
Capital Markets Day



Agenda

▪ 10:30 – 11:00 uur Ontvangst

▪ 11:00 – 11:15 uur Opening Koen Slippens, Rob van der Sluijs

▪ 11:15 – 12:30 uur Rondleiding door Sligro-ISPC Antwerpen Rudi Petit Jean, Chris Teugels

Presentatie: “De Belgische markt” en “Het verhaal achter de vestiging”

▪ 12:30 – 13:00 uur Lunch

▪ 13:00 – 15:30 uur Presentatie: Strategie en status SFG Belgium Koen Slippens, Rob van der Sluijs

▪ 15:30 uur Einde
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Sligro Food Group Belgium



Even voorstellen

Chris Teugels 

▪ In dienst bij SFGB: 18 juli 2011

▪ Verantwoordelijk: Directeur Finance Sligro Food Group Belgium 

▪ Opleiding: Licentiate toegepaste economische wetenschappen

Executive master in corporate finance

▪ Ruime ervaring in zowel beursgenoteerde als familiale bedrijven

o.a. groep Dossche, Danone, groep Freudenberg, Nikon (Metris), …

▪ 53 jaar, getrouwd, 3 kinderen (24 j., 26 j. & 29 j.)



Even voorstellen

Rudi Petit-Jean

▪ In dienst bij SFGB: 15 oktober 2017

▪ Verantwoordelijk: Algemene Directie Sligro Foodgroup Belgium

Voorzitter Directie Comité

▪ Opleiding: Bedrijfskunde & Marketing

▪ SEN 1991 - 1992

▪ Expert 1992 - 1993

▪ Gamma (Directeur België) 1993 - 2017

▪ 53 jaar, getrouwd, 2 kinderen (20 & 24j)



Foodmarkt België





De voedingsmarkt

Cijfers en Info van de Markt
komen van Foodservice Alliance











Cultuur



Differences in culture









Cultuur verschillen
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Nederlanders zijn arrogant en Belgen lopen achter

Vernederlandste Vlaming, Mick Matthys, schrijft boek over de verschillen

Nederlanders zijn niet alleen voor Matthys, maar voor veel Vlamingen on-uit-staan-baar.

"Ze weten alles beter, ook als ze ongelijk hebben“.

Nederlanders stellen vragen die Vlamingen ervaren als ongepaste bemoeizucht.

Nederlanders vinden het vaak moeilijk om “te accepteren dat anderen het anders doen”. Er zijn nogal
wat betweters die niet te beroerd zijn om elkaar aan te spreken op hoe het hoort.

"Nederlanders hebben het vaak goed op een rijtje. Maar met hun verbeterdrang hebben ze ook “een
irritante pretentie in de ogen van de Belgen“. Dat Antwerpen ieder weekend overspoeld wordt door 
luidruchtige, zuipende Nederlanders, helpt de zaak ook niet vooruit.



Omgekeerd begrijpen Belgen in Nederland de meningencultuur vaak niet en laten ze zich in eerste
instantie overstemmen door het 'lawaai', zegt hij.

“Ze begrijpen niet dat dit de manier is waarop ze zich presenteren en positioneren ten opzichte van 
anderen”.

In België moet je laten zien wat je hebt, welke opleiding je hebt gedaan, wie je kent en netjes gekleed
gaan.

Belgen zullen pas hun mening geven als ze er lang over nagedacht hebben. 

Belgen in Nederland begrijpen gaandeweg dat Nederlanders hun mening tijdens het gesprek vormen.



Verschillen in Cultuur Verschillen in eetgedrag

Tijdstip van eten

Openinguren van horeca

Onbekend is onbemind (zoute drop, sate saus, unox worst)

Speculaas - Speculoos



Sligro in België



Waarom is Sligro in België begonnen?

Met in Nederland een marktaandeel van ruim 24% is er behoefte aan een tweede thuismarkt

Sligro

De rest

Sligro

De rest

Ontwikkeling marktaandeel

2005 2016



Sligro in België

▪ De stap naar België is zorgvuldig voorbereid en 
gecommuniceerd

▪ Aantrekkelijke foodservicemarkt (80% van NL)

▪ Marktontwikkeling volgt Nederland

● Consolidatie

● ‘Operational excellence’

▪ Start ‘witte kassa’

▪ Doel in België: top-3 positie verwerven

● Door autonome groei via opening meerdere 
vestigingen in de belangrijke steden van België 
(bezorging en zelfbediening)

● Door overname(s)



Status Sligro in België

▪ Sligro is al enkele jaren actief in België met 
bezorging vanuit Nederland

● Grote (internationale) ketens

● Hotellerie

● Recreatie

Eerst volgden twee overnames in 2016-2017:

▪ JAVA Foodservice (institutionele klanten)

▪ ISPC (horecaprofessionals)

Opening eerste Sligro-ISPC vestiging in België 

● Te Antwerpen (‘t Eilandje)

● Zelfbediening & Bezorging

● 27/11/2018

Zoektocht naar terreinen voor volgende 
vestigingen in België





90 jaar traditie

▪ Opgericht in 1925

▪ Gevestigd te Rotselaar (bij Leuven)

▪ Foodservice groothandel

▪ Nummer 3/4 op de Belgische markt

▪ Sinds 2016 onderdeel van Sligro Food Group

▪ Omzet: € 130 mln

▪ Aantal medewerkers: 300

▪ Primair: institutioneel & catering

▪ Bezorging (Rotselaar)





Profiel ISPC

▪ Sinds voorjaar 2017 onderdeel van Sligro Food 
Group

▪ ISPC is een toonaangevende Belgische 
horecagroothandel en bestaat uit:

• Gecombineerde zelfbedienings- en 
bezorgvestigingen in Gent en Luik

• Océan Marée, een groothandel in verse vis in 
Brussel

▪ ISPC heeft in 2016 een omzet gerealiseerd van
€ 86 miljoen met circa 250 medewerkers

▪ ISPC beschikt over prachtige assortimenten over de 
gehele breedte van het productengamma met extra 
nadruk op dagvers

▪ ISPC is met name actief in de betere horeca met 
een spin-off naar de gezondheidszorg





30 jaar ervaring

▪ Opgericht in 1987

▪ Gevestigd te Brussel (Anderlecht)

▪ Visverwerkend bedrijf

▪ Focus op kwaliteit, innovatie en exclusiviteit

▪ Sinds 2017 onderdeel van Sligro Food Group 

Belgium

▪ Wordt dé verspartner VIS voor ISPC, 
JAVA Foodservice en Sligro-ISPC



Sligro in Antwerpen



De 1e Sligro-ISPC vestiging

▪ Locatie: ‘t Eilandje (Antwerpen)

▪ Geopend: 27/11/2018

▪ Assortiment: 

• High end ISPC

• Midden- & basisassortiment Sligro (incl. huismerken)

▪ Prijs: 

• Marktconform

• Geen prijsbreker

▪ Antwerpen als boegbeeld voor ombouw ISPC Gent & Luik 



We zijn open en blijven open









Opening in Antwerp





De zelfbedieningsgroothandel (ZB)

Voor de (sterren)chef die persoonlijk wil
selecteren/kopen

▪ Kleinere professionele klanten zoals
bedrijfskantines en sportverenigingen

▪ De bezorgklant die ‘bij’ komt shoppen,
oriënteren, ideeën opdoen

▪ Incidentele klanten

▪ Secundaire klanten, vooral sterk
actiematig gestuurd



Assortiment

Gericht op de professionele gebruiker

▪ Zeer breed en redelijk diep
productaanbod, 

▪ Food, semi-vers, dagvers, diepvries,
wijn & gedistilleerd en aan food
gerelateerde non food

▪ Soms generalist, soms specialist

▪ Diensten

▪ Naast A-merken veel nadruk op
exclusieve merken en importen



Verdere ontwikkeling

▪ Brugge 

▪ Kortrijk

▪ Leuven

▪ Mechelen

▪ Hasselt

▪ Sint-Pieters-Leeuw

▪ Vilvoorde / Machelen ...

▪ Ombouw Luik en Gent



Strategie en Status Sligro Food Group Belgium



Strategie en status Sligro Food Group Belgium

▪ Periode tot en met 2014

▪ Periode 2015 tot en met 2018

▪ Evaluatie per eind 2018, plannen 2019 en verder



Strategie en status Sligro Food Group Belgium

▪ Periode tot en met 2014

▪ Periode 2015 tot en met 2018

▪ Evaluatie per eind 2018, plannen 2019 en verder



Externe communicatie

2012

▪ Onderzoek naar Duitse, 
Belgische en Scandinavische 
markten. Conclusie: België 
en Scandinavië zijn 
interessante mogelijkheden 

▪ Vervolg Belgiëaanpak 
vanuit NL (aanstelling 
RAMBO)

▪ Activiteiten Belgische markt 
geprofessionaliseerd en 
substantieel uitgebreid

▪ Belgische AC-restaurants 
van Autogrill beleveren

▪ We groeien verder door 
met grote klanten uit 
Nederland ook naar België

2013

▪ Naamsbekendheid door 
Belgische Hockey Bond te 
sponseren

▪ Inrichting van een kleine, 
maar volledig op de 
Belgische markt 
toegespitste organisatie

▪ Start België team om vanuit 
Nederland in België verder 
te groeien

▪ Verwacht: autonoom of 
middels acquisitie ter 
plaatse actief zijn

2014

▪ Verzoek beleveren klanten 
in België

▪ Businessplan: gericht op 
een substantiële uitbreiding 
van onze activiteiten in 
België

▪ Voorbereiding Business 
Plan voor toetreding België

▪ Onderzoek naar onze 
positie, kansen en 
bedreigingen in België als 
basis voor een lange 
termijn

▪ Verwacht: eerste helft van 
2015 zullen de plannen 
voldoende geconcretiseerd 
zijn om deze delen

2011

▪ Project bezorgroutes België 
vanuit Nederland

▪ Opstart enkele 
bezorgroutes vanuit 
Nederland

▪ Vervolg project België 
vanuit Nederland en 
aanstellen RAMBO 
(Regionaal 
Accountmanager België en 
Omstreken)



Kengetallen 2014

▪ Omzet in BE (100% vanuit NL): € 38 miljoen

▪ Locaties in België: 0

▪ Opstartkosten vestigingsnetwerk: 0

▪ CAPEX vestigingsnetwerk: 0



Strategie en status Sligro Food Group Belgium

▪ Periode tot en met 2014

▪ Periode 2015 tot en met 2018

▪ Evaluatie per eind 2018, plannen 2019 en verder



2015: Onderzoek naar buitenlandse expansie

▪ 80 jaar actief in Nederland en leidende positie in Foodservice 
markt opgebouwd

▪ Ambitie om in Nederland naar 30% marktaandeel te groeien, 
daarna groeien we geleidelijk naar een natuurlijke grens 

▪ Na pogingen in Denemarken nu (volledige) aandacht op België

Waarom België?:

▪ Ontwikkelde Westerse economie, relatief klein land

▪ Reeds ervaring met België: bezoekers in Nederlandse ZB en 
bezorging vanuit Nederland in België 

▪ Regulering door Belgische overheid trigger voor professionalisering 
in de markt 
(witte kassa per 01-01-2016 verplicht) 

▪ Aantrekkelijke Foodservice markt 



2015: FS markt Nederland en België (beeld 2014)

taalgrens

Belgische Foodservice markt in € als volgt verdeeld:

▪ Vlaanderen 60%

▪ Brussel 20%

▪ Wallonië 20%

NL BE
Inwoners (mln) 16,8 11,1

Markt consumenten € (mrd) 17,4 14,7

Markt groothandels € (mrd) 6,4 5,4



2015: Positionering en USP Sligro België

Positionering :

▪ Voortbouwen op merkstrategie Sligro 3.0

▪ Gebruik maken van bestaande structuur waar mogelijk, aanpassen waar nodig 

▪ Lokale Belgische partner in business

▪ Onafhankelijke prijsstrategie

USP :

▪ Breed assortiment

▪ Zelfbediening & Bezorging

▪ Informatie, inspiratie, innovatie



2015: Concurrentieveld België



2015: Concurrentie

▪ Met meer dan 400 aanbieders landschap nog altijd versnipperd

▪ Top 15 tot 20 spelers goed voor € 4 mrd groothandelswaarde

Speelveld

Regionale Spelers Nationale Spelers

Oordeel:

- Flexibel

- Persoonlijk

- Weinig inspiratie

Oordeel:

- Star

- Afstand

- Scherp afgeprijsd

- Weinig inspiratie

Onze propositie:

- Inspiratie

- Kwaliteit

- Operational excellence

- Prijs 

Onze propositie:

- Persoonlijk

- Inspiratie

- Operational excellence



2015: Commerciële aanpak Sligro België

▪ Prijsniveau ‘overall’ vergelijkbaar met Nederland, wel verschillen binnen assortimenten. (Eigen 
prijsstrategie onafhankelijk van Nederland)

▪ Breed assortiment, totaal leverancier

▪ Assortiment Sligro Nederland voor 90% geschikt

▪ Aangevuld met Belgisch assortiment

▪ Vers propositie cruciaal voor succes 



Status ultimo 2015

▪ Sligro verwacht begin 2017 haar eerste vestiging in Antwerpen te openen

▪ 2015 heeft in het teken gestaan van:

• Vergunning- en bouwaanvragen (lange doorlooptijd in België)

• Organisatie inrichten

• Noodzakelijke ICT ontwikkelingen (maximaal inpassen in bestaand)

• Supply Chain inrichten o.b.v. het Nederlandse model

• Specifiek Belgisch assortiment samenstellen en sourcing opstarten

• Vers assortiment samen met onze Vers Partners

• Naamsbekendheid in België verder uitbouwen



Kengetallen 2015

▪ Omzet in BE (100% vanuit NL): € 38 miljoen

▪ Locaties in België: 0

▪ Opstartkosten vestigingsnetwerk: 0

▪ CAPEX vestigingsnetwerk: 0



2016: Overname JAVA

▪ JAVA overgenomen in februari en per maart geconsolideerd in onze cijfers

▪ JAVA heeft over 2016 in 10 maanden  € 106 mln omzet bijgedragen 

▪ De Belgische FS markt was, mede door de vreselijke aanslagen in Brussel, 
onrustig

▪ Impact ‘witte kassa’ in horeca merkbaar in de markt, minder impact op 
marktsegmenten JAVA

▪ 2016 heeft in het teken gestaan van:

• Ontvlechten JAVA en het koffiebedrijf dat in handen van de familie blijft

• Aanpassingen processen, systemen en organisatie aan SFG

• Opstarten van de bouw van het nieuwe JAVA diepvries DC (open H1 2017)

• Samenwerking met SFG collega vormgeven

▪ Tijdens deze transitie zijn omzet en marge op peil gebleven en is een 
belangrijk deel van de verwachte synergiën voor de komende jaren 
ingevuld 



Status ultimo 2016

▪ 2016 heeft in het teken gestaan van:

• Vergunning- en bouwaanvragen (lange doorlooptijd in België)

• Organisatie inrichten

• Specifiek Belgisch assortiment samenstellen en sourcing opstarten (incl. 
JAVA)

• Sales en promotionele activiteiten in België volop in ontwikkeling met 
dedicated België-team. Salesteam verder uitgebreid

• Voorbereidingen ICT, data, inkoop en supply chain in volle gang

▪ Belgische concurrentie zet primair in op het verzet via de vergunning- en 
bezwaarprocedures i.p.v. concurrentie met open vizier

▪ Sligro verwacht in 2018 haar eerste vestiging in Antwerpen te openen

▪ Traject voor 2e locatie in Brugge is opgestart

▪ 2017 staat in het teken van de afronding van bovenstaande acties en het 
opstarten van de bouw van OBS Antwerpen



Kengetallen 2016

▪ Omzet in BE (100% vanuit NL): € 145 miljoen

▪ Locaties in België: 1

▪ Opstartkosten vestigingsnetwerk: € 1 miljoen

▪ CAPEX vestigingsnetwerk: 0



2017: Overname ISPC

▪ Aankondiging verwachte overname 23 januari 2017

▪ De overname biedt Sligro de kans op versneld starten met de opbouw van eigen vestiging-netwerk in 
België

▪ Een tweede stap in België, in het marktsegment van Sligro

▪ Kenmerken ISPC in België:

• Exclusieve groothandel voor de foodprofessional

• Twee Cash & Carry locaties met “OBS”, Luik en Gent; uitgangspunt is Sligro 3.0 met behoud van 
succesvolle ISPC assortimenten en concepten

• Visbedrijf in Brussel; Ocean Marée

• € 86 mln omzet

• Ongeveer 250 medewerkers in dienst

▪ De gezamenlijke omzet van  Sligro, JAVA en ISPC creëert een stevige nummer 4 positie in België



Status ultimo 2017

▪ Juridische integratie ultimo 2017 afgerond: Onder Sligro Food Group Belgium nu nog 
maar 4 entiteiten:

• Sligro–ISPC (horeca en overige marktsegmenten)

• JAVA Foodservice (institutionele & catering markt)

• Océan Marée (vis productiebedrijf)

• Freshtrans (transport)

▪ Opzet Sligro Food Group Belgium als centrale backoffice organisatie. Backoffice van 
JAVA zal fungeren als shared service centre voor de Belgische activiteiten

▪ Java diepvries DC in gebruik genomen op 22 april 2017. Verdere expansie van JAVA 
kan worden ingezet

▪ Acquisitie en integratie ISPC 

▪ Voorbereiding implementatie IT2020 platform België

▪ Diepvries DC in Rotselaar in gebruik genomen (4.000 m2)

▪ Bouw OBS Antwerpen gestart (opening Q4 2018)

▪ Vergunning proces Brugge loopt, versnelling nieuwe vestigingsplaats inventarisatie 
i.v.m. trage vergunningsprocessen  



Kengetallen 2017

▪ Omzet in BE (100% vanuit NL): € 230 miljoen

▪ Locaties in België: 4

▪ Opstartkosten vestigingsnetwerk: € 2 miljoen

▪ CAPEX vestigingsnetwerk: 0



Status ultimo 2018

▪ Stevig gewerkt aan één Sligro Food Group Belgium

▪ ISPC opgenomen binnen SFG

▪ Opening Sligro-ISPC Antwerpen op 26 november 2018, afgeleid door randzaken

▪ Verwachtingen Antwerpen zijn hoog o.b.v. marktsignalen

▪ Vergunningsproces en voorbereidingen Brugge zijn opgestart



Kengetallen 2018

▪ Omzet in BE (100% vanuit NL): € 262 miljoen

▪ Locaties in België: 5

▪ Opstartkosten vestigingsnetwerk: € 5 miljoen

▪ CAPEX vestigingsnetwerk: € 19 miljoen



Strategie en status Sligro Food Group Belgium

▪ Periode tot en met 2014

▪ Periode 2015 tot en met 2018

▪ Evaluatie per eind 2018, plannen 2019 en verder



Evaluatie strategie en doelstellingen ultimo 2018

▪ Potentieel in de markt is zoals verwacht positief, 
witte kassa en consolidatie in de markt

▪ Klanten positief over Antwerpen en Sligro-ISPC 
concept

▪ Opstart eigen vestigingen duurt langer door 
bezwaarprocedures concurrenten → Antwerpen 2 
jaar later dan gepland (H2-2016) open (Q4-2018), 
bezwaarprocedures in Brugge net zo hevig

▪ Door overnames qua marktpositie toch op plan →
3,5% marktaandeel, # 3 positie

▪ BC aannames op rendement (op termijn gelijk aan 
niveau NL) lijken nog altijd realistisch

▪ Synergie op zoals verwacht in BC op Europees niveau, 
wel veel discussie met industrie → niet zo zeer over 
prijzen maar landenorganisatie vs. Benelux insteek



Evaluatie strategie en doelstellingen ultimo 2018

▪ Aanloopverlies opstart in BE en vestigingen hoger 
dan gedacht, met name door hoger dan verwachte 
(juridisch) advieskosten: 
2015-2018: € 8 mln

▪ CAPEX voor bouw Antwerpen en grond Brugge
2015-2018: € 19 mln

▪ Antwerpen ontwikkelt zich zoals verwacht in BC, na 
3 jaar winstgevend is realistisch



Plannen 2019 en verder

▪ Versnellen uitrolplan door in meerdere steden/locaties gelijktijdig op te starten in vergunningsproces

▪ Groei naar in totaal 8-10 ZB locaties in België en naast Rotselaar 2e BS t.b.v. groei in bezorging

▪ ZB locaties kunnen naar € 25 miljoen per stuk groeien, BS locaties naar € 200 miljoen per stuk

▪ Realistisch om uit te gaan van 1 a 2 vestiging(en) per jaar 

▪ Benodigde CAPEX voor BE vestigingsnetwerk circa € 120 miljoen (tussen 2019 en 2025, bij alles in eigendom)

• Ombouw Gent en Luik naar Sligro-ISPC (in 2019-2020)

• 6 nieuwe ZB/OBS locaties (tussen 2020-2025)

• 1 nieuwe BS locatie (rond 2021-2022)

▪ BC doelstelling van 10% marktaandeel ligt, bij alleen autonome groei na 2025

▪ Acquisities kunnen plan versnellen maar belangrijke wenselijke randvoorwaarden:

• Geschikte kandidaten

• Bij voorkeur organisatiestructuur en aansturingsmodel ingericht (gereed 2019)

• Bij voorkeur SAP implementatie in BE gereed (gereed 2020)


