
016

ECONOMIE & BEDRIJVEN VMT FOOD   .   28 MEI 2014   .   NR 1

ACHTERGROND

Investeringen 10% 
gedaald in 2013
Voedingsindustrie grootste industriële sector

De voedingsindustrie is met een omzet van 48,2 miljard euro  
in 2013 de grootste industriële sector. Ondanks de 1,5% groei 
is de ambitieuze omzetdoelstelling van 48,8 miljard euro, op 
600 miljoen euro na, niet gehaald. “2014 wordt het jaar van de 
tweesprong: stagnatie of groei”, zei Fevia-voorzitter Bernard 
Deryckere diplomatiek bij de presentatie van het economisch 
verslag 2013 in Brussel. Fevia kiest nadrukkelijk voor groei, 
maar vraagt daarvoor wel overheidsmaatregelen voor een  
betere competitiviteit.

de is gelijkelijk verdeeld over de product-
groepen. Deryckere: “Belgische exportpro-
ducten zijn meer dan bier en chocolade.” 
Ten opzichte van 2012 nam binnen de 
EU-15-landen enkel de uitvoer naar Grie-
kenland (-6,6%), Oostenrijk (-6,1%) en 
Zweden (-3,2%) af in 2013. De export naar 
Ierland (+16,6%) en Portugal (+16,4%) 
kende de sterkste groei. Meer dan 13,4% 
van de totale uitvoer in 2013 kwam op reke-
ning van de uitvoer buiten Europa, wat een 
lichte toename is ten opzichte van 2012 
(13,1%). De Verenigde Staten (391 miljoen 
euro), de Russische Federatie (202 miljoen 
euro) en Japan (174 miljoen euro) zijn bin-
nen deze categorie de belangrijkste landen. 
De sterkste exportstijging zowel ten opzich-
te van 2012 als 2009 was er naar Aziatische 
landen: China, Hong Kong, Maleisië en Tai-
wan. Ook de export naar Nigeria behoorde 
tot de sterkste klimmers. De twee laatste 
jaren is China aan een sterke groei bezig (98 
miljoen euro). “De kans is groot dat China 
in 2015 de vierde belangrijkste verre 
exportmarkt wordt”, aldus Fevia-voorzitter 
Deryckere. 

Kwaliteit
Volgens de Fevia-voorzitter zijn deze gun-
stige prestaties op de exportmarkten te dan-
ken aan de zeer goede kwaliteit en product-
veiligheid van de in België geproduceerde 
voedingsmiddelen in combinatie met de 
vakbekwaamheid van talloze medewerkers 

Vorig jaar kende de Belgische voedingsin-
dustrie een voorzichtige groei van 1,5% tot 
48,2 miljard euro, terwijl de omzet van de 
totale industrie 3,3% daalde (tot 281,3 mil-
jard euro). De omzetdoelstelling van 48,8 
miljard euro werd niet gehaald. De export 
was 200 miljoen groter dan de afzet op de 
thuismarkt: 24,2 versus 24,0 miljard euro. 
Viervijfde van de omzet van voedingspro-
ducten (excl. dranken) werd in 2013 gerea-
liseerd door ondernemingen in Vlaanderen, 
Wallonië levert 15% van de omzet, het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2%.  
Buitenlandse ondernemingen – zonder een 
Belgisch adres – zijn goed voor circa 3% 
van de omzet. 
Fevia-voorzitter Bernard Deryckere wees 
eveneens op de positieve goederenbalans 
voor voeding van 3,1 miljard euro in 2013. 
Ook hiermee scoort de sector bijzonder 
goed in vergelijking met de totale Belgische 
industrie die in 2013 een negatieve handels-
balans kende van -7,3 miljard euro. Dit 

De belangrijkste  
exportlanden
Nederland 21,8%
Frankrijk 21,4%
Duitsland 15,3%
Groot-Brittannië  8,7%
Italië  4,1%
Rest EU-15 11%
Rest EU-28 4,3%

baart Fevia zorgen. Deryckere: “Een nega-
tieve handelsbalans is voor een land een 
probleem.”

Export
Nederland, Frankrijk en Duitsland zijn bin-
nen Europa de voornaamste exportmarkten 
(zie kader op deze pagina). Zeventig pro-
cent van de export gaat naar vijf landen. 
Net als in 2012 is Nederland opnieuw de 
belangrijkste uitvoermarkt. De exportwaar-
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die in de voedingsindustrie werken. Komt 
daar nog bij dat de Belgen zelf ook meer 
Belgische voedingsproducten consumeren. 
“We zijn allemaal Bourgondiërs”, weet 
Deryckere. Fevia leidt de toename af uit de 
snellere stijging van de binnenlandse omzet 
dan de omzetstijging van de voedingsklein-
handel in België. Ten opzichte van 2009 
steeg de omzet van de voedingsindustrie in 
2013 met 23,5%, terwijl de omzet van de 
kleinhandel vorig jaar met 15,2% toenam. 
 
Innovatie
Uit cijfers van de Eurostat CIS2010- 
enquête, waar Deryckere naar verwees, 
blijkt dat 38% van de Belgische voedings- 
en drankenproducenten in 2013 met een 
productinnovatie op de markt kwam. Hier-
mee staat België in vergelijking met zijn 
buurlanden aan de top. Vooral ten opzichte 
van Frankrijk (23%) scoort België, samen 
met Duitsland (38%), aanzienlijk beter. 
België presteert gemiddeld ook sterker dan 
de buurlanden op het vlak van procesinno-
vatie. 37% van de voedingsbedrijven imple-
menteerden een procesinnovatie. Duitsland 
(19%) en Frankrijk (23%) scoorden aan-
zienlijk lager, terwijl in Nederland 30% 
koos voor procesinnovatie. 

Investeringen 
“De voedingsindustrie is op dit moment de 
sterkhouder van de Belgische industrie. 
Toch kiezen wij ervoor om niet op onze 

lauweren te rusten, maar ook in de jaren die 
komen te blijven groeien en blijvend te 
investeren in België. Om dit te bereiken, 
moet er wel dringend een antwoord gebo-
den worden op een aantal cruciale vragen”, 
aldus de voorzitter van Fevia. “Onze 
belangrijkste inputfactoren, met name 
grondstoffen, energie en lonen, kennen een 

Werkgelegenheid
In het tweede kwartaal van 2013 bedroeg 
het aantal arbeidsplaatsen in de voedings-
industrie 88.747, goed voor 73.157 voltijds-
equivalenten (vte’s). Het aantal arbeids-
plaatsen is weliswaar ten opzichte van 
2012 met 0,7% afgenomen, maar het aan-
tal vte’s is daarentegen toegenomen met 
0,5%. Dit betekent dat het aandeel van 
deeltijdse contracten is gedaald. De groei 
van de tewerkstelling in vte’s die gestart 
was in 2011, zet verder door. Ondanks dat 
in 2013 in de verwerkende industrie bijna 
14.000 banen verloren gingen, steeg het 
werkgelegenheidsaandeel van de voe-
dingsindustrie van 16,1% in 2008 naar 
18,3% in 2013.
www.fevia.be

steeds stijgende prijsbeweging en dat zet 
voedingsproducenten onder druk. Daarom 
kijken wij op dit moment naar alle regerin-
gen in dit land om dringend maatregelen te 
nemen om zo niet alleen de voedingssector 
te ontlasten, maar ook de volledige Belgi-
sche industrie te ondersteunen.” De nood is 
volgens Deryckere hoog. In 2013 daalden 
de investeringen met maar liefst 10,2%. 

Memorandum 2014
De voedingsindustrie roept onder andere 
op om de energiekosten voor relatief kleine, 
maar intensieve energieverbruikers naar 
beneden te halen, de loonkostenhandicap te 
halveren, een actiever arbeidsmarktbeleid te 
voeren, het aanwerven van exportmanagers 
fiscaal te stimuleren en de administratieve 
rompslomp bij O&O-projecten te vermin-
deren. Om politici te sensibiliseren, publi-
ceerde Fevia op 23 april 2014 het Memo-
randum 2014 Partnerschap voor een duur-
zame groei van onze voedingsindustrie. In 
een zestal pagina’s tellend document deelt 
en onderbouwt de voedingsindustrie haar 
zorgen.

“2014 is het jaar van de tweesprong: stagnatie of groei”, weet 

Fevia-voorzitter Bernard Deryckere.

De investeringen in de voedingsindustrie daalden in 2013 met 10%.
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