen 
deuren voor bedrijven in deze markten. 
Food.be is hierbij van onschatbare waarde.” 
Op de binnenlandse markt ziet Morris 
eveneens een rol weggelegd voor Food.be: 
“Op termijn kan het een rol vervullen om 
de #erheid op onze producten bij Belgische 
consumenten aan te wakkeren.”
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Chris Morris: “Food.be verbindt alle Belgische voedingsbedrijven achter een  

sterk merk.” 

“De sterke toename in de investeringen in 
materieel vast activa is een duidelijke indi-
catie dat de Belgische voedingsbedrijven ge-
loven in de toekomst”, meent Chris Morris, 
directeur-generaal bij Fevia. De motor ach-
ter deze groei is de export. Deze steeg in 
2014 met 2,1% tot 22,9 miljard euro. Als 
gevolg hiervan bedroeg de positieve han-
delsbalans voor voeding en dranken in 2014 
niet minder dan 3,9 miljard euro. Dat bete-
kent een mooie groei van 11,8% ten opzich-
te van het jaar ervoor. 

Groei 
De belangrijkste groei doet zich voor in de 
nieuwe EU-lidstaten (+5%) en in de verre 
export (+12,5%). “Dit is echt positief 
nieuws”, zegt de directeur-generaal. 

Kerncijfers
Aantal bedrijven 4.532 (-2,3%)

Aantal  
arbeidsplaatsen (vte)

73.219 (+0,1%)

Omzet 48 miljard euro 
(-0,4%)

Toegevoegde waarde 7,4 miljard euro 
(+1,6%)

Export 22,9 miljard euro 
(+2,1%)

Tabel 1. Enkele kerncijfers van de Belgische  

voedingsindustrie.


