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III. Vergelijking van het consumptieprijsniveau in België, Duits-
land, Frankrijk en Nederland 
Terwijl de andere analyses in dit jaarverslag gaan over het prijsverloop in België en in de buurlanden, beoogt dit hoofd-
stuk te bepalen of er sprake is van significante verschillen in prijsniveau tussen deze landen voor de bewerkte levens-
middelen en andere consumptiegoederen. 

III.1 Samenstelling van de steekproef 
Net zoals voor het jaarverslag van 2013 en 2011 (met prijsgegevens van respectievelijk 2012 en 2010) heeft het Prij-
zenobservatorium een beroep gedaan op gegevens van het onderzoeksbureau Nielsen om een vergelijking van het 
prijsniveau te kunnen uitvoeren tussen België en de buurlanden. 

De databank van Nielsen die gebruikt werd in de analyse die wordt voorgesteld in dit hoofdstuk bestaat uit prijzen die 
tussen oktober 2016 en september 2017 opgenomen werden in winkels waarvan de oppervlakte groter is dan 400 m². 
De steekproef160 omvat alleen de verkooppunten waarvan de verkoop van levensmiddelen minstens 40 % van de tota-
le omzet vertegenwoordigt. Harddiscounters (zoals Aldi en Lidl), winkels die deel uitmaken van een tankstation en win-
kels waar meer dan de helft van de omzet uit de verkoop van vlees komt, worden niet opgenomen in de databank. De 
gebruikte methodologie voor de samenstelling van de databank bleef globaal genomen identiek aan die voor 2013. 

De nomenclatuur die Nielsen hanteert, laat een classificatie toe in verschillende productgroepen. Die productgroepen 
kunnen samengevoegd worden in (bewerkte) levensmiddelen en in niet-voedingsmiddelen. Dit jaarverslag beoogt de 
vastgestelde prijsverschillen met de buurlanden te analyseren voor elke productgroep. Vervolgens worden deze ver-
schillen in verband gebracht met de resultaten van de analyse in 2013. 

Onder de bewerkte levensmiddelen vallen de volgende vijf productgroepen: 

• Droge voeding (zoals gedroogde of bereide groenten en fruit, kruiden, sauzen, cakes, pasta,…);

• Alcoholische dranken (wijn, schuimwijn, sterke drank, bier, …);

• Snoepgoed en koekjes (inclusief chocolade, chips en popcorn);

• Aan bederf onderhevig voedsel (onder meer kaas, vleesproducten, visproducten en desserts);

• Niet-alcoholische dranken (zoals vruchtensappen, thee, koffie, cola en andere dranken).

In tegenstelling tot de analyse van 2013 werden diepgevroren producten en babyvoeding niet meer opgenomen in 
deze analyse, omdat deze productgroepen de minste gemeenschappelijke referenties hebben met onze voornaamste 
buurlanden. 

Twee productgroepen werden geanalyseerd betreffende de niet-voedingsmiddelen: 

• Producten voor lichaamsverzorging en hygiëne (zoals deodorant, shampoo en douchegel, ...);

• Huishoud- en onderhoudsproducten (zoals kaarsen, wasmiddelen, kamerparfums, reinigingsproducten voor
vloeren).

160 In België gaat het om de volgende distributieketens: Carrefour Group (Carrefour Hyper – Market – Express), Colruyt Group (Col-
ruyt – Okay), Cora Group (Cora – Match – Smatch), Delhaize Group (Delhaize – AD Delhaize – Proxy Delhaize), Hema, Intermarché, 
AS Watson (Kruidvat), Lambrechts, Louis Delhaize, Metro AG (Makro) en Spar. Voor Frankrijk zijn Auchan, Carrefour, Casino, Cora, 
E. Leclerc, Intermarché, Louis Delhaize, Monoprix en System U opgenomen in de databank; voor Duitsland Edeka, Metro, Markant, 
Rewe en Restliche; Ahold, AS Watson (Kruidvat en Trekpleister), Bijeen, Brocacef, DA Holding, Faco (DIO Drogist), Independent, Lion 
Capital (Hema), Rezo, Superunie, Van der Doelen en Detailconsult voor Nederland. 
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Alleen identieke producten die aangeboden worden in België en in minstens één van de drie voornaamste buurlanden 
werden opgenomen in de databank. De producten werden geïdentificeerd aan de hand van hun (unieke) EAN-code161. 
De steekproef die gebruikt werd in deze studie bestaat uit 64.751 verschillende referenties (ten opzichte van ongeveer 
180.000 unieke referenties die verkocht werden in België voor deze 7 productgroepen) (zie tabel 18). 

In de steekproef hebben de Belgische supermarkten de meeste producten gemeenschappelijk met de Franse distribu-
teurs (in totaal 42.003). Nederland en Duitsland hebben respectievelijk 25.550 en 11.407 producten gemeenschappe-
lijk met België. Meer specifiek bevindt het merendeel van de producten gemeenschappelijk met Frankrijk en Duitsland 
zich in de categorie van de droge voeding (respectievelijk 10.041 en 3.022), terwijl het merendeel van de producten 
gemeenschappelijk met Nederland zich in de categorie van de lichaamsverzorging bevindt (9.444). 

Voor elke referentie worden de volgende inlichtingen opgenomen in de databank: de gemiddelde verkoopprijs van het 
product op jaarbasis tussen oktober 2016 en september 2017, het aantal verkooppunten die dit product verkopen en 
het aantal verkochte eenheden in de winkels uit de steekproef. De prijs omvat alle taksen (btw, accijnzen, milieubelas-
tingen, ...). Bepaalde promoties worden niet in rekening genomen (het gaat onder meer om kortingsbonnen van leve-
ranciers of getrouwheidskaarten met uitgestelde debitering), maar deze hebben slechts een beperkte invloed op de 
resultaten. 

Tabel 18. Aantal observaties per productgroep 
(In eenheden) 

België 
Waarvan gemeenschappelijk met 

Frankrijk Nederland Duitsland 
Droge voeding 14.583 10.041 4.100 3.022 
Alcoholhoudende dranken 10.080 7.791 2.575 2.371 
Snoepgoed en koekjes 7.477 4.302 3.426 2.017 
Aan bederf onderhevig voedsel  7.248 5.831 1.518 899 
Niet-alcoholische dranken 4.456 2.940 1.876 637 
Totaal bewerkte levensmiddelen 43.844 30.905 13.495 8.946 
Producten voor lichaamsverzorging 15.315 7.834 9.444 1.932 
Huishoud- en onderhoudsproducten 5.592 3.264 2.611 529 
Totaal niet-voedingsmiddelen 20.907 11.098 12.055 2.461 
Algemeen totaal 64.751 42.003 25.550 11.407 
Bronnen: Nielsen, eigen berekeningen. 

Vooraleer de gedetailleerde resultaten van de vergelijking van het prijsniveau tussen België en de buurlanden te be-
spreken, is het belangrijk te onderstrepen dat de beschikbare gegevens niet exhaustief zijn. Zo worden bijvoorbeeld 
cosmetica, kleding, schoeisel of verse niet-bewerkte levensmiddelen (zoals fruit, groenten, vlees- of visproducten) niet 
opgenomen in de databank. Bovendien worden de producten verkocht door de harddiscounters niet opgenomen in 
deze internationale vergelijking. 

De prijsvergelijking tussen België en de voornaamste buurlanden is gebaseerd op identieke producten. Aangezien 
huismerken verschillen van winkel tot winkel (en dus niet dezelfde EAN-code hebben), komen ze minder aan bod in het 
onderzoeksstaal. Dat blijkt vooral uit de vergelijking met Duitsland: slechts 0,2 % van de overeenkomstige referenties 
tussen België en Duitsland zijn huismerken. Dat cijfer stijgt in de vergelijking met Nederland, waarbij 4,7 % van de 
steekproef bestaat uit huismerken. Het aandeel huismerken is het grootst in het onderzoeksstaal gemeenschappelijk 
met Frankrijk, namelijk 21,1 %.162 Dat kan worden verklaard door de sterke positie van bepaalde multinationale distri-
butiegroepen die actief zijn in België en in één van de buurlanden. Net zoals in 2011 en 2013 wordt het prijsverschil 
voor elk product berekend als de verhouding tussen de prijs van het product in het buitenland en de prijs in België. In 

161 "European Article Numbering": Deze barcode wordt wereldwijd toegepast voor de codering van winkelartikels en bevat infor-
matie over de producent en het artikel. 

162 Wat de totale omzet betreft, vertegenwoordigen de producten uit de steekproef respectievelijk 6,0 %, 16,2 %, 3,6 % en 1,3 % 
van de omzet in België, Frankrijk, Nederland en Duitsland. 
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dit deel van het verslag wordt het gewicht van elk product bepaald door zijn omzet in België. Sommige producten heb-
ben evenwel een aanzienlijk gewicht in de totale steekproef. Om de impact van individuele producten af te zwakken, 
kreeg elk product binnen een kwartiel (in termen van de omzet in België) een gelijk gewicht.163 De prijsverschillen voor 
elk product worden daarna geaggregeerd door een meetkundig gemiddelde te gebruiken. Daarnaast werd voor de ver-
schillende productgroepen ook berekend hoeveel producten duurder zijn in België. 

De vergelijking van de prijsniveaus heeft aangetoond dat ongeveer twee derde van de producten opgenomen in de 
databank duurder zijn in België dan in de buurlanden. In vergelijking met Nederland zouden alle gevolgde producten 
(voedingsmiddelen en niet-voedingsmiddelen) 12,9 % duurder zijn in België. Ten opzichte van Duitsland en Frankrijk 
zou het prijsverschil respectievelijk 13,4 % en 9,1 % bedragen. In het volgende deel zullen de prijsverschillen uitvoerig 
besproken en vergeleken worden met de vastgestelde prijsverschillen in 2013 (op basis van een constante steekproef). 
Ten slotte worden verschillende verklaringen in de literatuur kort voorgesteld, op basis van een analyse die gepubli-
ceerd werd in het jaarverslag 2014 betreffende de bepalende factoren voor prijsverschillen in de kleinhandel tussen 
België en zijn buurlanden.164 

III.2 De Belgische consument betaalde in 2017 gemiddeld meer dan in 
Duitsland, Frankrijk en Nederland voor identieke producten 
Voor het geheel van de bewerkte levensmiddelen betaalde de Belgische consument in 2017 meer dan in de buurlan-
den. De prijzen lagen in België respectievelijk 11,7 %, 10,3 % en 10,2 % hoger dan in Nederland, Frankrijk en Duitsland. 
70,4 % van de gemeenschappelijke producten met Nederland kostten meer in België. Voor Frankrijk en Duitsland was 
dit respectievelijk voor 66,6 % en 67,0 % van de gemeenschappelijke producten het geval. Op basis van het heel be-
perkte staal gemeenschappelijke huismerken in de databank (zie hierboven) blijkt dat ook deze producten duurder zijn 
in België (+27,0 % in vergelijking met Duitsland, +12,4 % in vergelijking met Frankrijk en +2,1 % in vergelijking met Ne-
derland). 

Ook voor de niet-voedingsmiddelen betaalde de Belgische consument in 2017 meer dan in de buurlanden. Vooral ten 
opzichte van Duitsland had de Belgische klant een nadeel: hij betaalde immers 24,4 % meer (weliswaar is het aantal 
gemeenschappelijke producten met Duitsland voor deze groep eerder beperkt). Ook met Nederland en Frankrijk was 
er een prijsverschil van respectievelijk 14,5 % en 5,6 %. Maar liefst 77,4 % van de gemeenschappelijke producten kost-
ten meer in België dan in Duitsland. In vergelijking met Nederland en Frankrijk liep dit op tot respectievelijk 69,3 % en 
59,9 %. Op basis van het beperkte staal gemeenschappelijke huismerken blijkt dat deze in België 11,0 % duurder waren 
dan in Nederland en 5,1 % duurder dan in Frankrijk, maar 0,7 % minder kostten in België dan in Duitsland. 

163 Het prijsverschil voor de 25 % meest verkochte producten werd vermenigvuldigd met een factor 4, de producten uit het tweede 
kwartiel met een factor 3,… Gezien de aankopen voor een individueel product heel sterk kunnen variëren tussen landen onderling, 
zou een weging aan de hand van de werkelijke gezinsuitgaven in België een erg grote impact kunnen hebben op de verkregen resul-
taten. Een vaak verkocht, gemiddeld geprijsd, product in België zou in de buurlanden immers als luxeproduct (en dus duurder) ver-
kocht kunnen worden. 

164 INR, Prijzenobservatorium (2015), "Jaarverslag 2014", hoofdstuk IV, Bepalende factoren voor prijsverschillen in de kleinhandel 
tussen België en de buurlanden, https://economie.fgov.be/nl/publicaties/prijzen-analyse-van-de-prijzen-10 
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Tabel 19. Vergelijking van het prijsniveau in België, Frankrijk, Nederland en Duitsland (a) 
(In eenheden en in %, 2017) 

Frankrijk Nederland Duitsland 

Productgroep Aantal 
producten 

Duurdere 
producten 

(in %) 

Verschil (in 
%) 

Aantal 
producten 

Duurdere 
producten 

(in %) 

Verschil (in 
%) 

Aantal 
producten 

Duurdere 
producten 

(in %) 

Verschil (in 
%) 

Droge voeding 10.041 65,7% 10,4% 4.100 76,6% 16,4% 3.022 65,8% 9,5% 

Alcoholische dranken 7.791 67,7% 10,0% 2.575 51,6% 1,4% 2.371 61,9% 8,5% 

Snoepgoed en koekjes 4.302 55,1% 2,7% 3.426 76,5% 14,0% 2.017 72,8% 12,3% 

Aan bederf onderhevig voed-
sel 5.831 72,6% 14,2% 1.518 71,7% 10,5% 899 74,0% 13,0% 

Niet-alcoholische dranken 2.940 71,4% 13,0% 1.876 70,5% 10,4% 637 63,1% 9,2% 

Totaal bewerkte levensmid-
delen 30.905 66,6% 10,3% 13.495 70,4% 11,7% 8.946 67,0% 10,2% 

Producten voor lichaamsver-
zorging en hygiëne 7.834 60,6% 5,8% 9.444 69,3% 15,2% 1.932 80,0% 26,8% 

Huishoud- en onder-
houdsproducten 3.264 58,2% 5,2% 2.611 69,5% 12,4% 529 67,9% 14,5% 

Totaal niet-voedingsmiddelen 11.098 59,9% 5,6% 12.055 69,3% 14,5% 2.461 77,4% 24,4% 

Algemeen totaal 42.003 64,8% 9,1% 25.550 69,9% 12,9% 11.407 69,2% 13,4% 

Bronnen: Nielsen, eigen berekeningen.  
(a) Het aantal producten is het totale aantal prijswaarnemingen gebruikt in de analyse. De kolom met de duurdere producten geeft het procentuele 
aantal producten weer die duurder zijn in België in vergelijking met het buitenland. Het verschil (in %) geeft aan hoeveel procent deze product-
groep duurder (positief verschil) of goedkoper (negatief verschil) is in België ten opzichte van het buitenland. Het prijsverschil wordt berekend als 1 
– het gewogen geometrisch gemiddelde van de verhouding tussen de prijs van het product in het buitenland en de prijs in België. 

Al naargelang de productgroep kunnen de prijsverschillen zeer uitgesproken zijn (zie bijlage 8). Van de zeven onder-
zochte productgroepen blijkt er in België geen enkele gemiddeld goedkoper te zijn dan in onze buurlanden. 

Droge voeding was in België 9,5 % duurder dan in Duitsland, 10,4 % duurder dan in Frankrijk en zelfs 16,4 % duurder 
dan in Nederland. Bijna 77 % van de gemeenschappelijke producten met Nederland kostten meer in België. Voor 
Frankrijk en Duitsland liep dit cijfer op tot bijna 66 %. Groenten en rauwkost kostten in Nederland, Frankrijk en Duits-
land respectievelijk 22,1 %, 9,5 %, en 3,5 % minder dan in België. Voor sauzen lagen de prijzen in de buurlanden even-
eens lager dan in België (-16,5 % in Nederland, -12,9 % in Duitsland en -8,8 % in Frankrijk). Specerijen waren 26,0 % 
goedkoper in Nederland en 7,9 % goedkoper in Frankrijk, maar kostten 0,9 % meer in Duitsland dan in België. Ook voor 
bijvoorbeeld desserten (-13,0 %) betaalde de Belgische consument minder dan de Franse. Tevens was rijst goedkoper 
in België dan in Duitsland (-1,2 %).  

Van alle geanalyseerde productgroepen was het prijsverschil met de buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk het 
kleinst voor alcoholische dranken en bedroeg respectievelijk 1,4 %, 8,5 % en 10,0 % in het nadeel van België. Vooral 
voor likeur, sterke drank en lichte wijn betaalde de Belgische consument fors meer dan in onze buurlanden.165 De prij-
zen voor bier lagen in België echter een pak lager dan in de buurlanden (-16,3 % ten opzichte van Frankrijk, -6,2 % ten 
opzichte van Nederland en -1,7 % ten opzichte van Duitsland). Ook cider kostte 6,5 % minder in België dan in Neder-
land, evenals champagne/schuimwijn. Deze laatste was in België 3,0 % goedkoper dan in Nederland en 4,3 % goedko-
per dan in Duitsland, maar kostte weliswaar 16,2 % meer dan in Frankrijk. Voor sterke wijn betaalde de Belgische con-
sument dan weer minder dan de Franse (-7,3 %) en de Duitse (-5,8 %), maar meer dan de Nederlandse (+3,3 %).  

Voor snoepgoed en koekjes liep het prijsverschil tussen de landen sterk uiteen. Deze producten kostten in België am-
per 2,7 % meer dan in Frankrijk, terwijl het prijsverschil met Duitsland opliep tot gemiddeld 12,3 % en met Nederland 
tot zelfs 14,0 %. Voor chocoladefiguren, chocoladeproducten (chocolade, pralines, candybars, …) en zoetigheden in 
geschenkverpakking betaalde de Franse consument respectievelijk 6,1 %, 3,7 % en 14,3 % meer dan de Belgische. Ook 

165 Deze prijsverschillen kunnen deels worden verklaard door verschillen in de accijnzen tussen de onderzochte landen. De accijn-
zen op bier zijn namelijk hoger in België dan in Duitsland, maar lager dan in Frankrijk en Nederland. Voor andere alcoholische dran-
ken (met uitzondering van niet-mousserende wijn in Nederland) komen de accijnzen in België hoger uit. 
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crackers waren in België 7,4 % goedkoper dan in Duitsland. Anderzijds kostten chocoladeproducten in België 12,6 % 
meer dan in Nederland en 14,7 % meer dan in Duitsland. Ook voor onder andere koekjes en snoep werden grote prijs-
verschillen opgetekend. Koekjes kostten in België 10,1 % meer dan in Frankrijk, 9,9 % meer dan in Nederland en 6,0 % 
meer dan in Duitsland. In vergelijking met de Duitse, Nederlandse en Franse consument betaalde de Belgische respec-
tievelijk 21,0 %, 16,1 % en 3,4 % meer voor snoep. 

Aan bederf onderhevig voedsel kostte in België 10,5 % meer dan in Nederland. Het prijsverschil met Frankrijk en Duits-
land liep zelfs op tot respectievelijk 14,2 % en 13,0 %. Desserten kostten in België opvallend meer dan in onze buurlan-
den: de Duitse en Franse consument betaalde respectievelijk maar liefst 21,9 % en 25,4 % minder, het prijsverschil met 
Nederland bedroeg 10,9 %. Ook kaas en vlees/gevogelte/wild waren een pak goedkoper in Frankrijk (respectievelijk 
12,4 % en 8,7 %), Nederland (respectievelijk 8,3 % en 12,3 %) en Duitsland (respectievelijk 8,8 % en 7,3 %). Eieren en 
producten met eieren waren daarentegen duurder in Nederland (7,4 %) en Duitsland (4,8 %) dan in België. 

Voor niet-alcoholische dranken lagen de prijzen in België respectievelijk 9,2 %, 10,4 % en 13,0 % hoger dan in Duits-
land, Nederland en Frankrijk. Voor fruitsap betaalde de Belgische consument 13,1 % meer dan de Nederlandse, 12,3 % 
meer dan de Duitse en 9,5 % meer dan de Franse. Ook thee kostte meer in ons land: +17,8 % ten opzichte van Duits-
land, +15,5 % ten opzichte van Nederland en +11,1 % ten opzichte van Frankrijk. Hetzelfde geldt voor koffie: +9,6 % ten 
opzichte van Nederland, +4,9 % ten opzichte van Frankrijk en +4,3 % ten opzichte van Duitsland. Water kostte in België 
veel meer dan in Frankrijk (+26,9 %) en was wat duurder dan in Nederland (+3,8 %), maar was daarentegen goedkoper 
dan in Duitsland (-7,6 %). Voor sport- en energiedrank was de Belgische consument goedkoper af dan de Franse (-
8,3 %), terwijl de prijzen in de winkel in Nederland (12,5 %) en Duitsland (13,3 %) toch lager lagen dan in de Belgische 
winkels. 

Ook producten voor lichaamsverzorging en hygiëne kostten in België meer: weliswaar bleef het prijsverschil met 
Frankrijk beperkt tot 5,8 %, daar waar het voor Nederland opliep tot 15,2 % en voor Duitsland zelfs tot 26,8 %. De 
grootste prijsverschillen tussen België en Duitsland werden genoteerd voor sets van verzorgingsproducten (55,8 %), 
hygiëneproducten voor vrouwen (39,4 %) en lichaamsverzorgingsproducten (32,9 %). Ook in Nederland (19,0 %) en 
Frankrijk (9,1 %) kostten deze laatste minder dan in België. Voor haarverzorgingsproducten betaalde de Belgische con-
sument 25,1 % meer dan de Duitse, 14,5 % meer dan de Nederlandse en 3,3 % meer dan de Franse. Ook vochtinbren-
gende producten waren in Duitsland (16,2 %), Nederland (8,5 %) en Frankrijk (1,7 %) goedkoper. Massageproducten (-
17,8 %) en badproducten (-3,2 %) kostten daarentegen minder in België dan in Frankrijk, terwijl ze in Nederland respec-
tievelijk 15,3 % en 14,7 % goedkoper waren dan in België. 

In de categorie huishoud- en onderhoudsproducten lagen de gemiddelde prijzen in België 5,2 % hoger dan in Frankrijk, 
12,4 % hoger dan in Nederland en 14,5 % hoger dan in Duitsland. Verzorgingsproducten voor schoenen waren goedko-
per in België dan in Nederland (-6,4 %) en Frankrijk (-15,6 %). Voor kleurstoffen voor textiel en verzorging voor gekleurd 
textiel betaalde de Belgische consument enerzijds 31,1 % meer dan in Frankrijk, maar anderzijds 14,6 % minder dan in 
Nederland. Insectenbestrijdingsproducten kostten in Duitsland (5,3 %) en Frankrijk (2,5 %) meer dan in België. Kaarsen 
en wierook waren daarentegen duurder in België: de Nederlandse, Duitse en Franse consument betaalde respectieve-
lijk 15,1 %, 14,8 % en 3,9 % minder dan de Belgische. Ook voor schoonmaakgerei en wasmiddelen liepen de prijsver-
schillen met de buurlanden aardig op ten nadele van België. Schoonmaakgerei kostte in België immers respectievelijk 
20,2 %, 13,2 % en 5,4 % meer dan in Duitsland, Nederland en Frankrijk. Voor wasmiddelen betaalde de Belgische con-
sument 20,0 % meer dan de Duitse en 14,8 % meer dan de Nederlandse. 

III.3 Vergelijking in de tijd op basis van een constante steekproef 
Om conclusies te kunnen trekken over het prijsverloop, werd er een constante steekproef samengesteld met uitslui-
tend de gemeenschappelijke referenties opgenomen in beide jaren, namelijk 22.159 overeenkomstige referenties voor 
2013 en 2017. Ter herinnering: in 2017 werden 64.751 referenties verkocht in België en in minstens één van de drie 
buurlanden. 
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Tabel 20. Aantal observaties per productgroep bij een constante steekproef 2013-2017 
(In eenheden) 

België 
Waarvan gemeenschappelijk met 

Frankrijk Nederland Duitsland 

Droge voeding 5.611 4.007 1.351 1.017 

Alcoholische dranken 2.605 1.802 752 858 

Snoepgoed en koekjes 2.328 1.305 963 555 

Aan bederf onderhevig voedsel 2.468 2.120 362 264 

Niet-alcoholische dranken 1.512 1.064 502 199 

Totaal bewerkte levensmiddelen 14.524 10.298 3.930 2.893 

Producten voor lichaamsverzorging en hygiëne 5.472 2.676 3.300 666 

Huishoud- en onderhoudsproducten 2.163 1.231 1.024 163 

Totaal niet-voedingsmiddelen 7.635 3.907 4.324 829 

Algemeen totaal 22.159 14.205 8.254 3.722 

Bronnen: Nielsen, eigen berekeningen. 

In grafiek 41 worden de resultaten van dit onderzoek (op basis van een constante steekproef) weergegeven en worden 
de prijsverschillen tussen 2013 en 2017 vergeleken. 

Grafiek 41. Verloop van de prijsverschillen tussen België en de buurlanden 
(Constante steekproef, in %) 

Bronnen: Nielsen, eigen berekeningen. 

Voor het totaal van de geanalyseerde producten zijn de vastgestelde prijsverschillen met Duitsland, Frankrijk en Neder-
land meer uitgesproken geworden tussen 2013 en 2017. De prijsverschillen namen toe met respectievelijk 3,5 pro-
centpunt (van 11,9 % naar 15,5 %), 3,0 procentpunt (van 8,7 % naar 11,7 %) en 2,4 procentpunt (van 11,2 % naar 
13,6 %). Het aandeel duurdere producten in België verhoogde in vergelijking met Frankrijk (+3,2 procentpunt, tot 
68,3 % in 2017), Duitsland (+1,9 procentpunt, tot 70,9 %) en Nederland (+0,6 procentpunt, tot 70,7 %). Dit is te wijten 
aan de bewerkte levensmiddelen, waarvan het aandeel duurdere producten in België in vergelijking met Nederland, 
Frankrijk en Duitsland met respectievelijk 6,7 procentpunt, 6,3 procentpunt en 3,0 procentpunt verhoogde. Voor de 
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niet-voedingsmiddelen daarentegen nam het aandeel duurdere producten af tussen 2013 en 2017, namelijk met 4,9 
procentpunt voor Frankrijk en Nederland en met 1,9 procentpunt voor Duitsland (zie bijlage 9). 

Voor de bewerkte levensmiddelen namen de prijsverschillen met Nederland, Frankrijk en Duitsland toe met respectie-
velijk 4,3 procentpunt, 4,2 procentpunt en 3,9 procentpunt. Voor de niet-voedingsmiddelen nam het prijsverschil met 
Duitsland (5,1 procentpunt) en Nederland (0,3 procentpunt) toe, terwijl het prijsverschil met Frankrijk afnam (-0,7 pro-
centpunt). 

Voor alcoholische dranken is het prijsverschil tussen België en de buurlanden het sterkst toegenomen tussen 2013 en 
2017, wat deels te wijten is aan de accijnsverhoging op ethylalcohol en alcoholhoudende dranken in België op 1 no-
vember 2015. Terwijl in 2013 de prijzen voor alcoholische dranken in België 3,2 % lager uitkwamen dan in Nederland, 
betaalde de Nederlandse consument in 2017 6,2 % minder dan de Belgische, wat neerkomt op een toename van 9,4 
procentpunt. Ook met Duitsland liep het prijsverschil op, van 2,9 % in 2013 tot 11,1 % in 2017 (+8,2 procentpunt). Voor 
Frankrijk evolueerde het prijsverschil van 7,3 % in 2013 naar 12,3 % in 2017 (+5,0 procentpunt). 

Voor droge voeding waren de producten verkocht in 2013 in België 7,3 % duurder dan in Frankrijk. Dit verschil liep op 
tot 12,5 % in 2017. Het prijsverschil met Duitsland bleef relatief stabiel (verhoging met 0,8 procentpunt, van 9,8 % in 
2013 naar 10,6 % in 2017). Het prijsverschil met de producten verkocht in Nederland is daarentegen wel sterk gestegen 
(van 15,2 % in 2013 naar 19,7 % in 2017). 

Ook voor snoepgoed en koekjes nam het prijsverschil tussen 2013 en 2017 aanzienlijk toe, vooral in Frankrijk (+ 5,0 
procentpunt, van 2,4 % in 2013 naar 7,4 % in 2017), maar ook in Duitsland (+ 3,5 procentpunt, van 10,8 % in 2013 naar 
14,3 % in 2017) en Nederland (+ 2,9 procentpunt, van 14,1 % in 2013 naar 17,0 % in 2017). 

Voor huishoud- en onderhoudsproducten enerzijds en producten voor lichaamsverzorging en hygiëne anderzijds liep 
het prijsverschil met Duitsland op, respectievelijk met 4,4 procentpunt (van 16,0 % in 2013 naar 20,4 % in 2017) en 5,1 
procentpunt (van 25,6 % in 2013 naar 30,7 % in 2017). Anderzijds blijft het prijsverschil met Nederland relatief stabiel 
(respectievelijk +0,2 procentpunt en +0,4 procentpunt), terwijl het voor Frankrijk afnam met respectievelijk 0,5 pro-
centpunt (tot 6,6 % in 2017) en 0,6 procentpunt (tot 7,0 % in 2017). 

Het prijsverschil met Duitsland, Frankrijk en Nederland voor aan bederf onderhevig voedsel nam toe met respectieve-
lijk 3,8 procentpunt (van 8,9 % in 2013 tot 12,7 % in 2017), 3,1 procentpunt (van 13,7 % tot 16,8 %) en 0,6 procentpunt 
(van 14,5 % tot 15,1 %). Ook voor niet-alcoholische dranken groeide het prijsverschil met Frankrijk, Duitsland en Ne-
derland aan met respectievelijk 2,4 procentpunt (tot 17,1 % in 2017), 1,3 procentpunt (tot 12,8 %) en 1,2 procentpunt 
(tot 12,0 %). 

III.4 Bepalende factoren voor prijsverschillen in de kleinhandel tussen 
België en de buurlanden 
In het jaarverslag 2014 analyseerde het Prijzenobservatorium de “Bepalende factoren voor prijsverschillen in de klein-
handel tussen België en de buurlanden”166, die als basis fungeerde voor onderstaand onderzoek. Deze literatuurstudie 
baseerde zich onder andere op publicaties van het Prijzenobservatorium, de FOD Economie, de Belgische Mededin-
gingsautoriteit, het Federaal Planbureau, de Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank. 

Alvorens verder in te gaan op de verklarende factoren voor het prijsverschil, is het van belang te onderstrepen dat, zo-
als in deel III.1 beschreven, de prijsvergelijking gebaseerd is op identieke producten. De databank van Nielsen bestaat 
voornamelijk uit merkproducten. Huismerken167, die in 2016 een aandeel hadden van 36 % in de totale omzet van de 

166 Voor meer info, zie Jaarverslag 2014 van het Prijzenobservatorium. 

167 Inclusief eersteprijsproducten. 
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Belgische voedingsdistributie168, zijn daarom ondervertegenwoordigd in de databank (zie deel III.1). In 2016 zou het 
gemiddelde prijsverschil in België tussen merkproducten en huismerken ongeveer 90 % bedragen hebben over ver-
schillende categorieën heen (bron: Nielsen). Verder zijn in de databank ook geen producten met variabel gewicht op-
genomen, zoals groenten en fruit. Op basis van gegevens van Eurostat (price level indices, 2016) blijkt dat de Belgische 
supermarkten voor de categorie “fruit, groenten en aardappelen” gemiddeld goedkoper zijn dan deze in onze voor-
naamste buurlanden. Tenslotte dient nog te worden opgemerkt dat ook binnen België grote prijsverschillen bestaan 
tussen de retailers onderling. 

In het jaarverslag 2014 wordt gesteld dat de prijzen en aankoopvoorwaarden die de leveranciers aan Belgische onder-
nemingen in de detailhandel voorleggen, minder gunstig zijn dan in de buurlanden. Aangezien de aankoop van goe-
deren gemiddeld 80 % van de totale kosten vertegenwoordigt in de detailhandel (niet-gespecialiseerde winkels waarbij 
voedings- en genotmiddelen overheersen), zou deze factor deels kunnen verklaren waarom de prijzen in België hoger 
liggen. Zo leiden de relatief kleine omvang van ons land, de nationale wetgeving rond de etikettering en de grootte van 
de distributeurs tot minder gunstige aankoopvoorwaarden. Ook territoriale leveringsbeperkingen hebben hun invloed 
op de prijzen. 

In België en zijn buurlanden worden verschillende btw-tarieven gehanteerd, die weliswaar dicht bij elkaar liggen. Sinds 
2014 zijn deze echter niet meer gewijzigd. Het verlaagde tarief geldt voor basisproducten en geleverde diensten met 
een sociaal karakter169 en is onder andere van toepassing op de meeste levensmiddelen170, zowel in België als in de 
buurlanden. Enkel in Frankrijk komt dit verlaagde tarief lager uit (5,5 %) dan in België (6 %). Nederland zal in de toe-
komst het verlaagde tarief weliswaar optrekken, als onderdeel van belastinghervormingen, van 6 % naar 9 %.171 Het 
standaard tarief, dat op de meeste niet-levensmiddelen van toepassing is, is zowel ten opzichte van Frankrijk als van 
Duitsland in het nadeel van België, en ten opzichte van die landen kan het dus deels verklaren waarom de prijzen in 
België hoger liggen. 

Tabel 21. Btw-tarieven 
(In %, 2017) 

België Duitsland Frankrijk Nederland 

Standaard tarief 21,0 19,0 20,0 21,0 

Tussentarief 1 12,0 10,0 

Verlaagd tarief 6,0 7,0 5,5 6,0 

Bron: EC.  
1 Het tussentarief van 12 % is in België van toepassing op bepaalde goederen en geleverde diensten die vanuit economisch of sociaal oogpunt be-
langrijk zijn (bijvoorbeeld kolen, margarine), daar waar dit in Frankrijk (10 % sinds 01.01.2014) onder meer van toepassing is op producten voor 
dierenvoeding. 

Ook andere belastingen, zoals accijnzen en milieuheffingen, kunnen het prijsverschil met de buurlanden beïnvloeden. 
Onder andere op alcoholische en alcoholvrije dranken, evenals op tabaksproducten, worden accijnzen geheven. In de 
periode 2013-2017 werden de accijnzen verscheidene malen gewijzigd, zowel in België als in de buurlanden. In België 
werd bijvoorbeeld op 1 januari 2016 een gezondheidstaks op frisdranken (de zogenaamde suikertaks) ingevoerd, en 
werden de accijnzen op ethylalcohol en alcoholhoudende dranken verhoogd op 1 november 2015, beiden in het kader 
van de tax shift. Tussen januari 2013 en juli 2017 namen de accijnzen voor bijvoorbeeld sterke drank in België sterker 

168 Op basis van cijfers van Nielsen blijkt dat het aandeel van de huismerken is opgelopen van 16,8 % in 1990 tot maar liefst 36 % in 
2016. Het aandeel is ook verschillend van productcategorie tot productcategorie. In vergelijking met onze voornaamste buurlanden 
komt het aandeel ongeveer even hoog uit in Duitsland (34 %), maar ligt het lager in Nederland (27 %) en Frankrijk (31 %). 

169 https://www.belgium.be/nl/belastingen/btw/tarieven 

170 Koninklijk besluit nr. 20, van 20 juli 1970, tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot 
indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. 

171 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/btw-omzetbelasting/btw-tarieven-en-vrijstellingen 
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toe dan in de buurlanden. Waar deze in België tijdens de beschouwde periode toenamen met 52,5 %, bleven de accijn-
zen in Duitsland gelijk, terwijl ze in Frankrijk en Nederland met slechts 2,9 % en 5,8 % toenamen. 

Tabel 22. Accijnzen voor ethylalcohol 
(In euro, 0,7 liter, 40 % alcoholvolumegehalte bij 20°C) 

België Duitsland Frankrijk Nederland 

1 januari 2013 5,4936 3,6484 4,7293 4,4632 

1 juli 2017 8,3798 3,6484 4,8652 4,7208 

Bron: EC. 

Volgens de databank van Nielsen blijkt dat voor bijvoorbeeld whisky de prijzen aan de consument in België hoger op-
liepen dan in de buurlanden (29,3 % duurder dan in Duitsland, 13,3 % in Frankrijk, 1,1 % in Nederland). Wanneer in alle 
landen accijnzen en btw buiten beschouwing worden gelaten, wordt whisky daarentegen goedkoper in België (84,8 % 
duurder in Nederland, 48,3 % duurder in Frankrijk, 29,7 % duurder in Duitsland). 

België heft bovendien een verpakkingsbelasting op alle individuele verpakkingen die dranken bevatten, met uitzonde-
ring van melk en gearomatiseerde dranken op basis van melk. Deze heffing is 9,86 EUR/hl voor niet-herbruikbare ver-
pakkingen en 1,41 EUR/hl voor herbruikbare verpakkingen. In onze buurlanden bestaat dergelijke verpakkingsbelasting 
niet (of onder een andere vorm). 

Wat de loonkost betreft, blijkt uit de statistieken van Eurostat (op basis van de nationale rekeningen voor NACE-code 
47172) dat België in 2015173 het land was met de hoogste gemiddelde jaarlijkse loonkost per werknemer in vergelijking 
met de buurlanden174, maar vrij dicht bij Frankrijk, gevolgd door Duitsland (zie bijlage 10). Nederland liet een veel lage-
re jaarlijks gemiddelde loonkost optekenen. België compenseert echter zijn hogere loonkost door een hogere produc-
tiviteit (zie bijlage 10). Uit statistieken van Eurostat (op basis van de nationale rekeningen voor NACE-code 47) blijkt dat 
België in 2015 nominaal de hoogste gemiddelde jaarlijkse toegevoegde waarde per werknemer175 had, ver voor Frank-
rijk, Duitsland en Nederland, alle drie met een gemiddeld veel lagere nominale productiviteit over de periode. Om die 
reden positioneerde België zich op het vlak van de loonkost per eenheid product in 2015 direct na Nederland, maar 
voor Duitsland en Frankrijk, het land met de zwakste verhouding loonkost op toegevoegde waarde voor de kleinhandel 
(NACE 47176). Enkel ten opzichte van Nederland kan de hogere loonkost per eenheid product in België dus een verkla-
ring bieden voor de hogere prijzen. Berekeningen op basis van de structuurenquête van ondernemingen (Eurostat) 
voor de detailhandel (NACE 47.11: Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen 
overheersen) bevestigen de positie van België in 2015 als land met een lage loonkost per eenheid product, enkel in 
Nederland is het nog lager, maar in Duitsland en Frankrijk hoger. 

172 Meest gedetailleerde gegevens beschikbaar voor nationale rekeningen. 

173 Recentste beschikbare gegevens voor de NACE-sector 47. 

174 De loonkost per werknemer (op basis van de nationale rekeningen) wordt berekend door de lonen van de werknemers (D1) te 
delen door het aantal werknemers (aantal werkzame personen, zelfstandigen niet inbegrepen).  

175 De toegevoegde waarde per werknemer wordt berekend door de bruto toegevoegde waarde in lopende prijzen (B1G) te delen 
door het totale aantal werkzame personen (zelfstandigen inbegrepen).  

176 Meest gedetailleerde gegevens beschikbaar voor nationale rekeningen. 
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Tabel 23. Loonkost per eenheid product in 2015 in België en in de buurlanden voor de sector van de kleinhandel (NACE 47) 

G47 - Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen België Duitsland Frankrijk Nederland 

Loonkost per eenheid product (€) 68,5 80,7 79,1 65,7 

Bron: Eurostat. 

Over de meer recente periode 2012-2015 was de productiviteitsgroei in volume177 in de detailhandel (NACE 47178) la-
ger in België (3,1 %) dan in Duitsland (8,1 %) en Frankrijk (7,1 %). In Nederland was de productiviteitsgroei in deze peri-
ode zwakker dan in ons land (2,4 %). In dezelfde periode (2012-2015) steeg de loonkost sneller in België (+4,2 %) dan in 
Frankrijk (+2,9 %) en in Nederland (+0,4 %). In Duitsland daarentegen steeg de loonkost in deze periode sneller dan in 
België (+8,5 %). De loonkost per eenheid product steeg dus sneller in België (+1,1 %) dan in de buurlanden (+0,4 % in 
Duitsland, -2,0 % in Nederland en -3,9 % in Frankrijk) tussen 2012 en 2015. De toename van de prijsverschillen met on-
ze voornaamste buurlanden zou dus deels gelinkt kunnen worden met de nadelige ontwikkeling van de loonkost per 
eenheid product de afgelopen jaren. Ook op basis van de structuurenquête van ondernemingen (Eurostat) zijn de 
loonkosten per eenheid product voor de detailhandel (NACE 47.11) tussen 2012 en 2015 in België sneller gestegen dan 
in Nederland (+4,7 %), terwijl ze in Frankrijk (-0,4 %) en Duitsland zelfs gedaald zijn (-17,5 %). 

Tabel 24. Evolutie van de loonkost per eenheid product tussen 2012 en 2015 in België en in de buurlanden voor de sector van de 
kleinhandel (NACE 47) 
G47 - Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen - groei 
2012-2015 België Duitsland Frankrijk Nederland 

Loonkost per eenheid product (%) 1,1 0,4 -3,9 -2,0 

Bron: Eurostat. 

Op basis van gegevens uit de structuurenquête van Eurostat, schommelde, tussen 2010 en 2015, de rendabiliteit179 
van de detailhandel (NACE 47.11) in België tussen 4,1 % en 5,9 %. Ze kende haar hoogste peil in 2012 en haar laagste 
in 2015. Met uitzondering van 2010 ging de rendabiliteit in stijgende lijn tot 2012 (5,9 %) om daarna terug te vallen tot 
4,1 % in 2015. De jaarlijks gemiddelde rendabiliteit bedroeg 4,9 % in de periode 2010-2015. Ten overstaan van verge-
lijkbare sectoren zoals de groothandel (NACE 46) en de globale detailhandel (NACE 47) die een jaarlijks gemiddelde 
rendabiliteit van respectievelijk 3,7 % en 6,3 % realiseerden, deed de detailhandel (NACE 47.11) het enerzijds beter dan 
de groothandel, maar slechter dan de globale detailhandel. 

78,8 % van de bedrijven in de detailhandel in België genereerde in 2015 een rendabiliteit180 tussen 0 en 10 %, waarvan 
51,7 % binnen de rendabiliteitsklasse 0 % tot 5 % en 27,1 % in de rendabiliteitsklasse 5 % tot 10 %. Ongeveer 10,7 % 
van de bedrijven leed verlies, terwijl het restant (10,5 %) een rendabiliteit genereerde boven 10 %. 

177 De productiviteitsgroei in volume maakt het mogelijk om het prijseffect op te heffen en de productiviteitsinspanningen die de 
activiteitssector levert nauwkeuriger te beoordelen. 

178 Meest gedetailleerde gegevens beschikbaar voor nationale rekeningen 

179 Eurostat berekent de rendabiliteit van een sector aan de hand van de bruto exploitatiemarge. Deze operationele marge is de 
verhouding van het bruto exploitatieoverschot op de omzet van een sector. Het bruto exploitatieoverschot wordt bekomen door 
de personeelskosten in mindering te brengen van de toegevoegde waarde van de sector. 

180 De structuurenquête van Eurostat geeft geen details met betrekking tot de individuele rendabiliteit van de verschillende onder-
nemingen in een sector. Om een idee te verkrijgen van de verdeling van deze rendabiliteit van de verschillende ondernemingen per 
rendabiliteitsklasse, moest een beroep gedaan worden op de PCM-berekening (Price Cost Margin) zoals gedefinieerd in de studie 
“Marktwerking in België: horizontale screening van marktsectoren (2016)” van het Prijzenobservatorium. Deze PCM-berekeningen 
voor de detailhandel komen voor België zeer sterk overeen met de Eurostat-berekeningen voor deze sector. 
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Grafiek 42. Verdeling van de frequenties van de price cost margin van de retailsector (NACE 47.11) in België 
(In 2015, in %) 

Bron: NBB (balanscentrale), eigen berekeningen. 

In vergelijking met de voornaamste buurlanden lag de rendabiliteit van de detailhandel in België in de periode 2008 tot 
2015 steeds lager dan in Nederland, doch hoger dan in Duitsland en Frankrijk181. 

Tabel 25. Rendabiliteit van de detailhandel in België en de buurlanden 
(In %) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gemiddelde 2010-2015 
België 4,9 5,3 5,9 4,9 4,5 4,1 4,9 
Duitsland 3,1 2,0 1,2 1,7 2,0 3,8 2,3 
Frankrijk 3,1 2,5 2,1 2,6 2,3 2,3 2,5 
Nederland 5,2 6,2 6,2 6,1 6,3 6,1 6,0 
Bron: Eurostat (structuurenquête). 

Op de Belgische markt voor voedingsproducten is één van de belangrijkste distributieketens een prijsvolger. Aangezien 
deze speler ook heel efficiënt is, bestaat de ondernemingsstrategie van een aantal andere spelers er dus in om zich van 
de concurrentie te onderscheiden door de dienstverlening en zich eerder te richten op minder prijsbewuste consu-
menten, bijvoorbeeld door in te zetten op meer kwaliteit en op een sterke lokale aanwezigheid. Recent vond op de 
Belgische retailmarkt wel een grote verandering plaats door de fusie van Delhaize met Ahold (Albert Heijn). De Belgi-
sche Mededingingsautoriteit182 keurde deze fusie goed in maart 2016, op voorwaarde dat er dertien winkels (acht van 
Albert Heijn en vijf van Delhaize) verkocht zouden worden. De uit de fusie volgende schaalvoordelen zouden kunnen 
leiden tot meer inkoopmacht en betere aankoopvoorwaarden bij de fabrikanten, wat op zijn beurt zou kunnen leiden 
tot lagere prijzen voor de consument. 

De geografische schaal en de bevolkingsdichtheid van een land bepalen de grootte van een markt. Hoe groter een 
land economisch is, hoe makkelijker schaalvoordelen en dus lagere inkoopprijzen en lagere operationele kosten gerea-

181 Met uitzondering van 2009, toen de rendabiliteit in Duitsland (5,7 %) hoger lag dan deze in België (5,1 %). 

182 Voor meer informatie over de beslissing van de BMA aangaande de fusie van Delhaize nv en Koninklijke Ahold nv: zie 
https://www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/2016cc10_bma-pub.pdf. 
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liseerd kunnen worden. Ten opzichte van zijn buurlanden is België kleiner in oppervlakte, maar ligt de bevolkingsdicht-
heid hoger (met uitzondering van Nederland), wat respectievelijk een opwaartse en een neerwaartse impact heeft op 
de prijzen. Ook het welvaartsniveau (uitgedrukt in bbp/inwoner) beïnvloedt de prijzen, maar in vergelijking met de 
buurlanden is het welvaartsniveau in België gelijkaardig. 

Op basis van de Product Market Regulation (PMR) indicator van de OESO blijkt dat de retail sector in België sterker ge-
reglementeerd is dan in de buurlanden. Weliswaar moet opgemerkt worden dat de recentste gegevens dateren van 
2013 en dat het om een kwantitatieve oefening gaat, die zowel voor- als nadelen heeft (zie deel II.3.2, punt 4). In 2013 
liep de PMR in België op tot 4,1 (op een maximum van 6,0), terwijl deze in de buurlanden respectievelijk 2,7 (Duits-
land), 2,6 (Frankrijk) en 0,9 (Nederland) bedroeg. Op vier van de zes onderliggende criteria scoorde België hoger dan de 
omringende landen (en kent België dus een sterkere reglementering), namelijk licenties of vergunningen om een 
commerciële activiteit aan te vangen, specifieke regulering voor wat betreft grote verkooppunten, bescherming van 
bestaande ondernemingen en regulering met betrekking tot openingsuren. Aangaande prijscontroles en promo-
ties/kortingen blijkt de reglementering strenger te zijn in Frankrijk. Voor prijscontroles krijgt België dezelfde score als 
Duitsland en Nederland, voor promoties/kortingen scoort België weliswaar hoger dan Duitsland en Nederland. Een 
hoge reglementering zou de concurrentie in de sector kunnen temperen, met een mogelijks opwaartse impact op de 
prijzen aan de consument als gevolg. Met de afsluiting van het tweede luik van de zesde staatshervorming begin 2014 
werden een aantal bevoegdheden op dit vlak geregionaliseerd in België (onder andere de toegangsvoorwaarden tot 
het beroep). 

Zoals hierboven reeds aangehaald, hebben aankoopvoorwaarden een impact op de prijzen. Een voorbeeld hiervan zijn 
territoriale leveringsbeperkingen (TLB). Dit zijn beperkingen die een leverancier oplegt en die een handelaar belem-
meren om goederen vrijelijk af te nemen, met name in de landen van zijn keuze. Dergelijke leveringsbeperkingen kun-
nen leiden tot marktsegmentatie en kunnen aanzienlijke verschillen in groothandelsprijzen tussen landen tot gevolg 
hebben183. 

Het “Benelux Actieplan voor Banen en Groei”dat de drie Benelux-landen in april 2015 lanceerden, stelt zich tot doel de 
nog resterende barrières voor een interne detailhandel markt voor bedrijven en consumenten uit de weg te ruimen. Er 
wordt onder andere voorgesteld gezamenlijk op te treden tegen territoriale leveringsbeperkingen. In dit kader werd 
tussen oktober 2016 en april 2017 een enquête bij ondernemingen in de detailhandel met betrekking tot TLB op het 
niveau van de Benelux georganiseerd door het Secretariaat-Generaal van de Benelux en de ministeries van economi-
sche zaken in de drie Benelux-landen. De bedoeling van de enquête was om de aard en de omvang van het probleem 
te vatten. Kwantitatieve gegevens en openlijke informatie over concrete gevallen van TLB bestaan immers nauwelijks 
of niet, wat waarschijnlijk kan verklaard worden doordat het thema met voorzichtigheid en terughoudendheid bena-
derd wordt. Voor de enquête werd samengewerkt met relevante sectororganisaties, zoals Comeos in België, Detail-
handel Nederland en de Confédération Luxembourgeoise du Commerce. De resultaten van deze enquête zullen in de 
loop van 2018 gepubliceerd worden.184 De strikt vertrouwelijke enquête peilde onder andere naar de mogelijke in-
vloed van TLB op bijvoorbeeld de consumptieprijzen, het aanbod, de winstmarges, de productkwaliteit, de levertermijn 
en de producteigenschappen. 

In een recente mededeling van de Europese Commissie wordt bijvoorbeeld melding gemaakt van mogelijks ongeoor-
loofde TLB in België. Zo heeft de Europese Commissie op 30 november 2017 aan AB InBev meegedeeld dat zij voorals-
nog van oordeel is dat de onderneming misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie op de Belgische biermarkt door 
goedkopere invoer van haar Jupiler- en Leffebier uit Nederland en Frankrijk naar België te belemmeren.185 “De Com-
missie is met name bezorgd over een aantal handelspraktijken die AB InBev sinds ten minste 2009 toepast:  

183 Voor meer informatie, zie bijvoorbeeld: Secretariaat-Generaal Benelux (2017). “Benelux Detailhandel 2025 - Een Benelux-
Thuismarkt als springplank voor groei - Kansen en uitdagingen voor een Benelux-Detailhandelsmarkt”. 

184 http://www.benelux.int. 

185 Bron: Persbericht Europese Commissie, “Antitrust: Commissie zendt AB InBev mededeling van punten van bezwaar wegens be-
lemmering van goedkopere invoer van bier naar België.” (europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5041_nl.pdf). 
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- AB InBev heeft de verpakking van Jupiler en Leffe in Nederland en Frankrijk veranderd, zodat het moeilijker wordt om 
die bieren in België te verkopen: zo is in Nederland de Franstalige tekst van de blikjes gehaald en in Frankrijk de Neder-
landstalige tekst, om te vermijden dat ze worden verkocht in respectievelijk Franstalig en Nederlandstalig België. 
- AB InBev heeft de toegang van Nederlandse retailers tot belangrijke producten en promoties beperkt zodat zij geen 
goedkoper bier op de Belgische markt kunnen brengen. InBev heeft bijvoorbeeld bepaalde producten niet of slechts in 
beperkte hoeveelheden aan Nederlandse retailers verkocht en bepaalde promoties niet aangeboden, wanneer de mo-
gelijkheid bestond dat de Nederlandse retailers de producten in België zouden invoeren.”  
“Het voorlopige standpunt van de Commissie (met betrekking tot AB InBev) is dat deze praktijken hebben geleid tot 
mededingingsbeperkende belemmeringen voor de handel en een opdeling van de eengemaakte markt van de EU langs 
nationale grenzen. Als dit wordt bevestigd, zou dit in strijd zijn met artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU) op grond waarvan misbruik van een machtspositie verboden is.” 

Samenvattend kunnen we stellen dat voor de verklaring van de hogere prijzen in België onder andere volgende facto-
ren aangehaald kunnen worden: minder gunstige aankoopprijzen en –voorwaarden, btw en andere belastingen (met 
bijvoorbeeld een veel hoger accijnsniveau voor sterke drank in België dan in de voornaamste buurlanden), onderne-
mingsstrategie (waarbij de belangrijkste en meest efficiënte speler op de Belgische markt een strategie van prijsvolger 
hanteert), geografische schaal of meer specifiek de omvang van de Belgische markt (waardoor minder schaalvoordelen 
spelen in België) en reglementering (op basis van de PMR indicator blijkt dat de Belgische retailmarkt meer geregle-
menteerd is). Wat de minder gunstige aankoopprijzen betreft, zouden onder meer territoriale leveringsbeperkingen 
een rol kunnen spelen. Dit zijn beperkingen die een leverancier oplegt en die een handelaar belemmeren om goederen 
vrijelijk af te nemen. 

Wat de marges betreft, blijkt dat in vergelijking met de voornaamste buurlanden de bedrijfsmarge van de detailhandel 
in België in de beschouwde periode steeds lager lag dan in Nederland, doch hoger dan in Duitsland en Frankrijk. 

Wat de loonkost per eenheid product betreft, blijkt deze in België lager uit te komen dan in Frankrijk en Duitsland, 
maar hoger dan in Nederland. Tussen 2012 en 2015 zijn de loonkosten per eenheid product wel sneller gestegen in 
België dan in Duitsland, terwijl ze gedaald zijn in Nederland en Frankrijk. 

Het lijkt daarom interessant om in de toekomst de verklaringen in verband met de prijsverschillen nog verder te onder-
zoeken. 
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Bijlage 8: Vergelijking van het prijsniveau voor bewerkte levensmidde-
len en niet-voedingsmiddelen in België, Frankrijk, Nederland en Duits-
land 

(In eenheden en in %, 2017) 

Frankrijk Nederland Duitsland 

Productgroep 
Aantal 

produc-
ten 

Duurdere 
produc-
ten (in 

%)* 

Verschil 
(in %) 

Aantal 
produc-

ten 

Duurdere 
produc-
ten (in 

%)* 

Verschil 
(in %) 

Aantal 
produc-

ten 

Duurdere 
produc-
ten (in 

%)* 

Verschil 
(in %) 

BEVERAGES - ALCOHOLIC 7.791 67,7% 10,0% 2.575 51,6% 1,4% 2.371 61,9% 8,5% 

ALCOHOLIC MIXES/COOLERS 98 73,5% 15,8% 103 79,6% 12,3% 42 92,9% 26,9% 

BEER/LAGER/ALES - FIXED WEIGHT 784 27,8% -16,3% 794 31,1% -6,2% 112 33,0% -1,7% 

CIDER 26 76,9% 16,4% 23 43,5% -6,5% 12 

LIQUEURS 170 69,4% 12,4% 128 64,1% 5,6% 114 86,0% 22,5% 
SPIRITS - MAJOR/INTERNATIONAL 

STYLES 588 72,6% 13,2% 539 72,7% 8,9% 579 85,0% 19,2% 

SPIRITS - MINOR/REGIONAL 
STYLES 128 68,8% 11,8% 42 81,0% 14,4% 68 86,8% 26,7% 

WINE - CHAMPAGNE/SPARKLING 594 81,5% 16,2% 171 42,7% -3,0% 265 42,6% -4,3% 

WINE - FORTIFIED STYLES 176 45,5% -7,3% 96 45,8% 3,3% 108 41,7% -5,8% 

WINE - LIGHT/TABLE STYLES 5.227 72,0% 12,5% 679 53,8% 1,9% 1.071 54,1% 4,3% 

BEVERAGES - NON ALCOHOLIC 2.940 71,4% 13,0% 1.876 70,5% 10,4% 637 63,1% 9,2% 
COCOA/CHOCOLATE/MALTED 

DRINKS 54 68,5% 14,1% 28 85,7% 27,5% 15 

COFFEE/COFFEE SUBSTITUTES 406 55,2% 4,9% 336 72,0% 9,6% 181 49,7% 4,3% 
DAIRY BASED DRINKS & DRINKING 

YOGURT 127 61,4% 2,3% 111 68,5% 8,8% 54 40,7% 2,7% 

DILUTABLES & CONCENTRATES 279 87,8% 26,5% 69 59,4% 1,0% 17 100,0% 19,8% 

DRINKS FLAVOURED RTD 356 75,0% 14,3% 235 62,6% 6,7% 59 59,3% 19,0% 

JUICES (10%-100%) 826 70,1% 9,5% 418 72,0% 13,1% 182 71,4% 12,3% 

SPORTS/ENERGY DRINKS 56 32,1% -8,3% 75 81,3% 12,5% 20 70,0% 13,3% 

TEA & INFUSIONS 496 72,2% 11,1% 419 77,6% 15,5% 76 88,2% 17,8% 

WATER 340 86,5% 26,9% 185 56,8% 3,8% 33 36,4% -7,6% 
BISCUITS & CONFECTIONERY & 
SNACKS 4.302 55,1% 2,7% 3.426 76,5% 14,0% 2.017 72,8% 12,3% 

BISCUITS & CONFECTIONERY & 
SNACKS - ASSORTMENTS 5 9 10 

CEREAL/FRUIT/MUESLI BARS 74 60,8% 11,5% 110 87,3% 17,1% 55 85,5% 10,8% 

CHOCOLATE NOVELTIES 332 39,2% -6,1% 202 64,9% 7,5% 112 83,9% 13,6% 
CHOCOLATE/CHOCOLATE 

SUBSTITUTES - FIXED WEIGHT 938 48,4% -3,7% 910 77,0% 12,6% 598 79,8% 14,7% 

CONFECTIONERY & 
GIFT/CONFECTIONERY & NOVELTY 170 35,3% -14,3% 77 72,7% 14,2% 75 62,7% 1,7% 

SAVOURY BISCUITS/CRACKERS - 
AMBIENT FIXED WEIGHT 211 66,4% 8,6% 99 83,8% 20,1% 58 46,6% -7,4% 

SNACKS - FIXED WEIGHT 475 57,9% 2,2% 427 82,7% 18,7% 256 62,9% 7,5% 

SPORTS/ENERGY 11 45 95,6% 19,9% 5 

SUGAR/CANDY - FIXED WEIGHT 922 52,1% 3,4% 949 76,2% 16,1% 458 77,9% 21,0% 

SWEET BISCUITS - AMBIENT 1.163 66,4% 10,1% 598 71,2% 9,9% 389 62,7% 6,0% 

SWEET BISCUITS - FRESH 1 1 

FOOD - AMBIENT 10.041 65,7% 10,4% 4.100 76,6% 16,4% 3.022 65,8% 9,5% 

BAKING/COOKING AIDS - AMBIENT 325 72,3% 17,2% 155 72,9% 15,7% 156 82,1% 16,6% 

BREAD - AMBIENT 349 77,1% 25,1% 151 75,5% 14,4% 166 79,5% 13,0% 
BREADSTICKS/CRISPBREAD/CEREA

L BASED CAKES - AMBIENT FIXED 
WEIGHT 

325 60,3% 7,8% 202 79,7% 17,4% 127 65,4% 9,9% 
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BUTTER/MARG/EDIBLE FATS - 
AMBIENT 1 

CAKES/GATEAUX - AMBIENT 523 64,4% 9,0% 158 70,9% 8,4% 162 67,9% 9,6% 
CEREALS/TOASTER PASTRIES - 

AMBIENT 312 69,6% 11,3% 226 84,5% 21,5% 116 66,4% 4,2% 

CHEESE - AMBIENT 3 1 
COMBINED FRUIT & VEGETABLES - 

AMBIENT 4 

COOKING/EDIBLE OILS - AMBIENT 246 67,9% 10,4% 111 89,2% 20,1% 78 56,4% 2,1% 

COUS COUS - AMBIENT 59 83,1% 23,9% 19 78,9% 15,5% 5 
DAIRY/MILK/CREAM/MODIFIERS - 

AMBIENT 198 63,6% 10,4% 139 66,9% 8,7% 95 58,9% 4,8% 

DESSERT SAUCES - AMBIENT 53 79,2% 21,6% 6 4 

DESSERTS - AMBIENT 40 42,5% -13,0% 23 60,9% 14,3% 15 
DIPS/DRESSINGS/SAUCES - 

AMBIENT 1.113 62,0% 8,8% 571 77,1% 16,5% 467 71,9% 12,9% 

DOUGH PRODUCTS - AMBIENT 3 2 4 
FILLINGS/PASTES/SPREADS - 

SAVOURY - AMBIENT 106 58,5% -0,5% 30 66,7% 13,5% 25 64,0% 2,7% 

FILLINGS/PASTES/SPREADS - 
SWEET - AMBIENT 608 61,5% 4,8% 232 79,3% 20,0% 138 66,7% 8,7% 

FISH/SHELLFISH/SEAFOOD - 
AMBIENT 336 71,7% 15,2% 64 67,2% 11,7% 55 76,4% 14,6% 

FRUIT/NUTS - AMBIENT 653 69,2% 10,6% 311 80,1% 13,3% 107 82,2% 18,7% 
HERBS/SPICES/SALT/RECIPE 

SEASONING - AMBIENT 1.006 60,8% 7,9% 382 89,0% 26,0% 201 39,3% -0,9% 

MEAT/MEAT MEAL MAKERS - 
AMBIENT 528 65,7% 7,1% 122 65,6% 11,2% 108 61,1% 11,0% 

NOODLES - ORIENTAL STYLE - 
AMBIENT 110 57,3% 5,9% 78 93,6% 26,8% 58 72,4% 19,6% 

PASTA - AMBIENT 848 67,6% 14,4% 207 63,3% 8,7% 329 65,3% 8,5% 

POLENTA - AMBIENT 11 2 

POTATO GNOCCHI - AMBIENT 4 2 3 

POTATO MEALS - AMBIENT 41 80,5% 12,9% 3 19 89,5% 26,9% 
PROTEIN BASED MEAT/FISH 

ALTERNATIVES/MEAL MAKERS - 
AMBIENT 

4 6 2 

RICE - AMBIENT 256 63,7% 8,2% 48 79,2% 15,3% 66 57,6% -1,2% 
SOUP/BOUILLON/STOCK - 

AMBIENT 229 67,2% 8,8% 195 55,4% 5,8% 124 76,6% 15,9% 

SPECIALIST COMBINATION PACKS - 
AMBIENT 30 20,0% -10,9% 

SUGAR/SUGAR 
SUBSTITUTES/SYRUP/TREACLE - 
AMBIENT FIXED WEIGHT 

128 64,8% 9,4% 111 70,3% 13,0% 24 66,7% 7,0% 

SWEET PASTRY/DOUGH - 
AMBIENT 92 71,7% 11,4% 83 83,1% 10,7% 17 82,4% 19,4% 

VEGETABLES WITH MEAT/FISH 
ADDITIVES - AMBIENT 107 79,4% 16,4% 1 1 

VEGETABLES/SALAD VEGETABLES - 
AMBIENT 1.395 66,1% 9,5% 456 78,5% 22,1% 348 52,0% 3,5% 

FOOD - PERISHABLE 5.831 72,6% 14,2% 1.518 71,7% 10,5% 899 74,0% 13,0% 
BAKING/COOKING AIDS - FRESH 

FIXED WEIGHT 43 86,0% 28,9% 18 55,6% 3,4% 2 

BREAD - FRESH FIXED WEIGHT 163 82,8% 18,7% 65 92,3% 22,7% 14 
BUTTER/MARG/EDIBLE FATS - 

FRESH FIXED WEIGHT 107 74,8% 16,4% 60 61,7% 5,1% 24 62,5% 14,9% 

CAKES/GATEAUX - FRESH - FIXED 
WEIGHT 13 4 11 

CHEESE - FRESH FIXED WEIGHT 1.318 67,9% 12,4% 349 65,0% 8,3% 358 63,4% 8,8% 

CHEESE - FRESH VARIABLE WEIGHT 1 
COUS COUS PRODUCTS - FRESH 

FIXED WEIGHT 14 

DAIRY/MILK/CREAM - FRESH 48 89,6% 28,2% 16 81,3% 15,5% 7 
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DESSERT SAUCES - FRESH 5 

DESSERTS - FRESH 1.025 84,0% 25,4% 288 74,0% 10,9% 201 93,5% 21,9% 
DIPS/DRESSINGS/SAUCES - FRESH 

FIXED WEIGHT 95 80,0% 12,6% 16 87,5% 10,5% 13 

DOUGH PRODUCTS - FRESH FIXED 
WEIGHT 118 58,5% 11,3% 5 2 

EGGS/EGG PRODUCTS - FRESH 39 71,8% 26,9% 6 4 
FILLINGS/PASTES/SPREADS - 

SAVOURY - FRESH FIXED WEIGHT 89 50,6% -0,5% 71 53,5% 4,4% 9 

FILLINGS/PASTES/SPREADS - 
SAVOURY VARIABLE WEIGHT 1 

FILLINGS/PASTES/SPREADS - 
SWEET - FRESH 1 1 

FISH/SHELLFISH/SEAFOOD - FRESH 
FIXED WEIGHT 417 66,9% 9,0% 28 60,7% 6,2% 19 84,2% 23,5% 

FISH/SHELLFISH/SEAFOOD - FRESH 
VARIABLE WEIGHT 1 

FRUIT/NUTS - FRESH FIXED 
WEIGHT 32 56,3% 5,6% 43 67,4% 12,2% 2 

HERBS/SPICES - FRESH FIXED 
WEIGHT 18 94,4% 19,3% 1 

MEAT/POULTRY/GAME - FRESH 
FIXED WEIGHT 1.149 66,8% 8,7% 167 65,9% 12,3% 128 64,1% 7,3% 

NOODLES - ORIENTAL STYLE - 
FRESH FIXED WEIGHT 16 68,8% 6,9% 12 1 

PASTA - FRESH FIXED WEIGHT 166 77,7% 13,2% 22 63,6% 11,6% 32 93,8% 21,3% 

POLENTA - FRESH FIXED WEIGHT 1 
POTATO GNOCCHI - FRESH FIXED 

WEIGHT 25 100,0% 29,7% 1 3 

POTATO MEALS - FRESH FIXED 
WEIGHT 62 71,0% 6,8% 5 4 

PROTEIN BASED MEAT/FISH 
ALTERNATIVES/MEAL MAKERS - 
PERISHABLE FIXED WEIGHT 

32 62,5% 5,3% 65 58,5% 13,3% 37 62,2% 2,8% 

RICE - FRESH FIXED WEIGHT 218 78,4% 5,2% 118 99,2% 8,8% 1 

SALADS - FRESH FIXED WEIGHT 261 82,4% 21,1% 35 91,4% 11,2% 2 
SAVOURY PASTRY BASED 

PREPARED FOODS - FRESH FIXED 
WEIGHT 

49 65,3% 8,4% 0 2 

SNACKS DIPPING - FRESH 6 8 1 

SOUP/BOUILLON/STOCK - FRESH 81 80,2% 12,9% 20 65,0% 6,4% 2 
SPECIALIST COMBINATION PACKS - 

FRESH 15 6 3 

SWEET PASTRY/DOUGH - FRESH 
FIXED WEIGHT 11 2 1 

VEGETABLES WITH MEAT/FISH 
ADDITIVES - FRESH 34 79,4% 10,5% 1 

VEGETABLES/SALAD VEGETABLES - 
FRESH FIXED WEIGHT 159 59,7% 5,3% 84 73,8% 15,8% 15 

HOMECARE 3.264 58,2% 5,2% 2.611 69,5% 12,4% 529 67,9% 14,5% 
AIR TREATMENTS - NON 

ELECTRICAL 1 1 

CANDLES/INCENSE 544 57,4% 3,9% 526 76,0% 15,1% 116 75,9% 14,8% 

DISH CARE 245 64,5% 8,9% 215 78,1% 22,4% 14 

FRESHENERS/DEODORIZERS 495 54,7% 3,4% 317 77,6% 12,9% 57 66,7% 9,6% 

HOUSEHOLD CLEANERS 475 68,8% 12,0% 384 75,5% 10,4% 80 52,5% 2,8% 
HOUSEHOLD CLEANING 

ACCESSORIES 458 59,8% 5,4% 276 69,9% 13,2% 133 67,7% 20,2% 

HOUSEHOLD POLISHES - 
FREQUENT USE 40 55,0% 6,9% 60 66,7% 2,4% 3 

INSECT CONTROL 103 41,7% -2,5% 65 63,1% 5,2% 29 55,2% -5,3% 

LAUNDRY COLOUR CARE 44 77,3% 31,1% 94 26,6% -14,6% 6 

LAUNDRY GENERAL CARE 477 53,0% 0,0% 389 63,2% 14,8% 42 76,2% 20,0% 

LAUNDRY SPECIAL CARE 105 62,9% 7,1% 120 62,5% 9,4% 23 82,6% 35,6% 
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PEST CONTROL 2 1 2 

SHOE CARE 108 22,2% -15,6% 36 44,4% -6,4% 4 

TOILET CARE 167 67,7% 10,8% 127 57,5% 9,8% 20 65,0% 5,8% 
PERSONAL CARE - GROOMING & 
HYGIENE 7.834 60,6% 5,8% 9.444 69,3% 15,2% 1.932 80,0% 26,8% 

BATH ADDITIVES 48 27,1% -3,2% 59 78,0% 14,7% 5 

DEODORANTS 535 44,5% -4,1% 857 73,7% 19,8% 218 85,8% 29,4% 

FACIAL CLEANSING & TONING 343 68,5% 8,8% 347 55,9% 9,0% 44 75,0% 29,3% 

FEMININE PERSONAL HYGIENE 268 81,0% 19,9% 222 71,6% 11,9% 90 97,8% 39,4% 

GENERAL PERSONAL HYGIENE 484 66,1% 9,7% 307 73,0% 12,7% 116 81,0% 24,8% 

GROOMING/BATHING AIDS 201 52,2% 3,4% 117 68,4% 7,8% 26 73,1% 19,2% 

HAIR CARE 1.576 58,0% 3,3% 2.245 71,3% 14,5% 183 80,3% 25,1% 

MASSAGE PRODUCTS 21 52,4% -17,8% 26 80,8% 15,3% 3 

NURSING 6 5 1 

ORAL HYGIENE 658 56,5% 2,8% 781 67,0% 13,6% 160 77,5% 24,7% 
PERSONAL CLEANING & WASHING 

- GENERAL 1.430 68,5% 9,1% 1.565 71,9% 19,0% 375 81,6% 32,9% 

PERSONAL GROOMING 
COMBINATION/TRAVEL PACKS 32 87,5% 39,2% 176 93,2% 61,0% 32 96,9% 55,8% 

SHAVING/DEPILATION FEMALE 317 67,2% 13,1% 236 70,8% 9,9% 134 79,1% 18,6% 

SHAVING/DEPILATION MALE 440 65,5% 10,1% 532 69,4% 9,5% 251 80,5% 22,6% 
SKIN 

CONDITIONING/MOISTURISING 1.208 55,2% 1,7% 1.528 58,5% 8,5% 276 68,1% 16,2% 

SKIN MEDICATED CLEANING & 
SPECIALIST APPLICATIONS & AIDS 3 6 5 

SKIN TANNING 264 53,8% 2,9% 435 77,2% 22,3% 13 

Algemeen totaal 42.003 64,8% 9,1% 25.550 69,9% 12,9% 11.407 69,2% 13,4% 

Totaal bewerkte levensmiddelen 30.905 66,6% 10,3% 13.495 70,4% 11,7% 8.946 67,0% 10,2% 

Totaal niet-voedingsmiddelen 11.098 59,9% 5,6% 12.055 69,3% 14,5% 2.461 77,4% 24,4% 

Bronnen: Nielsen, eigen berekeningen. 
* Producten duurder in België dan in de onderzochte buurlanden. 
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Bijlage 9: Aantal producten duurder in België dan in de buurlanden 
(In %) 

Frankrijk Nederland Duitsland 

Productgroep 2013 2017 2013 2017 2013 2017 

Droge voeding 60,8% 69,9% 74,5% 79,8% 67,4% 65,5% 

Alcoholische dranken 64,4% 69,5% 42,2% 60,0% 55,6% 63,5% 

Snoepgoed en koekjes 56,0% 62,5% 79,2% 81,5% 68,8% 74,6% 

Aan bederf onderhevig voedsel 74,7% 77,9% 72,7% 74,0% 64,4% 69,7% 

Niet-alcoholische dranken 74,3% 77,7% 64,1% 70,5% 75,4% 71,4% 

Totaal bewerkte levensmiddelen 65,1% 71,3% 68,0% 74,7% 64,4% 67,4% 

Producten voor lichaamsverzorging en hygiëne 67,0% 60,2% 72,0% 66,0% 86,5% 85,4% 

Huishoud- en onderhoudsproducten 61,0% 60,0% 72,3% 70,7% 79,1% 73,6% 

Totaal niet-voedingsmiddelen 65,1% 60,1% 72,1% 67,1% 85,0% 83,1% 

Algemeen totaal 65,1% 68,3% 70,1% 70,7% 69,0% 70,9% 

Bronnen: Nielsen, eigen berekeningen. 
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Bijlage 10: Loonkost, nominale productiviteit en loonkost per eenheid 
product van 2012 tot 2015 in België en in de buurlanden voor de sector 
van de kleinhandel (NACE 47) 

Jaar België Duitsland Frankrijk Nederland 

Loonkost per werknemer (duizend euro) 

2012 34.189,3 22.103,9 30.387,9 19.250,0 

2013 34.978,6 22.513,2 30.648,8 19.382,8 

2014 35.306,3 23.389,8 31.053,7 19.491,9 

2015 35.639,7 23.977,9 31.262,7 19.331,4 

Gem. 12-15 35.028,5 22.996,2 30.838,3 19.364,0 

Nominale productiviteit per werknemer (duizend euro) 

2012 50.040,4 24.292,0 39.019,8 28.274,4 

2013 52.027,4 25.888,6 39.648,4 28.775,6 

2014 52.483,4 27.110,8 39.533,4 28.648,7 

2015 51.992,2 29.695,1 39.508,1 29.442,6 

Gem. 12-15 51.635,9 26.746,6 39.427,4 28.785,3 

Loonkost per eenheid product per werknemer (euro) 

2012 68,3 91,0 77,9 68,1 

2013 67,2 87,0 77,3 67,4 

2014 67,3 86,3 78,6 68,0 

2015 68,5 80,7 79,1 65,7 

Gem. 12-15 67,8 86,0 78,2 67,3 

Bron: Eurostat. 
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