
Evolutie van de belangrijkste verscategorieën in 2016 in België 
 

 
 
Na een jaar van stabilisatie daalden de aankopen van verswaren in 2016 met 2%. Het 
duurzaamheidsbesef zorgen er immers voor dat de Belg bewuster koopt en verstandiger met voedsel 
omspringt. In bestedingen steeg de versmarkt met 0,8% maar dit was enkel te wijten aan de hoge 
inflatie (+2,8%). Op het vlak van de distributie is de Hard Discount, na een zwakker 2015, opnieuw de 
sterkste groeier. Zowel het aantal kopers als het aantal winkelbezoeken stagneert hier evenwel. De 
speciaalzaak kon de kopersvlucht stoppen en daalde enkel verder in aankoopfrequentie.  
Dit artikel schetst de belangrijkste ontwikkelingen in het aankoopgedrag van de Belg wat betreft verse 
producten voor thuisverbruik, gebaseerd op de data die het GfK-gezinspanel (5.000 huishoudens) in 
opdracht van VLAM verzamelde. 
 
Verse aardappelen 
De aankopen van verse aardappelen daalden in 2016 met 4% in volume tot onder de 24 kg per capita. 
Door de hogere gemiddelde prijs stegen de aardappelbestedingen wel met 20%. De daling in volume 
wordt vooral gedreven door een daling van het volume per aankoop. De penetratie en de 
aankoopfrequentie bleef eerder stabiel. Binnen verse aardappelen is drie kwart van Belgische origine 
maar dit aandeel daalde. Op vlak van distributie kende vooral ‘DIS 1’ een positief 2016 ten koste van 
de rechtstreekse aankoop, openbare markt en agf-zaken. Hard Discount kon de stijging van de 
voorbije jaren niet verder zetten. 
Verse verwerkte aardappelen bleven in 2016 doorgroeien en kwamen uit op 1,8 kg per capita.  
Bij de alternatieven noteren we een sterke stijging voor rijst, na heel wat stabiele jaren. Droge 
deegwaren blijven reeds een aantal jaren ter plaatse trappelen.  
Het aandeel van verse aardappelen binnen de maaltijdbegeleiders daalde van 65% naar 63%.  
 
Verse groenten en fruit 
De groente- en fruitbestedingen per capita stegen in 2016 met 4% sterker dan de globale 
voedingsmarkt. De stijging was iets groter bij fruit (+4%) dan bij groenten (+3%). De inflatie en de 
hogere gemiddelde winkelprijs van verse groenten en fruit liggen aan de basis van de hogere 
bestedingen.  
In 2016 kocht de Belg gemiddeld 39 kg verse groenten en besteedde er 95 euro aan of 2 euro meer 
dan het jaar voordien. Het aangekochte volume per capita van groenten bleef stabiel. Per soort waren 
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er wel enkele opvallende stijgers en dalers. De grootste dalers waren: artisjokken, kervel, knolselder, 
kropsla, peterselie en bloemkolen. De sterke groeiers in 2016 waren o.a. rucola en de specialere 
slasoorten, andijvie, rammenas, courgettes, groene asperges en spinazie. De nummer één in de 
groentekorf blijft ‘de tomaat’, maar ‘de wortel’ komt dichterbij. Binnen de top tien wonnen vooral de 
courgettes terrein.  
Vers fruit was vorig jaar 5% duurder. Het aangekochte volume per kop daalde met 1% tot iets minder 
dan 47 kg, goed voor een besteding van 117 euro. De nummer één in de fruitkorf ‘de appel’, met 
Jonagold op kop die fors duurder was, kon zich qua volume niet handhaven en verloor marktaandeel. 
Pink lady die de voorbij jaren een sterke groeier was, moest vorig jaar terrein prijsgeven. Aardbeien 
deden het in 2016 niet zo goed en verloren zowel kopers als volume. Andere belangrijke dalers waren 
de appelrassen Jonagored, Kanzi, Boscoop en Gala, de Durondeau peer, pompelmoezen en kersen. 
De perenverkoop viel verder terug tot onder de 3 kg per kop, na een sterk 2014 waarin de consument 
opgeroepen werd om de perenproducenten te steunen na de Russische handelsboycot. Bij de 
grootste stijgers behoorden vijgen, de Braeburn appel, blauwe bosbessen, frambozen en perziken.  
Qua distributie was er weinig verandering. ‘DIS 1’ steeg naar 49% marktaandeel en bleef een stevige 
marktleider, gevolgd door Hard Discount met 24%. Op de derde plaats kwam de buurtsupermarkt met 
14% marktaandeel. 
 
Brood en banket 
De broodaankopen daalden vorig jaar verder met 5% tot 32 broden per kop. De specialere 
broodsoorten wonnen fors terrein ten koste van de standaard witte en grijze broden. Ook de 
stokbroden en de broodjes kenden een daling. De twee groeiende categorieën binnen de 
bakkerijsector zijn koffiekoeken en gebak. Zij stegen met respectievelijk 1% en 5%.  
In deze dalende broodmarkt blijven de bakkers het moeilijk hebben als kanaal. Zowel het 
marktaandeel van de bakker, als het aantal kopers en de aankoopfrequentie in dit kanaal gingen er op 
achteruit. Winnaars in deze markt zijn ‘DIS1’ en Hard discount. 
 
Vlees & co 
De vleesaankopen krompen verder met 4% in waarde en 5% in volume. De Belg is en blijft wel een 
vleeseter. De penetratie blijft hoog maar het aankoopvolume daalt verder, vooral door een dalende 
aankoopfrequentie.  
In 2016 kocht de Belg gemiddeld iets minder dan 19 kg vlees en 10 kg gevogelte en wild, samen goed 
voor een jaarbesteding van 259 euro per capita. 98% van de Belgische gezinnen kocht vorig jaar 
vlees, gevogelte of wild en deed dat gemiddeld 53 keer, wat één keer minder is dan in 2015 en tien 
keer minder dan in 2008.  
Het aangekochte volume van gevogelte komt, net zoals vlees, stilaan onder druk (-2%). Omdat de 
vleesaankopen sterker dalen, wint gevogelte binnen de korf van vlees, vis en gevogelte wel verder 
terrein. Het aandeel van vlees binnen deze korf daalde onder de 56%. De categorie ‘Vis- week- en 
schaaldieren’ blijft al enkele jaren status quo.  
 
Vers vlees 
Binnen vers vlees bleven de aandelen van de verschillende vleessoorten stabiel. Het pure verse 
varkensvlees kon zich, binnen een dalende vleesmarkt, handhaven op een aankoop van iets minder 
dan 6 kg per capita waardoor het volumeaandeel in de vleeskorf op 31% behouden bleef.  
De vleesmengelingen, met het gemengd gehakt op kop, zijn de grootste categorie qua volume maar in 
waarde worden ze ingehaald door rundvlees. Met een volume van 6,5 kg per capita maken ze 
ondertussen 36% van het aangekochte volume vers vlees uit. Dit segment daalde wel sterker dan het 
marktgemiddelde.  
Qua distributie is ‘DIS 1’ het belangrijkste aankoopkanaal voor vers vlees met 41% marktaandeel. Op 
de tweede plaats volgt de slager die een kwart van de markt vertegenwoordigt. De Hard Discount kan 
na een minder jaar in 2015 opnieuw marktaandeel winnen en komt op 13% marktaandeel. 
 
Gevogelte en konijn 
In tegenstelling tot vlees bleef de aankoopfrequentie van de totale gevogeltecategorie in België op 
peil. Binnen deze gevogeltecategorie is kip zeer dominant, met een volumeaandeel van ruim 85%. In 
de dalende gevogeltemarkt vormde verse kip vorig jaar een uitzondering, gezien de aankoop ervan 
stabiel bleef. De gemakstrend zet zich in de kippenrayon verder. Het aandeel van de verwerkte en 
versneden kip steeg immers tot boven de 82% van het volume van deze categorie. 
De aankopen van konijn kenden vorig jaar een sterke daling van 16%. 
De groei van Hard Discount zet zich, na een minder 2015, verder door. Het volumeaandeel van dit 
kanaal steeg bij kip van 26 naar bijna 28%. Voor konijn is de Hard Discount met 8% marktaandeel niet 
zo’n belangrijk kanaal. ‘DIS1’ blijft voor beide categorieën, kip en konijn, marktleider met 
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respectievelijk 38% en 51% marktaandeel. De speciaalzaak (slager en poelier) komt voor kip verder 
onder druk en is op lange termijn de grootste verliezer. Voor konijn kan de speciaalzaak zich 
handhaven op 12% marktaandeel. 
 
Vleeswaren 
De charcuteriemarkt is een zeer stabiele markt voor de meeste parameters. Enkel het volume per 
capita daalde lichtjes (-2%) maar door een hogere gemiddelde prijs bleef de besteding op peil. De 
Belg kocht zo’n 11 kg vleeswaren en besteedde er 128 euro aan. Binnen de vleeswaren is de groei 
van het aandeel van kalkoen- en kipbereidingen gestopt. De andere segmenten blijven onveranderd.  
Meesterlyck deed het de voorbije jaren binnen de charcuteriemarkt zeer goed en groeide zowel in 
marktaandeel als in aantal kopers maar stagneerde in 2016. 59 op 100 Belgische gezinnen kochten 
vorig jaar Meesterlycke ham. 
Voor vleeswaren is de Hard Discount het afzetkanaal dat het meeste terrein wint. Met een 
marktaandeel van 35% komt het in de buurt van de marktleider ‘DIS 1’, dat 37% van de 
charcuteriemarkt in handen heeft. 
 
Eieren 
De eierverkoop kende een lichte daling (-1%) in volume maar de bestedingen bleven constant. In 
2016 werden er 73 eieren per capita gekocht voor een bedrag van 12,70 euro. Het scharrelei is de 
standaard en vertegenwoordigt twee derde van de markt. Eieren uit vrije uitloop hebben een kwart van 
de markt in handen. Het aandeel van bio-eitjes groeide naar 8% van het volume en naar 14% van de 
waarde.   
De aankoop van eieren in de Hard Discount stabiliseerde op 33,5% marktaandeel. ‘DIS 1’ blijft het 
belangrijkste kanaal met ruim 45% volumeaandeel. 
 
Zuivel: 
In tegenstelling tot de licht groeiende voedingsmarkt en de stijgende zuivelprijzen daalden de 
zuivelbestedingen in België vorig jaar met 0,2% en in Vlaanderen met 0,6%. 
De oorzaken hiervan waren een dalend volume voor de meeste zuivelcategorieën maar vooral voor de 
witte consumptiemelk (-8%), de verse zuiveldesserts (-7%) en de gefermenteerde melkdrinks (-4%). 
Drinkyoghurt, kaas en ijsroom deden het goed en konden het verlies van de zuivelcategorie enigszins 
temperen.  
 
Kaas 
De Belg kocht in 2016 gemiddeld 12 kg kaas per jaar en besteedde er 112 euro aan. De totale 
kaasaankopen (excl. witte plattekaas) stegen in 2016 met ruim 1%. Door een lagere gemiddelde prijs 
daalden de kaasbestedingen met 0,3%. De aankoopfrequentie van kaas steeg tegen de algemene 
dalende trend van het aantal winkelbezoeken in. 
Binnen de kaasmarkt wordt ruim de helft van het volume ingenomen door de harde kazen. Dit 
segment blijft de laatste jaren quasi stabiel. Op lange termijn zijn het de verse kazen, het kleinere 
segment van de geiten- en schapenkazen en vooral de halfharde kazen die terrein winnen.  
Het marktaandeel in waarde van de Belgische kazen steeg lichtjes van 20,2 naar 20,4%. Het 
marktaandeel van de Belgische kazen is hoger in het noorden dan in het zuiden van het land en het 
grootste binnen het halfharde segment.  
Qua distributie is het relatief windstil. ‘DIS 1’ blijft een stabiele marktleider met 47% volumeaandeel 
gevolgd door Hard Discount met 32% marktaandeel.  
De buurtsupermarkt én de speciaalzaak zijn voor de ‘kazen van bij ons’ relatief belangrijkere kanalen 
dan voor de totale kaasmarkt. Deze twee kanalen en ook Hard Discount verloren vorig jaar 
marktaandeel aan ‘DIS 1’, die meer dan de helft van de markt van Belgische kazen in handen heeft. 
 
Melk 
De totale consumptiemelkaankopen liepen vorig jaar terug met 6%, witte melk zelfs met 8%. Door een 
hogere gemiddelde melkprijs (prijzentoeslag in uitvoering van het zuivelakkoord met de retail) bleven 
de melkbestedingen op peil.  
Uitzondering op de dalende tendens qua volume vormden de drinkyoghurts, de gearomatiseerde melk 
en de categorie ‘overige melk’. Deze categorieën wonnen terrein. 
We kochten vorig jaar 45,7 liter melk en zuiveldranken per kop en 3,7 liter soja-, rijst- en andere 
plantaardige dranken. Opmerkelijk is dat deze plantaardige dranken ook deelden in de klappen. Zij 
tekenden een daling op van 7% in volume per capita. Het marktaandeel van witte melk binnen de 
totale markt van zuiveldranken en -substituten daalde in volume van 78 naar 77% en in waarde bleef 
het aandeel stabiel op 57%.  
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Qua distributie bleven de verhoudingen quasi stabiel. De marktleider ‘DIS 1’ heeft nu 47% van de 
melkverkoop in handen. Hard Discount is de stabiele nummer twee met 38% volumeaandeel. De 
buurtsupermarkt verloor een half procentpunt en strandt op iets meer dan 9%. Het volumeaandeel van 
de distributiemerken groeit verder door tot bijna 80%. 
 
Vis, week- en schaaldieren: 
In lijn met de licht stijgende voedingsbestedingen stegen de bestedingen van vis, week- en 
schaaldieren vorig jaar met 2%. De stijging was groter in Vlaanderen (+4%). Het gekochte volume van 
de viscategorie kromp de voorbije periode echter met 2%. In Vlaanderen bleef het gekochte volume 
status quo.  
In totaal kocht de Belg vorig jaar iets meer dan 8 kg vis, week- en schaaldieren (vers, diepgevroren en 
verwerkt-inclusief vissalade) voor een waarde van 97 euro. De helft van het volume van vis, week- en 
schaaldieren wordt als vers gekocht.  
Verse mosselen waren in 2016 goedkoper en konden zowel het aantal kopers als het volume op peil 
houden. Gepelde grijze garnalen waren fors duurder en halveerden in volume. Verse vis was vorig 
jaar 6% duurder maar werd toch meer gekocht (+1% in volume per capita).  
De twee klassiekers, zalm en kabeljauw, zijn samen goed voor de helft van de verkoop van verse vis 
en dit aandeel blijft, vooral onder impuls van de zalm, groeien. Heilbot, lotte/zeeduivel, poon, zeewolf, 
schelvis, wijting, schol en tongschar deden het beter in 2016 dan het jaar voordien.   
De exotische soorten zoals pangasius en victoriabaas verliezen aan populariteit. Ook tong, hondshaai, 
koolvis, tonijn en rog verloren terrein. 
‘DIS 1’ bleef met  zo’n 43% marktaandeel afgetekend marktleider. Hard Discount vormde het tweede 
belangrijkste kanaal en nam een vierde van de verkoop van verse vis, week- en schaaldieren voor zijn 
rekening. De visspeciaalzaak verloor de voorbije periode marktaandeel en zakte onder de 10%. De 
buurtsupermarkt hield stand met een marktaandeel van 12,5%.  
In Vlaanderen is de visspeciaalzaak voor verse vis belangrijker. Dit kanaal heeft hier 23% van de 
markt in handen. 
 
Biovoeding: 
De biomarkt groeide vorig jaar opnieuw met dubbele cijfers. De totale bestedingen van biologische 
producten groeiden in 2016 met 12% en de verse bioproducten zelfs met 13%. De groei was het 
sterkst in het zuiden van het land. Vlaanderen bleef met een stijging van 7% iets achter op het 
marktgemiddelde. Het totale aantal biokopers steeg voor alle biocategorieën behalve voor vlees.  
Het marktaandeel van bioproducten groeide ook verder door. Binnen de verse voeding is het bio-
aandeel in België gestegen van 2,7 naar 3%. Het grootste marktaandeel hebben de biologische 
vleesvervangers. Eén op de vier gekochte vleesvervangers is biologisch. Het kleinste marktaandeel 
hebben de biovleeswaren met 0,9%. De grootste groeiers waren de bio-aardappelen en de bio-eieren. 
De prijs is een belangrijke rem op de aankoop van biovoeding. Biologische versproducten zijn 
gemiddeld een derde duurder dan gangbare producten en dit prijsverschil blijft quasi stabiel over de 
jaren heen. Voor brood, vlees en kip was de bioversie gevoelig duurder dan de gangbare variant. Voor 
biomelk was het prijsverschil kleiner. 
Gezinnen met kinderen met een beperkt inkomen hebben met amper 1% het laagste bio-aandeel. 
Alleenstaanden, zowel oud als jong, halen het hoogste bioaandeel met 4 à 6%. De groeiers binnen de 
biomarkt op lange termijn zijn tweeverdieners en welgestelde gezinnen met kinderen.  
 
De klassieke supermarkt ‘DIS 1’ blijft het grootste biokanaal met 41,5%. Op de tweede plaats volgt het 
gespecialiseerde kanaal (Speciaalzaak/Natuurvoeding/Overige algemene voeding waaronder ook 
bioplanet) met een aandeel van zo’n 31%. De buurtsupermarkt is het derde belangrijkste kanaal voor 
biovoeding met een marktaandeel van 10%. De Hard Discount (9,4%) blijft klein maar groeit wel sterk. 
De hoevewinkel en de boerenmarkt zijn de kanalen met het hoogste percentage aan biologische 
producten in het assortiment. 21% van het aanbod is hier bio. 
 
 
 
 
 
 
DIS 1: AH, ALMA, CARREFOUR HYPER/GB/MARKET, CHAMPION, COLRUYT, CORA , DELHAIZE DE LEEUW, METRO EN RED MARKET 
HARD DISCOUNT: ALDI EN LIDL 
BUURTSUPERMARKT: ALVO, CARREFOUR EXPRESS, CASH FRESH, DELHAIZE AD/CITY/PROXY, INTERMARCHE/ECOMARCHE, LOUIS 
DELHAIZE, OKAY, PROFI, ROB, SMATCH, SPAR, SUPRA … 


