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LIJST MET AFKORTINGEN 

 

AAFC: Agriculture and Agri-Food Canada 

AIRS: Automated Import Reference System 

Alta: Alberta 

BBP: Bruto Binnenlands Product (=GDP) 

BC: British Columbia 

C$: Canadese Dollar 

CBSA: Canada Border Services Agency 

CETA: Comprehensive Economic and Trade Agreement 

CFIA: Canadian Food Inspection Agency 

Corp: Corporation 

CPLA: Consumer Packaging and Labelling Act 

DFATD: Department of Foreign Affairs, Trade and Development 

EIPA: Export & Import Permit Acts 

EU: Europese Unie 

F&B: Food and Beverage 

FCFS: First Come First Serve 

FDA: Food and Drugs Act 

FDR: Food and Drugs Regulations 

FIT: Flanders Investment & Trade 

FJ: Fiscaal Jaar 

GDP: Gross Domestic Product 

ICL: Import Control List 

Inc. Incorporation 

IPCC: International Plan Protection Convention 
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ISPM: International Standard for Phytosanitary Measures 

Ltd.: Limited company 

Man: Manitoba 

Mapaq: Ministère d’Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec 

NAFTA: North American Free Trade Agreement 

NAICS: North American Industry Classification System 

NB: New Brunswick 

NL: Newfoundland & Labrador 

NS: Nova Scotia 

OECD: Organziation for Economic Co-operation and Development 

Ont: Ontario 

PEI: Prince Edward Island 

QC: Quebec 

Qué: Quebec 

Sask: Saskatchewan 

TCTBB: Trade Controls & Technical Barriers Bureau 

TRQ: Tariff Rate Quota 

VP: Vice-President 

VS: Verenigde Staten 

 

 

 

Nota:  

 De gemiddelde wisselkoers C$/Eur van 01/11/2012 tot 01/11/2013 bedroeg: 0,7749 
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1. OVERZICHT VAN DE CANADESE VOEDINGSSECTOR  

 

De F&B sector in Canada is een belangrijk onderdeel van de Canadese economie en werkgelegenheid, 

hoewel het belang hiervan regionaal sterk verschilt. De sector is erg exportgericht, voornamelijk naar de 

VS, met al jaren een positieve handelsbalans als gevolg. Ten slotte zijn er de laatste jaren enkele 

verschuivingen en nieuwe trends in de consumptie van voedingsmiddelen op te merken, die 

opportuniteiten creëren voor nieuwe spelers. 

 

BELANG VAN DE VOEDINGSSECTOR IN DE TOTALE ECONOMIE 

 

De Canadese landbouw- en voedingssector was in 2011 de derde grootste industrie in Canada, na de 

financiële sector en de ‘non-food manufacturing industries’. Met een bijdrage van 101,1 miljard C$ was 

de sector verantwoordelijk voor 8% van het Canadese Bruto Binnenlands Product. Sinds de recessie van 

2009 is de landbouw- en voedingssector gestaag gegroeid, ondanks een inkrimping van de totale 

Canadese economie.  

 

 
(Overview of the Canadian Agriculture and Agri-Food System: 2013) 

Daarnaast is de sector ook een belangrijke werkgever in Canada: in 2011 bood de landbouw- en 

voedingssector werk aan 2,1 miljoen Canadezen of een achtste van de Canadese beroepsbevolking. 
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(Overview of the Canadian Agriculture and Agri-Food System: 2013) 

Het belang van de sector, zowel op vlak van BBP als van werkgelegenheid, verschilt sterk tussen de 

provincies. De provincies Ontario en Quebec zijn samen verantwoordelijk voor de helft van de BBP 

bijdrage en meer dan de helft van de werkgelegenheid in de sector. Relatief gezien is deze sector echter 

minder belangrijk voor de lokale economieën van deze twee provincies dan bijvoorbeeld voor 

Saskatchewan (oliehoudende gewassen en graan) of Prince Edward Island (aardappelen en zuivel).  

 

 
(Overview of the Canadian Agriculture and Agri-Food System: 2013) 
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INTERNATIONALE HANDEL 

 

In deze sectie worden kort de belangrijkste handelspartners en verhandelde producten uit de Canadese 

en Quebecse landbouw- en voedingssector overlopen. 

CANADA 

 

De Canadese landbouw- en voedingssector is erg exportgericht. Dit is te zien aan de positieve 

handelsbalans van de laatste jaren voor de volledige voedingssector. De handelsbalans van Canada met 

de EU bedroeg in 2012 -1,0 miljard C$. 

Handelsbalans1 Canada (miljoen C$)2

 

 

In 2011 was Canada de zesde grootste exporteur van landbouw- en voedingsproducten ter wereld, met 

een export ter waarde van 3,3% van de wereldwijde exportwaarde in deze sector. De belangrijkste 

exportproducten zijn oliehoudende gewassen, granen, graanproducten en vlees. 

                                                           
1 NAICS 111 - Crop Production 
NAICS 112 - Animal Production 
NAICS 114 - Fishing, Hunting and Trapping 
NAICS 311 - Food Manufacturing 
NAICS 3121 – Beverage Manufacturing 
2 Gelieve op te merken dat onze schrijfwijze van getallen verschilt met de schrijfwijze in Engelstalige landen. 
Decimale getallen worden bij ons met een komma geschreven, en duizendtallen worden met een punt aangeduid. 
In Engelstalige landen is dit omgekeerd. Vb. Wij schrijven 2,9% en 1.000.000 maar in Canada wordt dit 2.9% en 
1,000,000. 
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De Verenigde Staten zijn veruit de belangrijkste handelspartner van Canada in de voedingssector. In 

2012 bedroeg de Canadese export naar de EU 2,9 miljard C$ en zo is de EU na China en Japan de vierde 

belangrijkste exportbestemming voor Canadese voedingsproducten.  

Top 10 landen waarnaar Canada exporteert1 (‘000 C$)²
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(Industry Canada) 

In 2011 was Canada de zesde grootste importeur van landbouw- en voedingsproducten ter wereld, met 

een import ter waarde van 2,7% van de wereldwijde invoerwaarde in de sector. De belangrijkste 

importproducten zijn fruit, groenten, dranken en vlees. 

 

(Overview of the Canadian Agriculture and Agri-Food 2013) 

Met een importwaarde van 3,9 miljard C$ in 2012, is de EU de tweede belangrijkste leverancier van 

voedingsproducten in Canada na de Verenigde Staten. 
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Top 10 landen van waar Canada importeert1 (‘000 C$)²

 

 
(Industry Canada) 

QUEBEC 

 

De Quebecse voedingssector verschilt weinig van de Canadese, zowel qua belang van export als qua 

handelspartners.  

Handelsbalans Quebec1 (miljoen C$)²

 

58,71%

11,47%

3,91%

3,13%

2,57%

20,21%

Canadese import per land/regio  (2012)

VS

EU

Mexico

China

Brazilië

Overige landen



11 
 

Ongeveer 60% van de voedingsproducten die in Quebec worden geproduceerd, worden uitgevoerd. 33% 

gaat naar de rest van Canada en 25% naar de rest van de wereld. Na een terugval in 2009 groeide de 

Quebecse voedingsexport jaarlijks met ongeveer 10%.  

Belangrijkste uitgevoerde voedingsproducten 

 

Top 10 landen waarnaar Quebec exporteert1 (‘000 C$)² 

 

De evolutie van de voedingsimport kent een variabeler verloop. Ook hier is de VS de belangrijkste 

handelspartner. Belangrijke invoerproducten zijn dranken, fruit en cacaoproducten. België is de grootste 

Europese leverancier van cacaoproducten, nog voor Zwitserland.  
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Belangrijkste ingevoerde voedingsproducten 

 

Top 10 landen van waar Quebec importeert1 (‘000 C$)² 

 

Meer informatie en statistieken over de voedingssector in Quebec zijn terug te vinden op de website van 

het Ministère d’Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec: 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx 

  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
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BILATERALE HANDELSSTATISTIEKEN 

 

De handel in voedingsproducten tussen België en Canada maakt slechts een klein deel uit van de 

volledige bilaterale handel. Voor de Belgische uitvoer bedroeg deze in 2012 slechts 6,8% van de 

Belgische uitvoer. Het gewicht van voedingsproducten in de totale Canadese invoer is iets belangrijker 

met 16,8% in 2012. Meer informatie over de volledige bilaterale handel en de sectorale en gewestelijke 

verdeling ervan is terug te vinden in het FIT landendossier Canada. 

BELGISCHE HANDEL 

 

Tegenover 2008 is de invoer van Canadese voedingsproducten met 30% afgenomen. Deze afname is 

nagenoeg volledig te danken aan een terugval van geïmporteerde granen, zaden en vruchten. Met een 

invoerwaarde van 135 miljoen euro in 2012 blijven deze echter veruit de belangrijkste ingevoerde 

voedingsproducten. 

(Nationale Bank van België) 

De Belgische uitvoer van voedingsproducten bestaat voornamelijk uit verwerkte producten van de 

voedingsindustrie. In 2012 waren cacao en cacaobereidingen de belangrijkste uitvoerproducten met een 

waarde van 39,4 miljoen euro, gevolgd door dranken met een uitvoerwaarde van 24,5 miljoen euro. 

Chocolade, bier en koekjes waren in 2012 onze sterkste uitvoerproducten naar Canada in de 

voedingssector.  
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(Nationale Bank van België) 

De nationale bilaterale handelsbalans was de afgelopen vijf jaar negatief. België is steeds een netto 

importeur geweest van dierlijke en plantaardige producten en steeds een netto exporteur van verwerkte 

producten uit de voedingsindustrie. Door een sterke afname van ingevoerde plantaardige producten en 

een gestage toename van uitgevoerde producten uit de voedingsindustrie is de handelsbalans in vijf jaar 

tijd in Belgisch voordeel geëvolueerd. Deze evolutie verliep eerder grillig, zodat men over een duurzame 

trend nog niet kan spreken.  

Période 
2008 2009 2010 2011 2012 

Flow balans balans balans balans balans 
I - Levende dieren en 
producten van het dierenrijk -€ 11.633.470 -€ 10.119.690 -€ 15.864.020 -€ 21.360.200 -€ 19.732.300 
II - Producten van het 
plantenrijk -€ 272.803.100 -€ 153.145.830 -€ 176.704.530 -€ 199.030.180 -€ 142.787.420 
III - Vetten en oliën (dierlijke 
en plantaardige) -€ 343.540 -€ 153.080 -€ 126.960 -€ 6.264.300 € 354.040 
IV - Producten van de 
voedselindustrie; dranken, 
alcoholhoudende vloeistoffen 
en azijn; tabak  € 74.684.860 € 71.783.560 € 72.016.010 € 95.350.460 € 96.904.510 

Totaal -€ 210.095.250 -€ 91.635.040 -€ 120.679.500 -€ 131.304.220 -€ 65.261.170 

 (Nationale Bank van België) 
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VLAAMSE HANDEL 

 

Van alle ingevoerde Canadese voedingsproducten was in 2012 97% bestemd voor Vlaanderen. Tussen 

2008 en 2012 schommelde dit percentage tussen 90% en 98%. De Vlaams-Canadese invoer komt dus 

praktisch volledig overeen met de Belgisch-Canadese, die voornamelijk bestaat uit granen, zaden en 

vruchten. 

(Nationale Bank van België) 

Het aandeel van Vlaanderen in de Belgische uitvoer van voedingsproducten schommelde tussen 2008 en 

2012 tussen de 87 en 92 %. Wederom zijn chocolade, bier en koekjes hier onze belangrijkste 

uitvoerproducten. 
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(Nationale Bank van België) 

Door een relatieve toename van het Vlaamse invoeraandeel en een relatieve afname van het Vlaamse 

exportaandeel in de voedingssector, is de Vlaamse bilaterale handelsbalans in 2011 en 2012 negatiever 

dan de Belgische. Voordien presteerde de Vlaamse handelsbalans licht beter dan de Belgische. 

 

Periode 2008 2009 2010 2011 2012 

Product Balans Balans Balans Balans Balans 
I - Levende dieren en 
producten van het dierenrijk -€ 6.956.170 -€ 8.313.460 -€ 13.942.530 -€ 17.920.730 -€ 16.280.770 
II - Producten van het 
plantenrijk -€ 248.800.830 -€ 137.128.700 -€ 156.581.570 -€ 198.127.720 -€ 141.703.190 
III - Vetten en oliën (dierlijke 
en plantaardige) -€ 403.390 -€ 287.920 -€ 215.440 -€ 6.330.950 € 312.360 
IV - Producten van de 
voedselindustrie; dranken, 
alcoholhoudende 
vloeistoffen en azijn; tabak  € 65.133.070 € 64.503.700 € 65.404.340 € 84.558.180 € 82.978.800 

Totaal -€ 191.027.320 -€ 81.226.380 -€ 105.335.200 -€ 137.821.220 -€ 74.692.800 

(Nationale Bank van België) 
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CONSUMPTIE EN TRENDS 

 

Als consumptiegoed is voeding een belangrijk onderdeel van de Canadese economie. In 2011 werd in 

Canada 109 miljard C$ uitgegeven aan voeding en drank uit detailhandels. Daarnaast werd nog eens 63 

miljard C$ uitgegeven aan ‘restaurant and accommodation services’. Hoewel de uitgaven voor voeding 

jaarlijks toenemen, neemt het aandeel ervan in de totale persoonlijke uitgaven gestaag af. Van 28,5% in 

1961 naar 20,0% in 1991 tot 17,6% in 2011. Deze trend is niet eigen aan de Canadese consument maar 

doet zich voor in de meeste OECD-landen. Voeding is nu voor de gemiddelde Canadees de tweede 

grootste uitgavenpost na huisvesting. 

 
(Personal expenditure on consumer goods and services, Statistics Canada) 

AAFC heeft in 2010 een rapport uitgegeven over de Canadese consument: The Canadian Consumer: 

Behaviour, Attitudes and Perceptions toward Food Products. Het rapport bevat informatie over 

demografie, consumptie en opkomende trends en kan men raadplegen op http://www.ats-

sea.agr.gc.ca/can/5505-eng.htm. Hieronder worden vier trends kort toegelicht. Tot slot wordt nog een 

beknopt overzicht gegeven van enkele verschuivingen in de consumptiepatronen van de Canadese 

consument tussen 2003 en 2012.  
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GEZONDHEID 

 

De interesse van de Canadezen voor gezondheid en gezonde voeding neemt toe. Dit ondanks of net 

dankzij een stijging van het aantal Canadezen met overgewicht of obesitas (bijna 14 miljoen Canadezen 

in 2012, of 40% van de totale bevolking volgens Statistics Canada). De vraag naar functionele voeding 

met specifieke, gezondheidsbevorderende eigenschappen stijgt, vooral op het vlak van gezonde 

spijsvertering zoals yoghurt met probiotica. 

GEMAK 

 

Canadezen zijn meer en meer op zoek naar gemakkelijke manieren om eten klaar te maken, met weinig 

verschillende ingrediënten, weinig voorbereidingstijd en weinig opkuis. Voorverpakte producten in 

afzonderlijke porties zijn ideaal aangezien ze overal en op elk tijdstip gegeten kunnen worden.  

AUTHENTICITEIT 

 

Hoewel authenticiteit nog altijd minder belangrijk is dan prijs en smaak, neemt de interesse hiervoor toe. 

Belangrijk voor de authenticiteit van een product is zijn herkomst en het verhaal erachter. Authentieke 

producten worden geassocieerd met kwaliteit, wat te rijmen valt met een stijgende interesse voor 

gezonde voeding. Hierdoor is de vraag voor natuurlijke, organische en lokale producten toegenomen. 

Daarnaast geeft authenticiteit de consument ook het gevoel dat hij verantwoordelijk en ethisch 

verantwoord handelt. De toegenomen verkoop van Fair Trade gecertificeerde producten de laatste jaren 

en de reclamecampagnes om de Quebecse herkomst van voeding te benadrukken, zijn hier een 

voorbeeld van. 

DUURZAAMHEID 

 

Consumenten zijn meer en meer bezorgd om de duurzaamheid van de voedingsketen, zoals de 

ecologische voetafdruk of (indirecte) broeikasgasuitstoot van een product. Lokale markten waarop lokale 

producenten hun producten aanbieden, worden dan ook populairder. Daarnaast stijgt de vraag naar 

certificaten die aantonen dat producten op een duurzame wijze geproduceerd, geteeld of verpakt zijn. 

Hoewel duurzaamheid nog geen doorslaggevende factor is bij de aankoop van voedingsproducten, zal bij 

een keuze tussen twee evenwaardige producten, steeds voor het ‘duurzaamste’ worden gekozen. 

CONSUMPTIEVERSCHUIVINGEN 

 

Het Mapaq heeft in zijn laatste rapport ‘Bioclips3’ enkele recente Canadese voedingsconsumptietrends 

opgesomd. Zo werd er in Canada tussen 2003 en 2012 minder vlees, vis en zeevruchten gegeten. 

                                                           
3 Een uitgebreide samenvatting van dit rapport met concrete cijfers is terug te vinden op: 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Bioclips/BioClips2013/BioClips_Volume%2021_no%2027
_15%20octobre.pdf 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Bioclips/BioClips2013/BioClips_Volume%2021_no%2027_15%20octobre.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Bioclips/BioClips2013/BioClips_Volume%2021_no%2027_15%20octobre.pdf
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Voornamelijk de consumptie van rood vlees kende een sterke daling, terwijl de consumptie van 

gevogelte licht toenam. De consumptie van groenten, excl. aardappelen, nam eveneens toe. Witte 

aardappelen, die nog steeds een belangrijk aandeel in de geconsumeerde groenten innemen, werden 

echter aanzienlijk minder gegeten. De Canadees at in dezelfde periode meer fruit maar dronk minder 

fruitsappen. De consumptie van thee is zeer sterk toegenomen, tot hetzelfde niveau van koffie, en dit 

ten koste van frisdranken. Ook granen en graanproducten werden aanzienlijk minder gegeten door de 

Canadezen. Tot slot is ook de consumptie van melk afgenomen, maar de consumptie van eieren en 

yoghurt nam wel toe.  

 

Meer informatie, cijfers, statistieken of publicaties over de Canadese voedingsindustrie zijn steeds 

beschikbaar op de website van Agriculture and Agri-Food Canada: http://www.agr.gc.ca/index_e.php 

  

http://www.agr.gc.ca/index_e.php
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2. REGLEMENTERING 

 

De Canadese reglementering i.v.m. voedingsproducten en de invoer en etikettering ervan is een complex 

thema, waarvan de bevoegdheden verdeeld zijn over het federale en regionale niveau. Men kan echter 

zeer veel informatie online terugvinden op de websites van de bevoegde overheidsinstanties. Hieronder 

volgt een overzicht. 

 

ALGEMEEN 

 

De Food and Drugs Act en de Food and Drugs Regulations zijn Canada’s voornaamste wetgeving over de 

veiligheid en kwaliteit van voeding en drank. Deze behandelen o.a.: 

 Chemische en microbiële veiligheid 

 Etikettering en reclame 

 Pesticiden  

 Verpakkingsmateriaal 

 Voeding voor speciale diëten 

 Voedingsadditieven 

 Voedingsstandaarden en samenstellingsvereisten 

 Voedingsverrijking  

Volledige tekst: 

 FDA: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-27/ 

 FDR: http://lois-laws.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.%2C_c._870/ 

Naast de Food & Drugs Act and Regulations zijn er ook aanvullende, specifiekere normen voor bepaalde 

voedingsmiddelen en etikettering.  

 Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations:  

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-38/ 

 Canada Agricultural Products Act: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-0.4/ 

 Fish Inspection Act and Regulations: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-12/ 

 Meat Inspection Act and Regulations: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/M-3.2/ 

 

 

 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-27/
http://lois-laws.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.%2C_c._870/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-38/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-0.4/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-12/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/M-3.2/
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Overzicht federale wetgeving 

 
(Canadian Food Inspection Agency:  Guide to Importing Food Products Commercially) 

Verschillende federale wetten zijn ontworpen om de Canadese landbouw, visbestanden, bosbouw, 

industrie en het wildbestand te beschermen tegen de introductie van dierlijke of plantaardige ziektes en 

plagen: Health of Animals Act and Regulations, de Plant Protection Act and Regulations, en de Fish 

Health Protection Regulations van de Fisheries Act. Deze wetten beperken de invoer van bepaalde 

voedingsmiddelen uit specifieke regio’s of vereisen fytosanitaire certificaten, vergunningen of andere 

documentatie.  

Drie federale overheidsinstanties zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, toepassing en interpretatie 

van de reglementering en het beleid, gebaseerd op deze wetgeving: 

 Health Canada ontwikkelt standaarden en reguleringen m.b.t. gezondheid, veiligheid en 

nutritionele aspecten. Daarnaast ontwikkelt Health Canada ook documenten om de 

voedingsindustrie te ondersteunen en begeleiden bij het naleven van de reglementeringen.  

http://www.hc-sc.gc.ca/index-eng.php 

 

 Het Canadian Food Inspection Agency zorgt voor de naleving van de wetgeving omtrent 

voedselveiligheid en kwaliteit. Daarnaast ontwikkelt het agentschap o.a. de Guide to Food 

Labelling and Advertising om industrie, consumenten en inspecteurs te ondersteunen bij de 

interpretatie van de wetgeving. Het CFIA is het equivalent van het Belgische Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 

http://www.inspection.gc.ca/ 

 

http://www.hc-sc.gc.ca/index-eng.php
http://www.inspection.gc.ca/
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 Agriculture and Agri-Food Canada voorziet informatie en begeleiding aan verschillende 

industriegroepen over het gevoerde beleid en reguleringskwesties. 

http://www.agr.gc.ca/index_e.php 

Enkele ondersteunende documenten en hulpmiddelen: 

 Guide to Food Labelling and Advertising (Canadian Food Inspection Agency) 

Opgesteld om de voedingsindustrie te helpen bij het naleven van de wetgeving, biedt deze gids 

informatie over o.a. etikettering en reclamevereisten. 

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/guide-to-food-labelling-and-

advertising/eng/1300118951990/1300118996556 

 

 Guide to Importing Food Products Commercially (Canadian Food Inspection Agency) 

Opgesteld om importeurs van voedingsmiddelen te helpen bij het naleven van de wetgeving, 

biedt deze gids informatie over documentatievereisten, invoerquota, productvereisten, etc. 

http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-

products/eng/1376515896184/1376515983781 

 

 Food Directorate Guidance Documents (Health Canada) 

Lijst van documenten en richtlijnen die helpen bij het interpreteren van het beleid en de 

reglementeringen. Ondersteuning voor het indienen van dossiers ter goedkeuring van 

voedingsproducten, processen en verpakkingsmaterialen voor o.a.: 

- Gezondheidsclaims 

- Incidentele additieven4  

- Microbiële voedselveiligheid 

- Novel foods 

- Voedingsadditieven 

- Voedingsetikettering 

- Voedingsverpakking 

- Zout (Natrium) 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/legislation/guide-ld/index-eng.php#inc 

 

 Canada's Regulatory System for Foods with Health Benefits - An Overview for Industry  

Deze informatiefiche is ontworpen voor bedrijven die met gezonde producten willen inspelen op 

de toegenomen interesse van de Canadese consument voor een gezonde levensstijl. De fiche 

geeft een overzicht van het Canadese voedselreguleringssysteem en enkele nuttige bronnen.  

http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/food-regulations/food-policy-and-

                                                           
4 “Ingredients that are present in a food product in an insignificant amount and have no functional or technical 
effects in the finished product may be considered incidental additives.” (VS Food and Drug Administration 
regulations) 

http://www.agr.gc.ca/index_e.php
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/guide-to-food-labelling-and-advertising/eng/1300118951990/1300118996556
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/guide-to-food-labelling-and-advertising/eng/1300118951990/1300118996556
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/legislation/guide-ld/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/legislation/guide-ld/index-eng.php#inc
http://www.agr.gc.ca/eng/?id=1274467299466
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/food-regulations/food-policy-and-regulatory-issues/reports-and-reviews/canada-s-regulatory-system-for-foods-with-health-benefits-an-overview-for-industry/?id=1274467299466#g1
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regulatory-issues/reports-and-reviews/canada-s-regulatory-system-for-foods-with-health-

benefits-an-overview-for-industry/?id=1274467299466#g1 

Verschillen met EU regelgeving: 

 Verrijking van voeding met vitamines en minerale nutriënten 

De FDA en FDR bepalen dat verschillende voedingsproducten verrijkt mogen of moeten worden 

met vitamines of minerale nutriënten tot een bepaalde concentratie, zoals aangegeven in de 

FDR. Sectie D.03.002 van de FDR schrijft voor om welke voedingsmiddelen en nutriënten het 

exact gaat. Producten die verplicht verrijkt moeten worden tot een bepaalde concentratie zijn: 

- Bloem 

- Dranken met fruitsmaken 

- Gesimuleerde eieren  

- Gesimuleerde vlees- en gevogelte producten 

- Instant ontbijt, ontbijtvervangers  

- Maaltijdvervangers en nutritionele supplementen 

- Margarine 

- Melk 

- ‘Verrijkte’ voedingspasta 

- Voeding voor een laag energetisch dieet 

- Tafelzout 

 

Volledige lijst: http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch7-1e.shtml 

 

 Voedingsadditieven 

Het gebruik van voedingsadditieven wordt strikt gecontroleerd door de FDA en FDR. Divisie 16 

van de FDR beschrijft welke additieven gebruikt mogen worden, voor welke doeleinden, in welke 

hoeveelheden en aan welke producten deze mogen worden toegevoegd. Deze divisie zal echter 

vervangen worden door 15 lijsten van toegestane voedingsadditieven. Iedere lijst wordt 

opgenomen in een Marketing Authorization, opgesteld door de minister van volksgezondheid. 

De meest recente lijst met toegelaten voedingsadditieven en een overgangsgids voor het 

overlappen van beide wetgevingen is te vinden op http://www.hc-sc.gc.ca/fn-

an/securit/addit/list/index-eng.php 

Een voorbeeld hiervan is stevia of steviol glycoside, dat sinds 30/11/2012 onder S.1.2 van de List 

of Permitted Sweeteners is opgenomen, maar niet in divisie 16 van de FDR. 

 

 Bestraalde voeding 

Bestraling van voeding wordt gereguleerd door de FDA en de FDR. Slechts enkele 

voedingsmiddelen mogen momenteel bestraald worden: aardappelen, uien, tarwe, (volkoren) 

bloem, volledige of gemalen specerijen en gedroogde kruiden. 

http://www.inspection.gc.ca/food/information-for-consumers/fact-sheets/labelling-food-

packaging-and-storage/irradiation/eng/1332358607968/1332358680017 

http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/food-regulations/food-policy-and-regulatory-issues/reports-and-reviews/canada-s-regulatory-system-for-foods-with-health-benefits-an-overview-for-industry/?id=1274467299466#g1
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/food-regulations/food-policy-and-regulatory-issues/reports-and-reviews/canada-s-regulatory-system-for-foods-with-health-benefits-an-overview-for-industry/?id=1274467299466#g1
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch7-1e.shtml
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/list/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/list/index-eng.php
http://www.inspection.gc.ca/food/information-for-consumers/fact-sheets/labelling-food-packaging-and-storage/irradiation/eng/1332358607968/1332358680017
http://www.inspection.gc.ca/food/information-for-consumers/fact-sheets/labelling-food-packaging-and-storage/irradiation/eng/1332358607968/1332358680017
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ETIKETTERING 

 

Zoals eerder vermeld komt de reglementering voor het labelen en verpakken van voedingsmiddelen 

terug in zowel de FDA, de CPLA als in de afzonderlijke wetgevingen voor vlees-, vis- en 

landbouwproducten.  

De Guide to Food Labelling and Advertising van het CFIA biedt een volledig overzicht van alle 

etiketterings- en reclamevereisten: http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/guide-to-food-labelling-

and-advertising/eng/1300118951990/1300118996556 

Met uitzondering van individueel verpakte snoepjes en per stuk verpakt vers fruit of groenten moet 

ieder voorverpakt voedingsmiddel voorzien zijn van een label. 

Alle verplichte informatie op voedingslabels moet in de twee officiële landstalen, Engels én Frans, 

weergegeven worden. Alleen de identiteit en hoofdzetel van de producent/verwerker/… hoeft slechts in 

één landstaal op het label te staan. Daarnaast vervalt deze tweetalige vereiste voor sommige specifieke 

producten. (zie Guide to Food Labelling and Advertising par. 2.4) 

In Quebec echter stelt het charter voor de Franse taal extra taalvereisten5 voor o.a. de handel en het 

bedrijfsleven: 

 Iedere inscriptie op een product/verpakking of bijhorend document zoals de gebruiksaanwijzing 

of het garantiebewijs moet in het Frans zijn opgesteld. 

 Brochures en catalogi moeten in het Frans worden opgesteld. 

 Commerciële reclame en openbare affichage moeten verplicht in het Frans zijn opgesteld. Indien 

ook een andere taal wordt gebruikt, moet het Frans de belangrijkste/dominantste taal zijn. 

 … 

Voornaamste etiketteringsvereisten:  

 Houdbaarheidsdatum 

Behoudens uitzonderingen moet steeds een "best before/meilleur avant" datum worden 

weergegeven voor voedingsmiddelen die minder dan 90 dagen houdbaar zijn. Het jaar wordt 

eerst weergegeven, vervolgens de maand en de dag. 

 

 Gebruiksnaam 

Het product moet voldoen aan de samenstellingsvoorwaarden, zoals door de wetgeving 

omschreven, van de gebruiksnaam waarmee het product wordt omschreven. Deze 

                                                           
5 Volledige Quebecse taalwetgeving: 

Charte de la langue française: 

http://www2.publicationsduQuebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_11/C11.html 

Règlement sur la langue du commerce et des affaires: 

http://www2.publicationsduQuebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/C_11/C11R9.HTM 

 

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/guide-to-food-labelling-and-advertising/eng/1300118951990/1300118996556
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/guide-to-food-labelling-and-advertising/eng/1300118951990/1300118996556
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_11/C11.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/C_11/C11R9.HTM
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gebruiksnaam moet in beide landstalen worden weergegeven op de voorzijde van het product.  

 

 Ingrediëntenlijst 

Behoudens uitzonderingen moet ieder voorverpakt voedingsmiddel dat meer dan één 

ingrediënt bevat, een ingrediëntenlijst voorzien. De ingrediënten moeten op dalende volgorde 

van gewicht worden weergegeven, behalve bij kruiden, additieven, smaakversterkers, 

vitamines, etc. 

o Allergenen (eieren, granen, noten, melk, mosterd, sesam, soja, sulfieten, vis en 

zeevruchten) 

De meeste voorverpakte producten moeten voedselallergenen, glutenbronnen en 

sulfieten vermelden in de ingrediëntenlijst of d.m.v. een aparte verklaring, ‘Contains: 

…’. Deze allergenen moeten worden beschreven in hun gebruiksnaam. Wanneer 

allergenen zich in componenten van ingrediënten bevinden, moet dit eveneens 

vermeld worden. 

 

 Naam & adres 

Wanneer een voedingsproduct volledig buiten Canada is vervaardigd, moet er vóór de naam en 

adres van de Canadese verdeler "imported by/importé par" of "imported for/importé pour" 

vermeld worden. 

Bij bepaalde producten moet ook het land van herkomst vermeld worden op het label, o.a. bij 

bepaald vlees, zuivelproducten, honing, gevogelte, eieren, esdoornproducten, vers en verwerkt 

fruit/groenten, alcoholische dranken, vis en schaaldieren. 

 

 Netto hoeveelheid 

Behoudens uitzonderingen moet ieder voorverpakt product op de voorkant de netto 

hoeveelheid vermelden in metrische eenheden. De grootte van het lettertype voor deze netto 

hoeveelheid is afhankelijk van de oppervlakte van het label. 

Imperial meeteenheden6 zoals gebruikt in de VS zijn toegestaan naast de metrische eenheden, 

maar niet verplicht. 

 

 Voedingswaardentabel 

De voedingswaardentabel geeft informatie over de energiewaarde en 13 nutriënten van het 

voedingsmiddel. Alleen de Canadese voedingswaardentabel mag in Canada worden gebruikt 

om informatie over voedingsmiddelen te verschaffen. Labelsystemen en tabellen uit andere 

landen zijn niet toegestaan. 

 

De voedingswaardentabel moet steeds volgende informatie per portie bevatten: 

- Hoeveelheid verpakt product 

- Energiewaarde 

- Hoeveelheid vetten 

                                                           
6 Canada volgt officieel het metrisch stelsel, maar in de praktijk wordt dit weinig gebruikt. Vb. Boter wordt verkocht 
in pakjes van 454 g (= 1 pond)  
Canadese ‘fluid ounce’:  1 fl oz  = 28,413 ml  
Canadese ‘ounce’: 1 oz = 28,350 g 

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/core-requirements/ingredients/eng/1357599672056/1357599765000
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/naddree.shtml
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/netque.shtml
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/nutrite.shtml
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- Hoeveelheid verzadigde vetten 

- Hoeveelheid transvetten 

- Som van de verzadigde en transvetten 

- Hoeveelheid cholesterol 

- Hoeveelheid zout (natrium) 

- Hoeveelheid koolhydraten 

- Hoeveelheid vezels 

- Hoeveelheid suikers 

- Hoeveelheid proteïnen 

- Hoeveelheid vitamine A, vitamine B, Calcium & ijzer 

Standaardvoorbeeld van een tweetalige voedingswaardentabel· 

 
(CFIA: Guide to Food Labelling and Advertising) 

Naast bovenstaande basisvereisten zijn er nog verschillende andere vereisten voor o.a. reclame, claims 

en uitspraken, samenstelling, bestraalde voeding, test market food, etc. 

(http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/other-

requirements/eng/1332177146231/1332177214032)  

Daarnaast kan ook extra informatie vereist zijn naargelang het voedingsmiddel of het type claim dat men 

maakt. Aanvullende specifieke informatie is vereist bij volgende voedingsmiddelen of bestanddelen: 

 Additieven 

 Alcoholische dranken 

 Babyvoeding en babyformules 

 Chocolade en cacaoproducten 

 Eieren en eierproducten 

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/other-requirements/eng/1332177146231/1332177214032
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/other-requirements/eng/1332177146231/1332177214032
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/adde.shtml
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/alcoe.shtml
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/babbebe.shtml
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/chocoe.shtml
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/eggoeufe.shtml
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 Graan en bakkerijproducten 

 Honing 

 Noten 

 Pindakaas 

 Retail Food 

 Sportdranken voor atleten 

 Sportnutriënten 

 Vers fruit en groenten 

 Verwerkte producten: groenten en fruit 

 Vetten en olie 

 Vis en zeevruchten 

 Vlees en gevogelte 

 Voeding voor speciale dieetvereisten 

 Water: mineraalwater, bronwater en gebotteld water 

 Zoetstoffen 

 Zout 

 Zuivelproducten 

Specifieke informatie per product is terug te vinden op 

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/labelling-of-specific-

foods/eng/1300119279253/1300119323369 

  

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/nutsnoixe.shtml
http://www.inspection.gc.ca/food/retail-food/eng/1299095290409/
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/inform/sporte.shtml
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/fruvege.shtml
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/processe.shtml
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/fatgrae.shtml
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/fispoie.shtml
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/meaviae.shtml
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/spediete.shtml
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/wateaue.shtml
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/sweedue.shtml
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/saltsele.shtml
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/labelling-of-specific-foods/eng/1300119279253/1300119323369
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/labelling-of-specific-foods/eng/1300119279253/1300119323369
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IMPORT 

 
Het Canada Border Services Agency, de Canadese douane, is verantwoordelijk voor de initiële inspectie 
van alle import en dus ook van ingevoerd voedsel, landbouwgrondstoffen en -producten. Het CFIA stelt 
het beleid en de regelgeving op, die worden afgedwongen door de CBSA aan de Canadese grenzen.  
 
Het Trade Controls & Technical Barriers Bureau, onderdeel van het Department of Foreign Affairs, Trade 
and Development, is verantwoordelijk voor de controle en administratie op de Export & Import Permits 
Act. Deze behandelt de import, export en overdracht van technologie en goederen en bevat 3 
belangrijke lijsten: de Import Control List (ICL), de Export Control List en de Area Control List.  
 
Goederen die op de ICL voorkomen, vereisen een invoerlicentie. Voedingsproducten die hieraan 
onderworpen zijn: 

 Boter 

 Broedeieren, vleeskuikens en kuikens 

 Eieren  

 Gerst en gerstproducten 

 Kaas 

 Kalkoen 

 Kip 

 Margarine 

 Overige zuivelproducten 

 Runds- en kalfsvlees uit niet-NAFTA landen 

 Tarwe en tarweproducten 

 Yoghurt en roomijs  

Volledige ICL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._604/page-1.html#docCont 

Op deze producten zijn beperkende maatregelen van toepassing in de vorm van tariefquota’s (TRQ). 
Onder tariefquota’s worden ingevoerde producten belast aan een bepaald tarief tot en met een 
bepaalde hoeveelheid geïmporteerd product. Alle ingevoerde producten boven het quotum worden 
getaxeerd aan een hoger tarief7.  
 
Er zijn twee soorten tariefquota van toepassing: 

 First come first serve 

Het DFATD en de CBSA beheren de FCFS TRQ. Voor tarwe, gerst en afgeleide producten kunnen 

importeurs een general import permit aanvragen totdat het invoerquotum bereikt is. Voor 

margarine is een specifieke invoervergunning vereist, uitgereikt door het DFATD. 

 

                                                           
7 Importtarief per categorie: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2013/menu-
eng.html 
 
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._604/page-1.html#docCont
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2013/menu-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2013/menu-eng.html
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 Allocated 

Voor de overige begrensde voedingsmiddelen zoals gevogelte, zuivel (voornamelijk kaas),  

niet-NAFTA rundsvlees, etc. is een specifieke invoervergunning vereist, uitgereikt door de 

minister van internationale handel. Deze vergunningen worden uitgegeven op grond van quota-

toewijzingen aan Canadese burgers. Het TCTBB is verantwoordelijk voor de toewijzing van deze 

quota en de uitgave van de specifieke invoervergunningen die hieruit volgen.  

Het DFATD toont op zijn website per landbouwproduct het jaarlijks quotum en een lijst van 

quotahouders of importeurs met een invoervergunning:  

http://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/index.aspx?lang=eng 

Deze jaarlijkse quota zullen na de ratificatie van het Comprehensive Economic and Trade Agreement 

tussen Canada en de EU, normaal gezien verhoogd worden.  

SPECIFIEKE INVOERVEREISTEN 

Sommige voedingsmiddelen hebben specifieke invoervereisten of specifieke samenstellingsvereisten. 

Zoals eerder vermeld, is ieder voedingsmiddel onderworpen aan de FDA en FDR. Daarnaast zijn vlees, 

vis en landbouwproducten telkens onderworpen aan hun eigen reglementering. Bijgevolg kunnen de 

benodigde vergunningen, documentatie, etc. sterk verschillen per ingevoerd product. 

 Additieven 

Voedingsadditieven moeten in overeenstemming zijn met de specificaties uit de Food Chemicals 

Codex, fourth edition, 1996 

 

 Alcoholische dranken 

De Importation of Intoxicating Liquors Act geeft de provincies en territoria volledige controle 

over de import van alcohol in hun jurisdicties. Importeurs moeten dus de respectievelijke 

provinciale of territoriale wetgeving consulteren. Meer informatie omtrent Canadese wetgeving 

rond alcohol is terug te vinden in de FIT studie: De biermarkt in Quebec (mei 2013). 

 

 Biologische producten 

- De Organic Products Regulations vereisen een verplichte certificatie voor landbouwproducten 

die als ‘biologisch’ worden voorgesteld.  

Canada en de EU hebben echter een verdrag afgesloten waarin landbouwproducten, 

geproduceerd en gecertificeerd als biologisch in de EU, in Canada worden aanvaard als 

biologisch, zonder additionele certificatie. 

- Meer info op: http://www.inspection.gc.ca/food/organic-products/certification-and-

verification/eng/1300366596306/1300366657966 

 

 Eieren en verwerkte eieren 

Eieren mogen alleen worden ingevoerd uit landen met een inspectieprogramma en 

kwaliteitsstandaarden, gelijkaardig aan die van Canada. Zendingen moeten documentatie van de 

lokale autoriteiten bevatten, die verklaren dat de ingevoerde producten voldoen aan de 

Canadese standaarden. 

http://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/index.aspx?lang=eng
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s15c6
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s15c6
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s11c6
http://www.inspection.gc.ca/food/organic-products/certification-and-verification/eng/1300366596306/1300366657966
http://www.inspection.gc.ca/food/organic-products/certification-and-verification/eng/1300366596306/1300366657966
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s13c6
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(Egg Regulations and Processed Egg Regulations, in de Canadian Agricultural Products Act) 

 

 Granen 

- Naast de importquota van de DFATD kunnen ook de Canadian Grain Commission en de CBSA 

eisen hebben voor de invoer van graan(producten). 

- Granen afkomstig van planten, afgeleid van biotechnologie, worden beschouwd als novel 

foods.  

 

 Honing 

Iedere zending van honing of honingproducten moet een Import Declaration, Request for 

Release Approval en Customs Transaction document bevatten. Deze moeten worden voorgelegd 

aan het CFIA National Import Service Centre vooraleer een zending Canada binnen mag. 

Daarnaast moet de importeur ook verklaren dat de honing voldoet aan de Honey Regulations, 

verwerkt is onder hygiënische omstandigheden en geschikt was voor menselijke consumptie op 

het moment van verzending. 

(Honey Regulations in de Canada Agricultural Products Act) 

 

 Kleurstoffen 

Synthetische kleurstoffen zijn de enige additieven die gecertificeerd moeten worden door de 

Health Products and Food Branch van Health Canada.  

(Divisie 6, en tabel III van divisie 16 van de Food and Drug Regulations)  

 

 Novel Foods – Biotechnologie 

- Importeurs en producenten van ‘novel foods’ moeten hun intentie om nieuwe producten in 

Canada op de markt te brengen, aankondigen aan Health Canada, voordat zij beginnen met 

verkopen of hiervoor reclame te maken. Hierdoor krijgt Health Canada de tijd om de veiligheid 

van deze nieuwe producten te beoordelen.  

- Idem voor importeurs van fruit, groenten, knollen en granen afkomstig van transgene planten 

of planten met gemodificeerde eigenschappen.  

(Novel Food Regulations in de Food and Drugs Act and Regulations)  

- Vandaag zijn in Canada reeds meer dan 200 ‘novel foods and processes’ goedgekeurd door 

Health Canada, doch deze zijn niet allemaal genetisch gemodificeerd. Tot op heden zijn ook 

geen genetisch gemanipuleerde dieren goedgekeurd voor consumptie. Gemanipuleerd 

veevoeder is wel toegelaten. Zo zijn bijvoorbeeld met omega-3 verrijkt varkensvlees en 

daarvan afgeleide producten wel toegestaan in Canada. Dit varkensvlees wordt bekomen door 

aan het voeder van de varkens omega-3-rijke bestanddelen toe te voegen.  

- Er zijn geen specifieke etiketteringsvereisten voor genetisch gemanipuleerde 

voedingsproducten, tenzij er een gezondheidsrisico is dat vermeden kan worden d.m.v. een 

waarschuwing op het product of indien de nutritionele kwaliteit veranderd is t.o.v. het 

oorspronkelijke voedsel. 

 

 Sportvoeding  

Door de specifieke Canadese samenstellings- en etiketteringsvereisten voor voeding, 

voornamelijk bij het toevoegen van vitamines, mineralen en aminozuren, voldoen veel 

sportvoedingsproducten niet aan de Canadese eisen uit de FDR. Al naargelang de claim die een 

http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s21c6
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s16c6
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s16c6
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s16c6
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s16c6
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s27c6
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s27c6
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s27c6
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s27c6
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s27c6
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s27c6
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s27c6
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s27c6
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product maakt, kan het worden geklasseerd als geneesmiddel en heeft het een Drug 

Identification Number nodig, vooraleer het kan worden verkocht. Claims zoals ‘verhoogt de 

uithouding’, ‘snel spieren kweken’ of ‘snel vermagerende effecten’ kunnen deze producten 

onder de definitie van een geneesmiddel brengen wanneer de beloofde effecten normaal niet 

van voeding mogen worden verwacht. 

 

 Vers fruit en groenten 

- Commerciële importeurs van vers fruit en groenten moeten in het bezit zijn van een Produce 

vergunning, uitgereikt door het CFIA of lid zijn van de Dispute Resolution Corporation. Daarnaast 

moet iedere zending een Confirmation of Sale formulier bevatten, als bewijs dat er een 

bestaande aankoopovereenkomst is. 

- Extra informatie op http://www.inspection.gc.ca/food/fresh-fruits-and-vegetables/imports-

and-interprovincial-trade/overview/eng/1361145453562/1361146543611 

(Fresh Fruit and Vegetable Regulations in de Canada Agricultural Products Act) 

 

 Verwerkte groenten en fruit 

Iedere zending moet een Import Declaration formulier bevatten dat aangeeft dat een product 

voldoet aan de Processed Products Regulations, verwerkt is onder hygiënische omstandigheden 

en dat het geschikt was voor menselijke consumptie op het ogenblik van verzenden. 

(Processed Products Regulations in de Canada Agricultural Products Act) 

 

 Vis en visproducten 

Importeurs van vis(producten) moeten in het bezit zijn van een vergunning, uitgereikt door het 

CFIA. Daarnaast moeten zij het dichtstbijzijnde CFIA fish inspection office aanschrijven telkens zij 

vis(producten) importeren.  

(Fish Inspection Act and Regulations) 

 

 Vlees en gevogelte 

- Vooraleer vlees geïmporteerd kan worden, moet het exporterende land worden geëvalueerd 

door het CFIA om na te gaan of het nationaal vleesinspectiesysteem, inclusief een residu 

monitoringprogramma, evenwaardig is aan dat van Canada. Daarnaast moeten eveneens de 

buitenlandse slachthuizen worden goedgekeurd door het CFIA, vooraleer deze mogen 

exporteren naar Canada.  

- Meer informatie over de invoer van vlees en een lijst van Belgische gecertificeerde slachthuizen 

is terug te vinden via: http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-

products/imports/eng/1339258679864/1339258811636 

(Meat Inspection Act and Regulations, Health of Animals Act and Regulations en Export and 

Import Permits Act) 

 

 Voeding voor speciale diëten 

Slechts enkele voedingsproducten mogen worden gepromoot voor het gebruik in 

vermageringsprogramma’s, diëten, etc. Het gaat hier om maaltijdvervangers, voeding voor laag 

energetische diëten, voorverpakte maaltijden die voldoen aan divisie 24 van de FDR of voeding 

verkocht in vermageringsklinieken. 

http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s18c6
http://www.inspection.gc.ca/food/fresh-fruits-and-vegetables/imports-and-interprovincial-trade/overview/eng/1361145453562/1361146543611
http://www.inspection.gc.ca/food/fresh-fruits-and-vegetables/imports-and-interprovincial-trade/overview/eng/1361145453562/1361146543611
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s19c6
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s14c6
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s26c6
http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/imports/eng/1339258679864/1339258811636
http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/imports/eng/1339258679864/1339258811636
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s17c6
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(Divisie 24 van de Food and Drug Regulations) 

 

 Zuivelproducten  

- Een IMPORT DECLARATION, die verklaart dat de producten vervaardigd zijn uit gezonde 

grondstoffen, verwerkt onder hygiënische omstandigheden en op het ogenblik van verzending 

geschikt waren voor menselijke consumptie, moet bij iedere zending van zuivelproducten 

worden gevoegd. 

- Importeurs van kaas moeten in het bezit zijn van een geldige kaas-invoervergunning, uitgereikt 

door het CFIA.  

- Boter, boterproducten en cheddar moeten gemaakt zijn van gepasteuriseerde melk. 

Ingevoerde zuivelproducten moeten zijn geproduceerd in een land en onder voorwaarden die 

op zijn minst gelijkaardig zijn aan de Candese acts en regulations.  

(Dairy Products Regulations in de Canada Agricultural Products Act) 

 

VEREISTE DOCUMENTATIE 

 De gids Importing Commercial Goods Into Canada van de CBSA beschrijft welke documenten 

aan de CBSA moeten worden voorgelegd om commerciële goederen in Canada te importeren. 

Verder staat ook een Checklist for Importing Commercial Goods online. 

http://cbsa-asfc.gc.ca/publications/help-aide/topic-sujet/11-eng.html 

 
 Een ander hulpmiddel dat wordt voorzien door het CFIA, is het Automated Import Reference 

System (AIRS). Het doel van het AIRS is om accurate informatie te voorzien omtrent de federale 

importvereisten van een bepaald voedingsproduct a.d.h.v. vragen over oorsprong, bestemming, 

eindgebruik, etc.  

http://www.inspection.gc.ca/food/imports/airs/eng/1300127512994/1326599324773 

Sommige provincies en territoria leggen aanvullende eisen op aan bepaalde voedingsmiddelen zoals 

zuivelproducten, margarine, gebotteld water en esdoornsiroop. Deze webpagina bevat de websites van 

zowel de federale als de provinciale en territoriale overheidsinstanties, verantwoordelijk voor 

voedingsgerelateerde zaken: http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/organizational-

information/related-sites/eng/1359360732088/1359362158020 

Het CFIA heeft verschillende handige documentatie online beschikbaar over het commercieel invoeren 

van voedingsproducten in Canada. Zoals eerder vermeld, vat de Guide to Importing Food Products 

Commercially de Canadese federale invoervereisten goed samen: 

http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-

importers/eng/1362502974116/1362503037719  

Daarnaast kan men ook terecht op de Market Acces Database van de EU. Deze bevat o.a. gedetailleerde 

informatie over invoerformaliteiten en vereiste documentatie van de exporteur:  

http://madb.europa.eu  

http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781?chap=6#s12c6
http://cbsa-asfc.gc.ca/publications/help-aide/topic-sujet/11-eng.html
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/airs/eng/1300127512994/1326599324773
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/organizational-information/related-sites/eng/1359360732088/1359362158020
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/organizational-information/related-sites/eng/1359360732088/1359362158020
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/eng/1362502974116/1362503037719
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/eng/1362502974116/1362503037719
http://madb.europa.eu/
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INVOERFORMALITEITEN 

 

Een overzicht van de algemene invoerreglementering is terug te vinden in het FIT landendossier Canada. 

Hieronder worden kort twee punten besproken die betrekking kunnen hebben op de invoer van 

voedingsproducten. 

 Houten verpakkingen 

Canada heeft de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen (ISPM 15) goedgekeurd, dit 

betekent concreet dat alle verpakkingsmateriaal van hout (zoals paletten) een 

warmtebehandeling of vergassing met methylbromide moet krijgen waarna het IPPC logo zal 

worden aangebracht. Goederen die niet-conform zijn, zullen vernietigd of verwijderd worden. 

Alle kosten hieraan verbonden zijn in principe voor de rekening van de importeur. Wanneer in 

een zending zowel conform als niet-conform houten verpakkingsmateriaal aanwezig is, wordt de 

volledige zending geweigerd. 

Meer info: http://www.ctib-tchn.be/ (Technisch Centrum voor Houtnijverheid); 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/wp-meb-eng.html (CBSA Wood Packaging Material 

and ISPM 15 Requirements) 

 

 Afgewezen zending 

Wanneer een zending of container wordt tegengehouden aan de grens omdat deze niet voldoet 

aan de relevante wetgeving, documentatievereisten, etc. is de importeur in principe 

verantwoordelijk voor kosten van de verdere behandeling. Deze behandeling hangt af van de 

mogelijke schade die de levering kan toebrengen, de intentie van de overtreding of mogelijke 

precedenten van de importeur. Meestal wordt de container echter teruggezonden of volledig 

vernietigd. Meer info is beschikbaar onder de Compliance and Enforcement Operational Policy 

van de CFIA: http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/compliance-and-

enforcement/operational-policy/eng/1326788174756/1326788306568#a9 

 

  

http://www.ctib-tchn.be/page.php?m=1&l=NL
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/wp-meb-eng.html
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/compliance-and-enforcement/operational-policy/eng/1326788174756/1326788306568#a9
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/compliance-and-enforcement/operational-policy/eng/1326788174756/1326788306568#a9
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INVOERRECHTEN 

 

Als lid van de Wereld Handels Organisatie gebruikt Canada het geharmoniseerd systeem van 

douanecodes (HS codes). De HS codes zijn gemakkelijk terug te vinden via een Nederlandstalige 

zoekfunctie op: http://tarweb.minfin.fgov.be > bleu gebruikstarief > nomenclatuur. Via de 

inlichtingendienst van het douanekantoor in uw streek kan men vrijblijvend de goederencode opvragen. 

De contactgegevens zijn te vinden op: http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/site/contact.htm  

De Canadese invoerrechten kunnen gratis gedownload worden via de website van de Canada Border 

Service Agency: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2013/menu-eng.html 

Op de eerder vermelde Market Access Database van de Europese Unie vindt men eveneens de 

invoerrechten voor Canada terug (www.madb.europa.eu > applied tariffs database).  

  

http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/site/contact.htm
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2013/menu-eng.html
http://www.madb.europa.eu/
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3. NUTTIGE CONTACTGEGEVENS 

 

In deze sectie volgen enkele niet-exhaustieve lijsten met contactgegevens van potentieel interessante 

partners uit de Canadese/Quebecse voedingsindustrie. Voor meer of specifiekere distributeurs, 

importeurs of partners kan u steeds terecht bij het FIT-kantoor van Montreal.  

 

CONSULTANTS VOOR ETIKETTERING 

 Isabelle Ochs 

854, Rue Thibeaudeau 

Ile Bizard, Quebec, H9C 2V3, Canada 

Tel: +1-514-802-5631 

Mail: nutripass@videotron.ca 

Info: Werkt halftijds voor Euro-Excellence, een grote importeur van voedingsproducten, en 

halftijds als zelfstandig consulente in etikettering.  

 

 Lucie Bouchard 

26, Rue de l’Éclipse 

Gatineau, Quebec, J9A 3E3, Canada 

Tel: +1 819-771-1060 

Fax: +1-819-771-2550 

Mail: lucie.bouchard@outlook.com 

Info: Heeft 25 jaar voor Inspection Canada gewerkt en is nu actief als zelfstandig consulente in 

etikettering. 

 

 Cosmatos Consulting 

21, Worthington Pvt. 

Stittsville, Ontario, K2S 0H2, Canada 

Tel: +1-613-271-7544 

Fax:  +1-613-271-8283 

Mail: cosmatos@cosmatos.com 

Web: http://cosmatos.com/ 

Info: Controleert etiketten op conformiteit met Canadese regelgeving, vertaling, omzetting van 

voedingswaardentabellen, etc. 

 

 Dicentra 

27, Prince Arthur Avenue  

Toronto, Ontario, M5R 1B2, Canada 

Tel: +1-416-361-3400  

Fax: +1-416-361-3304 

Mail: info@dicentra.com 

mailto:nutripass@videotron.ca
mailto:lucie.bouchard@outlook.com
mailto:cosmatos@cosmatos.com
http://cosmatos.com/
mailto:info@dicentra.com
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Web: http://dicentra.com/food-consulting/ 

Info: De food consulting afdeling stelt voedingsetiketten en voedingswaardentabellen op en 

controleert of de claims op de etiketten conform de regelgeving zijn. 

 

 FTC International Consulting Ltd. 

19021, Mitchell Rd. 

Pitt Meadows, Britisch Columbia, V3Y 1Y1, Canada 

Tel: +1-604-288-2719 

Fax: +1-604-288-2565 

Mail: contact@ftcinternational.com 

Web: http://www.ftcinternational.com/Index.htm 

Info: Geeft  advies over het opstellen van voedingsetiketten, ingrediëntenverklaringen, 

tweetaligheidsvereisten, voedingswaardentabellen, etc. 

 

 LTS Consulting  

600 Ontario St. 

PO Box 28113, LAKEPORT 

St. Catharines, Ontario, L2N 4R0, Canada 

Tel: +1-905-380-9100 

Mail: info@LTS-consulting.com 

Web: www.LTS-consulting.com 

Info: LTS berekent de nutriëntengegevens van uw producten/recepten en/of stelt 

voedingswaardentabellen op volgens de Canadese regelgeving. 

 

 NSF GFTC 

88, McGilvray St., 

Guelph, Ontario, N1G 2W1, Canada 

Tel: +1-(519) 821-1246 

Fax: +1-(519) 836-1281 

Mail:gftc@gftc.ca  

Web: http://www.gftc.ca/default.aspx 

Info: Voert audits en consulting uit voor bedrijven uit de voedingsindustrie en zorgt o.a. ook voor 

voedingsetikettering.  

 

  

http://dicentra.com/food-consulting/
mailto:contact@ftcinternational.com
http://www.ftcinternational.com/Index.htm
mailto:info@LTS-consulting.com?subject=Message%20from%20website
http://www.lts-consulting.com/
http://www.lts-consulting.com/
mailto:gftc@gftc.ca
http://www.gftc.ca/default.aspx
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IMPORTEURS/DISTRIBUTEURS VAN VOEDINGSMIDDELEN IN CANADA (QUEBEC) 

ALGEMENE VOEDING 

 

 Acema Importations Inc. 

2616, Jacques-Cartier Est 

Longueuil, Quebec, J4N 1P8, Canada 

Tel: +1-450- 646-2591 

Fax: +1-450- 646-1556 

Mail: info@acema.ca 

Web: http://www.acema.ca/ 

Info: Importeur en distributeur van fijne voedingswaren. 

Contact: Mr. François Bibeau (CEO/PDG): Bibeaufbibeau@acema.ca +1 450 646 2591  

 

 Aliments Tousain Inc. 

95, rue Stinson 

Saint-Laurent, Quebec, H4N 2E1, Canada 

Tel: +1-514 748 7353 

Fax: +1-514 747 7483 

Mail: info@tousain.com 

Web: www.tousain.com 

Info: Importeur en distributeur van fijne voedingswaren: koekjes, sauzen, pasta's, etc.   

Contact: Ms. Salpy Markarian (Aankoopverantwoordelijke) 

 

 Best Brands Inc. 

9050, de l'Invention 

Anjou, Quebec, H1J 3A7, Canada, 

Tel: +1-514 324 5400 

Fax: +1-514 324 7805 

Web: www.meilleuresmarques.com 

Info: Voedingsdistributie en marketing. 

Contact: Mr. Michel Vezina (purchasing director): m.vezina@meilleuresmarques.com  

 

 Bruno et Nick Inc.  

6766, Rue Marconi 

Montreal, Quebec, H2S 3J7, Canada 

Tel: +1 514 272 8998 

Fax: +1 514 272 4855 

Mail: info@brunoandnick.ca 

Web: www.brunoandnick.ca 

mailto:info@acema.ca
http://www.acema.ca/
mailto:Bibeaufbibeau@acema.ca
mailto:info@tousain.com
http://www.tousain.com/
http://www.meilleuresmarques.com/
mailto:m.vezina@meilleuresmarques.com
mailto:info@brunoandnick.ca
http://www.brunoandnick.ca/
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Info: Importeur en verdeler van voedingsproducten en non-voedingsproducten voor de food 

service. 

Contact: Mr. Bruno Cestra (CEO/PDG/owner) 

 

 Clic International Inc. 

2185, Francis Hugues 

Laval, Quebec, H7S 1N5, Canada 

Tel: +1 450 669 2663 

Fax: +1 450 667 6799 

Mail: clic@clicfoods.com 

Web: www.clicfoods.com 

Info: Importeert verscheidenheid aan voedingsproducten, o.a. uit België. 

Contact: Mr. Edgard Eid (VP Purchasing): edgard@clicfoods.com  +1 450 669 2663 – 253 

 

 Déli Prestige Inc. 

7-6405, Bd. Chevrier 

Brossard, Quebec, J4Z 0C8, Canada 

Tel: +1 514 742 4248 

Mail: oliviergrosman@deliprestige.ca 

Web: www.deliprestige.ca 

Info: Importeur opgestart in 2012, import van olijven uit België. 

Mr. Olivier Grosman (CEO/PDG): oliviergrosman@deliprestige.ca 

 

 Fleur d'Olive Inc. 

Bureau: 1630, rue Marcoux 

Marieville, QC, J3M 1E8, Canada 

Showroom: 1175, rue Bernard Ouest, Espace 200 

Montreal, QC, H2V 1V5, Canada 

Tel: +1 450 658 8591 

Fax: +1 450 715 3081 

Mail: info@fleurdolive.com 

Web: www.fleurdolive.com 

Info: Importeur van olijfolie, balsamico-azijn, zeezout, artisanale pasta, truffels, chocolade, 

speculaas, confituur, etc.  

Contact: Ms. Sonia Giguère (CEO/PDG): info@fleurdolive.com 

 

 I-D Foods Corp. 

1800, Autoroute Laval 

Laval, Quebec, H7S 2E7, Canada  

Tel: +1 450 687 2680  

Fax: +1 450 682 4797 

Email: info@idfoods.com 

mailto:clic@clicfoods.com
http://www.clicfoods.com/
mailto:edgard@clicfoods.com
mailto:oliviergrosman@deliprestige.ca
http://www.deliprestige.ca/
mailto:oliviergrosman@deliprestige.ca
mailto:info@fleurdolive.com
http://www.fleurdolive.com/
mailto:info@fleurdolive.com
mailto:info@idfoods.com
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Web: http://www.idfoods.com/en/index.php/ 

Info: Importeur en distributeur van Europese voedingsproducten.  

Volledige productenlijst op website. 

Contact: Ms. Marie-Ève Brunet (chef de produit: biscuits): mebrunet@idfoods.com  

+1 450 687 2680 ext 3303 

 

 Mayrand Ltée. 

5750, boul. Métropolitain, suite 200 

Saint-Léonard, Quebec, H1S 1A7, Canada 

Tel: +1 514 255 9330 

Fax: +1 514 255 7450 

Mail: ventes@mayrand.qc.ca 

Web: www.mayrand.ca 

Info: Groothandelaar/distributeur, doet rechtstreekse invoer, ook aan horeca en institutionelen: 

vlees, vis, groenten, fruit, kazen, etc. 

Contact: Ms. Chantal Deslaurier (Directrice Ventes et Achats): cdeslauriers@mayrand.qc.ca  

+1-514 255 9330 

 

 Sardo Foods Inc. 

3510, Bd des Entreprises 

Terrebonne, Quebec, J6X 4J8, Canada 

Tel: +1 450 477 6697 

Fax: +1 450 477 6676 

Web: www.sardofoods.com 

Info: Importeur en distributeur van high quality foods, produceert ook in Ontario, voornamelijk 

mediterraanse producten. 

Contact: Mr. Patrick Loyer (Sales Director): patrick@sardofoods.com +1 450 477 6697 -120 

 

 Tribeca Imports Inc. 

3755, Place de Java, local 110 

Brossard, Quebec, J4Y 0E4, Canada 

Tel: +1 450 659 4312 

Fax: +1 450 659 0347 

Mail: info@tribeca-imports.com 

Web: www.tribeca-imports.com 

Info: Importeur en distributeur van fijne producten. 

Contact: Ms. Isabelle Aubert (CEO/PDG): iaubert@tribeca-imports.com 

 

 Verona Foods Inc. 

8525, Rue Ernest-Cormier 

Anjou, Quebec, H1J 1B5, Canada 

Tel: +1 514 648 1244 

http://www.idfoods.com/en/index.php/
mailto:mebrunet@idfoods.com
mailto:ventes@mayrand.qc.ca
http://www.mayrand.ca/
mailto:cdeslauriers@mayrand.qc.ca
http://www.sardofoods.com/
mailto:patrick@sardofoods.com
mailto:info@tribeca-imports.com
http://www.tribeca-imports.com/
mailto:iaubert@tribeca-imports.com
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Fax: +1 514 494 3331 

Mail: info@veronafoods.com 

Web: www.veronafoods.com 

Info: Importeur/verdeler van Italiaanse voedingsproducten, waaronder ook confectionary. 

Contact: Mr. Luigi Paccone (CEO/PDG) 

GROENTEN EN FRUIT (VERS/DIEPVRIES) 

 

 Agri-Mondo Inc. 

165, J.A. Bombardier 

Boucherville, Quebec, J4B 8P1, Canada  

Tel: +1 450 449-9899 / +1 514 323-9240 

Fax: +1 450 449-1027 

Mail: info@agri-mondo.com 

Web: http://www.agri-mondo.com 

Info: Importeren fruit en groenten van over heel de wereld.  

Contact: Dino Gallo (Aankoopverantwoordelijke): dinogallo@agri-mondo.com 

 

 Alasko Foods Inc. 

6810, boul. Des Grandes Prairies 

Montreal, Quebec, H1P 3P3, Canada  

Tel: +1 514 328 6661 

Fax: +1 514 328 3976 

Mail: renseignement@alasko.com 

Web: http://www.alasko.com/en 

Info: Ingevroren groenten en fruit, voeren reeds Belgische producten in. 

Contact: Claudio Guerrero  (Procurement/operations director)  

 

 Canadawide Fruit Wholesaler inc. 

370, rue de Beauharnois Ouest, bureau 200 

Montreal, QC, H4N 1J5, Canada  

Tel: +1 514 382 3232  

Fax: +1 514 382 3346 

Mail: info@canadawidefruits.com 

Web: http://canadawidefruits.com/ 

Info: Verdelers van  verse groenten en fruit van over de hele wereld, voeren alle mogelijke 

groenten/fruit in uit Europa. 

Contact: Chris Sarantis, (directeur mise en marché): chris@canadawidefruits.com  

 

 

mailto:info@veronafoods.com
http://www.veronafoods.com/
mailto:info@agri-mondo.com
http://www.agri-mondo.com/
mailto:dinogallo@agri-mondo.com
mailto:renseignement@alasko.com
http://www.alasko.com/en
mailto:info@canadawidefruits.com
http://canadawidefruits.com/
mailto:chris@canadawidefruits.com
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 Charles Masson Inc. 

1600, Brandon Crescent, #206 

Lachine, Quebec, H8T 2M8, Canada 

Tel: +1 514-639-5531 

Fax: +1 514-639-5533 

Mail:  info@masson-food.com 

Web: http://www.masson-food.com/ 

Info: Makelaars/invoerders ingevroren groenten en fruit. 

Contact: Eric Hoffman (Aankoopverantwoordelijke/makelaar): ejhoffman@masson-food.com 

 

 Chenail Import-Export 

340, Rue Bellarmin 

Montreal, Quebec, H2P 1G5, Canada 

Tel: +1-514-858-7540 

Fax: +1-514-858-0531 / +1-514-858-7540 

Mail: info@chenail.ca 

Web: www.chenail.com 

Info: Import-export verse groenten en fruit. 

Contact: Pierre 

 

 Cultures de Chez nous 

1120, Rang 9  

Sainte-Brigitte-des-Saults, Quebec, J0C 1E0, Canada 

Tel: +1-819-336-4846 

Fax: +1-819-336-4476 

Mail: cheznous@cultures.qc.ca 

Web: http://www.cultures.ca/  

Info: Produceren, verwerken, importeren prei, (groene) asperges en bessen.  

Contact: Michelle Rajotte (Vice president, Import/Export Director): cheznous@cultures.qc.ca 

 

 Delfrutti 

419, boulevard Lebeau 

St-Laurent, Quebec, H4N 1S2, Canada 

Tel: +1-514-334-4334 

Fax: +1-514-334-4224 

Mail: antoine@delfrutti.com / traffic@delfrutti.com 

Web: http://www.delfrutti.com/ 

Info: Import van groenten en fruit, voeren reeds tomaten, paprika’s, aubergines en komkommers 

in uit België.  

Contact: Joe (importverantwoordelijke): joe@delfrutti.com;  

Antoine (importverantwoordelijke): antoine@delfrutti.com 

 

mailto:info@masson-food.com
http://www.masson-food.com/
mailto:ejhoffman@masson-food.com
mailto:info@chenail.ca
http://www.chenail.com/
mailto:cheznous@cultures.qc.ca
http://www.cultures.ca/en-CA/cultures-chez-nous
mailto:cheznous@cultures.qc.ca
mailto:antoine@delfrutti.com
mailto:traffic@delfrutti.com
http://www.delfrutti.com/
mailto:joe@delfrutti.com
mailto:antoine@delfrutti.com
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 Gaetan Bono fruits et legumes 

995, rue Marché-Central 

Montreal, Qc, H4N 1K2, Canada 

Tel: +1-514-381-8679 

Fax: +1-514-381-9621 

Web: http://www.gaetanbono.com/en/join-us/ 

Info: Import/export van groenten en fruit. Importeren verschillende producten uit Europa. 

Contact: Simon Faucher (Verantwoordelijke internationale markt):  

simon.faucher@gaetanbono.com; s.faucher@gaetonbono.com   

 

 Groupe Courchesne Larose Ltée. (Bar Imex, Bercy, Courchesne Larose)  

- Bar Imex, Courchesne Larose 

9761, blvd. des Sciences 

Montreal, Quebec, H1J 0A6, Canada 

Tel: +1-514-525-6381 

Fax: +1-514-521-4102 

Web: http://barimex.courchesnelarose.com/en/; http://courchesnelarose.com/en/ 

Info: Bar Imex is gespecialiseerd in de import van citrusvruchten maar voert ook appels, peren, 

bessen, etc. Courchesne Larose is een meer algemene invoerder van groenten en fruit. 

Belangrijkste producten zijn druiven, bananen, ananas, tomaten en paprika’s. 

Contact: Op de website 

http://groupe.courchesnelarose.com/en/contact/?company=all&activity=importation&product=

all&posted=1 zijn alle verantwoordelijke inkopers voor specifieke producten terug te vinden met 

e-mailadres en telefoonnummer. 

  

- Bercy 

9210, boul. Pie-IX  

Montreal, Quebec, H1Z 4H7, Canada 

Tel: +1-514-528-6262 

Fax: +1-514-528-0313 

Web: http://bercy.courchesnelarose.com/en/ 

Info: Gespecialiseerd in de invoer van biologische producten en van producten die nog verpakt 

moeten worden zoals courgettes, tomaten, paprika’s en peulerwten. 

Contact: Op de website 

http://groupe.courchesnelarose.com/en/contact/?company=all&activity=importation&product=

all&posted=1 zijn alle verantwoordelijke inkopers voor specifieke producten terug te vinden met 

e-mailadres en telefoonnummer. 

 

 JB Laverdure 

9210-C, Pie-IX 

Montreal, Quebec, H1Z 4H7, Canada 

Tel: +1 514 382 7520 

http://www.gaetanbono.com/en/join-us/
mailto:simon.faucher@gaetanbono.com
mailto:s.faucher@gaetonbono.com
http://barimex.courchesnelarose.com/en/
http://courchesnelarose.com/en/
http://groupe.courchesnelarose.com/en/contact/?company=all&activity=importation&product=all&posted=1
http://groupe.courchesnelarose.com/en/contact/?company=all&activity=importation&product=all&posted=1
http://bercy.courchesnelarose.com/en/
http://groupe.courchesnelarose.com/en/contact/?company=all&activity=importation&product=all&posted=1
http://groupe.courchesnelarose.com/en/contact/?company=all&activity=importation&product=all&posted=1
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Fax: +1 514 382 9006 

Web: http://www.jblaverdure.com 

Info: Voert verse groenten/fruit in van over heel de wereld. 

Contact: Carlo Cortina (Aankoopverantwoordelijke): carlo@jblaverdure.com  

 

 Saladexpress  

225 rue St-André  

Saint-Rémi, Quebec, J0L 2L0, Canada 

Tel: +1-450-454-7541 

Fax: +1-450-454-2834 

Web: http://saladexpress.ca 

Info: Verwerken verse groenten. Voorlopig voeren zij nog geen groenten in uit Europa maar zij 

zijn hier wel in geïnteresseerd. 

Contact: Christiane Bégin (Directrice des achats): cbegin@saladexpress.ca  

+1-450-454-7541 ext. 235 

 

 Thomas Fruits 

9150 Charles de la Tour 

Montreal, Quebec, H4N 1M2, Canada 

Tel: +1-514-389-3815 

Fax: +1-514-389-0806 

Mail: contact@thomasfruits.com 

Web: http://www.thomasfruits.com 

Info: Voeren verse groenten en fruit in van over heel de wereld. 

Contact: Thomas Argiris (aankoopverantwoordelijke) 

VLEES 

 C&C Packing Inc.  

6800, Boul. Des Grandes Prairies 

Saint-Leonard, QC, H1P 3P3, Canada 

Tel: +1 514 939 2273 

Fax: +1 514 939 4344 

Fax: +1 514 939 8000 (Dienst verkoop en aankoop) 

Mail: mcons@ccpacking.com 

Web: http://ccpacking.com/frameset.html 

Info: Koopt vlees en gevogelte vers/ingevroren aan over heel de wereld, o.a. uit Europa 

(Denemarken).  

Contact: Mr. Ronald P. Cons (Aankoopverantwoordelijke) 

Via de website http://ccpacking.com/frameset.html, kan men via Contact and Information > 

Offices ook rechtstreeks het aankoopdepartement bereiken.  

 

http://www.jblaverdure.com/
mailto:carlo@jblaverdure.com
http://saladexpress.ca/notre-profil/notre-equipe/
mailto:cbegin@saladexpress.ca
mailto:contact@thomasfruits.com
http://www.thomasfruits.com/
mailto:mcons@ccpacking.com
http://ccpacking.com/frameset.html
http://ccpacking.com/frameset.html
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 Col Fax Meat Inc. 

Grand Marché ColFax 

3699, Autoroute 440 West 

Laval, QC, H7P 5P6, Canada  

Tel: +1 450 688 7773 

Fax: +1 450 688 3344 

Mail: info@colfax.ca 

Web: www.colfax.ca 

Info: Verdeelt vlees en gevogelte aan hotels, restaurants en verenigingen in Quebec.  

Afhankelijk van het product, interesse om te importeren.  

 

 La Maison du Gibier 

585, rue de L'Argon 

Quebec, Quebec, G2N 2G7, Canada   

Tel: +1 418 849 8427 

Fax: +1 418 849 9271 

Mail: info@lamaisondugibier.com 

Web: www.lamaisondugibier.com  

Info: Verkopen en verwerken wild, waarvan sommige producten worden ingevoerd. Voeren 

eend, konijn en haas in uit Europa. 

Contact: Jean Rondeau (aankoopverantwoordelijke) 

 

 Les Charcuteries de l'Ermitage Inc. 

6405, Bd Chevrier 7 

Brossard, Quebec, J4Z 0C8, Canada 

Tel: +1 514 742 4248 

Fax: +1 450 890 1225 

Mail: info@charcuteriesermitage.ca 

Web: www.charcuteriesermitage.ca 

Info: Importeur van charcuteries & fijne vleeswaren (rillettes uit Frankrijk). 

Contact: Ms. Marie-Laetitia Pourbaix (General Manager): 

marielaetitiapourbaix@charcuteriesermitage.ca 

 

 Metro Richelieu . Div. Boeuf Mérite Inc. 

11701, boul Albert-Hudon 

Montreal, Quebec, H1G 3K6, Canada 

Tel: +1 514 328 8000 

Fax: +1 514 852 8106 

Web: www.metro.ca 

Info: Boeuf Merite is een afdeling van de supermarktketen Métro Richelieu, voor vers vlees en 

charcuterie. 

Contact: Ms. Kathy Skoda (Chef Négociateur Viandes fraîches): kskoda@metro.ca  

mailto:info@colfax.ca
http://www.colfax.ca/
mailto:info@lamaisondugibier.com
http://www.lamaisondugibier.com/
mailto:info@charcuteriesermitage.ca
http://www.charcuteriesermitage.ca/
mailto:oliviergrosman@charcuteriesermitage.ca
http://www.metro.ca/
mailto:kskoda@metro.ca
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+1 514 328 8011 

 

 Regal Poultry 

955, Michelin 

Laval, QC, H7L 5B6, Canada 

Tel: +1 450 667 7070 

Fax: +1 450 667 4911 

Mail: info@regalpoultry.com 

web: www.regalpoultry.com 

Info: Verwerkt en distribueert hoofdzakelijk vers en ingevroren gevogelte, o.a. afkomstig uit 

Europa. 

Contact: Christine Atanasso Pulo: christine@regalpoultry.com 

 

 Uni foods Inc. 

200-6100, Chemin de la Côte-de-Liesse 

Saint-Laurent QC, H4T 1E3, Canada 

Tel: +1 514 731 3401 

Fax: +1 514 342 5959 

Web: http://unifood.com/en/index.html 

Info: Importeren en verwerken vers/ingevroren rund, varken, kip, kalkoen en ingevroren lam. 

Contact: Mr. Michaël Ginsberg (Aankoopverantwoordelijke)  

ZUIVEL 

 

 Alain Royer Dairy Group 

375, Roland Therrien blvd., Suite 240 

Longueuil, QC, J4H 4A6, Canada  

Tel: +1-450-651-0777 

Fax: +1-450-651-0775 

Mail: info@aroyer.com 

Web: www.aroyer.com 

Info: Aanbieder van zuivelproducten en expert in nationale en internationale logistiek. 

Verhandelen kazen, melkpoeder, boter, etc.  

Contact: Mr. Yves Lavoie (Vice-president/Purchasing Manager): ylavoie@aroyer.com 

 

 Chisholm 

Montreal: Accès Ingrédients 

145, rue J.A. Bombardier 

Boucherville, QC, J4B 8P1, Canada 

Manager: Guy Blouin 

Tel: +1-450-655-6999 

mailto:info@regalpoultry.com
http://www.regalpoultry.com/
http://unifood.com/en/index.html
mailto:info@aroyer.com
http://www.aroyer.com/
mailto:ylavoie@aroyer.com


46 
 

Fax: +1-450-655-8855 

Mail: gblouin@rachisholm.com 

Web: http://rachisholm.com/index.htm 

Info: Internationale voedingshandelaar die in Canada een heel gamma aan zuivelproducten 

invoert. Hoofdkantoor in Toronto.  

Contact: Rachel Grierson (Dairy trading): +1 416 967 8201  

 

 Finica Food Specialties Ltd. 

65, Superior Blvd, Unit #1 

Mississauga, Ontario, L5T 2X9, Canada 

Tel: +1 905 696 2770 

Fax: +1 905 696 7240 

Mail: geninfo@finica.on.ca 

Web: http://www.finica.com 

Info: Importeur en distributeur van speciale kazen en (voornamelijk Italiaanse) speciaalvoeding. 

Voert kazen in uit Europa (waaronder België). Hoofdkantoor in Ontario. 

Contact: Laurie Hudson (Purchasing & Logistics): lhudson@finica.on.ca 

 

 J.L.Freeman SEC 

1250, Rue Nobel, bureau 200 

Boucherville , QC, J4B 5H1, Canada  

Tel: +1 450 641 4520 

Fax: +1 450 641 9347 

Mail: info@jlfinc.com 

Web: www.jlfreeman.ca 

Producten: Zowel productie, invoer, promotie als distributie van voedingsproducten 

(voornamelijk kaas) en alcoholische dranken (bier, wijn, …). Voert Europese kazen in. 

Contact: Linda Methot (COO), Mail: linda.methot@jlfreeman.ca  

 

 Les Dependances 

3330 - 10, 2e Rue 

St Hubert, Quebec, J3Y 8Y7, Canada 

Tel: +1 450 656 6661 

Fax: +1 450 656 7396 

Web: www.lesdependances.com  

Info: grootste kaasimporteur uit Quebec. 

Contact: Ms. Lucie Besnard (Sales Director) 

  

mailto:gblouin@rachisholm.com
http://rachisholm.com/index.htm
mailto:geninfo@finica.on.ca
http://www.finica.com/
http://www.finica.com/
mailto:lhudson@finica.on.ca
mailto:info@jlfinc.com
http://www.jlfreeman.ca/
mailto:linda.methot@jlfreeman.ca
http://www.lesdependances.com/
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BAKKERIJPRODUCTEN 

 

 Farinex Inc. 

3780, rue de la Vérendrye 

Boisbriand, Quebec, J7H 1R5, Canada 

Tel: +1 450 437 7077 

Fax: +1 450 437 7110 

Mail: info@farinex.ca 

Web: www.farinex.ca 

Info: Verdeler 'grondstoffen' voor bakkers, patissiers, chocolatiers, traiteurs. 

Contact Mr. Gerard O'Hayon (CEO/PDG) 

 

 Gastronomia 

101 B, rue Murray 

Montreal, Quebec, H3C 2C5, Canada 

Tel: +1 514 281 6400 

Fax: +1 514 281 9994 

Mail: info@gastronomia.ca 

Web: www.gastronomia.ca 

Info: Verdelers van diepvriesproducten voor horeca, patisseries en traiteurs. 

Contact: Ms. Claire Morency (responsable des achats): cmorency@gastronomia.ca  

+1 514 281 6400 

 

 Mansion Distributions alimentaires Inc. 

255, avenue Liberté 

Candiac, Quebec, J5R 3X8, Canada 

Tel: +1 450 632 5088 

Fax: +1 450 632 5099 

Mail: info@mansion.ca 

Web: www.mansion.ca 

Info: Verdeler van diepvries-bakkerijproducten. 

Contact: Ms. Melanie Dupont (CEO/PDG): melanied@mansion.ca  +1 450 632 5088 – 229 

  

CONFISERIE/CHOCOLADE 

 

 Aliments Green Vallée Inc 

1733, 100eme Avenue 

Laval, Quebec, H7W 0B3, Canada 

Tel: +1 514 941 9720 

mailto:info@farinex.ca
http://www.farinex.ca/
mailto:info@gastronomia.ca
http://www.gastronomia.ca/
mailto:cmorency@gastronomia.ca
mailto:info@mansion.ca
http://www.mansion.ca/
mailto:melanied@mansion.ca
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Mail: norman@alimentsgreenvallee.com 

Web: www.alimentsgreenvallee.com 

Info: Fabrikant en verdeler van chocolade en koekjes. 

Contact: Mr. Norman Fallah (CEO/PDG): norman@alimentsgreenvallee.com   

 

 Aliments Papco Inc. 

250, rue Deslauriers 

Montreal, Quebec, H4N 1V8, Canada 

Tel: +1 514 334 6333 

Fax: +1 514 334 9080 

Mail: info@papcofoods.com 

Web: www.papcofoods.com 

Info: Fabrikant-verdeler van chocolade en snoepgoed, doet ook private label. 

Contact Mr. Maurice Papaleo (CEO/PDG): m.papaleo@papcofoods.com +1 514 334 6333 – 209 

 

 Arthur Roger et Associés. Inc 

2010, boul. Dagenais Ouest 

Laval, Quebec, H7L 5W2, Canada 

Tel: +1 450 963 5080 

Fax: +1 450 963 7666 

Mail: arthur-roger_ass@aroger.com 

Info: Importeur van voedingswaren (chocolade). 

Contact: Mr. Daniel Parent (Vice-president) 

 

 Chocolat Central Inc. 

8985, boulevard Henri-Bourassa Ouest 

Saint-Laurent, Quebec, H4S 1P7, Canada 

Tel: +1 514 745 7199 

Tel: +1 514 745 8731 

Mail: miguel@chococentral.com 

Web: www.chococentral.com 

Info: Invoerder/verdeler Belgische chocolade. 

Contact: Ms. Catherine Jamoulle (CEO/PDG): catherine@chococentral.com 

 

 Distributions Europeennes Canada Inc. 

6615, Rue Jarry Est 

St Leonard, Quebec, H1P 1W5, Canada 

Tel: +1 514 327 1656 

Fax: +1 514 327 6516 

Mail: deci@bellnet.ca 

Web: www.deci.ca 

Info: Importeur/groothandelaar van koekjes, chocolade, etc. 

mailto:norman@alimentsgreenvallee.com
http://www.alimentsgreenvallee.com/
mailto:norman@alimentsgreenvallee.com
mailto:info@papcofoods.com
http://www.papcofoods.com/
mailto:m.papaleo@papcofoods.com
mailto:arthur-roger_ass@aroger.com
mailto:miguel@chococentral.com
http://www.chococentral.com/
mailto:catherine@chococentral.com
mailto:deci@bellnet.ca
http://www.deci.ca/
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Contact: Mr. Leonardo Tartamella (CEO/PDG) deci@bellnet.ca 

 

 DMI - Dorsey Marketing Inc. 

145, Montée de Liesse 203 

St Laurent, Quebec, H4T 1T9, Canada 

Tel: +1 514 745 3044 

Fax: +1 514 745 3046 

Mail: info@dmi-global.com 

Web: www.dmi-global.com 

Info: Distributeur/importeur van confectionary, biscuits & gift packs. Exclusiviteit in Canada en 

VSA. Hoofdkantoor in Montreal maar warehouses in Vancouver en in Montreal. 

Contact: Ms. Kathy Roberts (CEO/PDG): info@dmi-global.com 

 

 Euro Excellence 

305, avenue Liberté 

Candiac, Quebec, J5R 6Z7, Canada 

Tel: +1 450 632 9440 

Fax: +1 450 632 4645 

Mail: info@euro-excellence.ca 

Web: www.euro-excellence.ca 

Info: Verdeler van chocolade, koekjes, épicerie fine, confiserie. 

Contact: Mr. André Clémence (CEO/PDG): andre.clemence@euro-excellence.ca 

 

 I-nov concept Inc. 

825, Boulevard Industriel 

Terrebonne, Quebec, J6W 6H8, Canada 

Tel: +1 450 965 7003 

Fax: +1 450 976 8124 

Mail: info@i-nov.ca 

Web: www.i-nov.ca 

Info: Verdeler van suikergoed (import uit Spanje) maar ook melkproducten (zoals chocolademelk 

of pralines), meestal Canadese (zoals Chocolats Martine). 

Contact: Mr. Hugo Sheehy (Vice-President/Owner): hugo.sheehy@i-nov.ca 

 

 La Sélection Twinpack & Kawie Importations Inc. 

500, rue Morin 

Ste-Adèle, Quebec, J8B 2P9, Canada 

Tel: +1 450 229 9071 / +1 514 336 7533 

Mail: info@twinpack.ca 

Web: www.twinpack.ca 

Info: Invoerder/verderler van koekjes, chocolade, confiserie uit België. 

mailto:deci@bellnet.ca
mailto:info@dmi-global.com
http://www.dmi-global.com/
mailto:info@dmi-global.com
mailto:info@euro-excellence.ca
http://www.euro-excellence.ca/
mailto:andre.clemence@euro-excellence.ca
mailto:info@i-nov.ca
http://www.i-nov.ca/
mailto:hugo.sheehy@i-nov.ca
mailto:info@twinpack.ca
http://www.twinpack.ca/
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Contact: Mr. Geert Suijs (CEO/PDG/owner) 

 

 Le Panier Belge Inc. 

1550, rue Chabanel Ouest 

Montreal, Quebec, H4N 1H4, Canada 

Tel: +1 514 904 0046 

Fax: +1 514 904 0047 

Mail: info@lpbdistribution.com 

Web: www.lepanierbelge.com 

Info: Verdeler (verdeelt ook aan horeca) en ook grossiste L.P.B Distribution (zelfde adres) van 

chocolade, snoepgoed en fijne producten. 

Contact: Mr. Joseph Abinassif (CEO/PDG): joseph@lpbdistribution.com 

 

 Les Aliments Midlon Foods Inc. 

6100, chemin de la Côte-de –Liesse 

Saint-Laurent, Quebec, H4T 1E3, Canada 

Tel: +1 514 343 4463 

Fax: +1 514 343 5118 

Mail: info@unifood.com  

Web: www.unifood.com 

Info: Verdeler Europese voedingsproducten. 

Contact: Ms. Chantal Brault (Sales Director): chantal.brault@midlon.com; 

chantalbrault@rogers.blackberry.net ; +1 514 343 4463 – 23 

 

RETAILKETENS 

HOOFDKANTOOR IN QUEBEC 

 Aliments Couche-Tard Inc. 

Winkels in Canada:  2.194 

Groepsomzet (FJ 2013): 35,5 miljard C$ 

Web: http://www.couche-tard.com/corporatif/accueil.html 

Hoodkantoor: Laval, Quebec 

Merken/ketens: 4 (waaronder Couche-tard, Mac’s, Statoil) 

 

4204 Industriel Blvd 

Laval, Quebec, H7L 0E3, Canada 

Tel: +1 450 662 6632 

Fax: +1 450 662 6648 

Web: www.couche-tard.com 

Info: Onafhankelijke Canadese superette-keten, al dan niet geïntegreerd met een benzinestation.  

mailto:info@lpbdistribution.com
http://www.lepanierbelge.com/
mailto:joseph@lpbdistribution.com
mailto:info@unifood.com
http://www.unifood.com/
mailto:chantal.brault@midlon.com
mailto:chantalbrault@rogers.blackberry.net
http://www.couche-tard.com/corporatif/accueil.html
http://www.couche-tard.com/
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Contact: Ms. Sylvie Savard (Responsible des achats épiceries):  

sylvie.savard@couche-tard.com  +1 450 662 6632 ext 4824 

 

 Jean Coutu  

Winkels in Canada: 394 

Omzet (FJ 2013): 2,5 miljard C$  

Web: http://corpo.jeancoutu.com/corpdefault.aspx?langtype=1033&news=104 

Hoofdkantoor: Longueuil, Quebec 

Merken/ketens: 3 (waaronder Jean Coutu, Clinique)  

 

530, rue Bériault 

Longueuil, Quebec, J4G 1S8, Canada 

Tel: +1 450 646 9760 

Fax: +1 450 646 0550 

Web: www.jeancoutu.com 

Info: Farmaceutische keten die, naast cosmetica, OTC en geneesmiddelen, ook algemene 

voedingsproducten in de provincie Quebec verkoopt. 

Contact: Ms. Marie-Christine Roy (Directrice categorie chez Groupe Jean Coutu) 

mcroy@jeancoutu.com  +1 450 646 9760 ext 1289 

 

 Metro Richelieu 

Winkels in Canada: 1,184 

Omzet (FJ 2013): 12,0 miljard C$ 

Web: http://corpo.metro.ca/accueil.fr.html 

Hoofkantoor: Montreal, Quebec 

Merken/ketens: 7 (waaronder Métro, Marché Extra, Super C, Adonis) 

 

11011 boul. Maurice-Duplessis  

Montreal, Quebec, H1C 1V6, Canada  

Tel: +1 514 643 1000 

Web: www.metro.ca 

Info: Supermarktketen  

Contact: Ms. Linda Makarios (Business Development Manager): lmakarios@metro.ca 

 

 Provigo Inc. (onderdeel van Loblaw companies Ltd.) 

400 Ave Ste-Croix, 

Saint-Laurent, Quebec, H4N 3L4, Canada 

Tel:  +1 514 383 8800 

Web: www.provigo.ca 

Info: Supermarktketen, onderdeel van Loblaw companies Ltd. 

Contact: Ms. Danielle Dumont (VP opérations, Loblaws et Provico, marché de ville):  

ddumont@provigo.ca 

mailto:sylvie.savard@couche-tard.com
http://corpo.jeancoutu.com/corpdefault.aspx?langtype=1033&news=104
http://www.jeancoutu.com/
mailto:mcroy@jeancoutu.com
http://corpo.metro.ca/accueil.fr.html
http://www.metro.ca/
mailto:lmakarios@metro.ca
http://www.provigo.ca/
mailto:ddumont@provigo.ca
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Mr. Guy St-Pier (VP opérations, Maxi et Maxi & Cie): gstpier@provigo.ca   

+1 514 383 8800 ext8857 

Mr. Glenn Acton (VP principal, mise en marché): gacton@provigo.ca  

+1 514 383 8800 ext6794 

Ms. Jocyanne Bourdeau (VP Exécutive, marché du QC) jbourde@provigo.ca  

+1 514 383 8800 ext2802 

 

HOOFDKANTOOR BUITEN QUEBEC 

 

 Costco Wholesale Canada Ltd. 

Moederbedrijf: Costco Wholesale Corporation (VS) 

Winkels in Canada:  85 

Omzet:  15,7 miljard US$ 

Canadees hoofdkantoor: Ottawa, Ontario  

Tel: +1 613 221 2000 

Web: www.costco.ca  

Merken/ketens: 1 (Costco) 

Info: Costco is een (oorspronkelijk Amerikaanse) ‘membership-only’ groothandel keten.  

 

 Loblaw Companies Ltd 

Moederbedrijf: George Weston Ltd. 

Winkels in Canada: 1.028 

Omzet: 30,6 miljard C$ 

Canadees hoofdkantoor: Brampton, Ontario 

Tel: +1 905 459 2500 

Web: http://loblaw.ca/ 

Merken/ketens: 19 (waaronder Loblaws, Maxi, Nofrills, Provigo, Real Canadian Superstore) 

Info: Loblaw is Canada’s grootste voedingsretailer. 

 

 Sobeys Inc. 

Moederbedrijf: Empire Company Limited 

Winkels in Canada: 1.302 

Omzet (FJ 2013): 17,3 miljard C$ 

Hoofdkantoor: Stellarton, Nova Scotia  

Tel: +1 902 752 8371  

Fax: +1 902 752 2960 

Web: http://www.sobeyscorporate.com/en/home.aspx 

Merken/ketens: 14 (waaronder Sobeys, IGA, Foodland) 

Info: Volledig Canadese ‘grocery’ retailer. 

 

mailto:gstpier@provigo.ca
mailto:gacton@provigo.ca
mailto:jbourde@provigo.ca
http://www.costco.ca/
http://loblaw.ca/
http://www.sobeyscorporate.com/en/home.aspx


53 
 

 Target Canada 

Moederbedrijf: Target Corporation (VS) 

Winkels in Canada: 121 

Omzet: / (aanwezig in Canada sinds 2013) 

Canadees hoofdkantoor: Mississauga, Ontario 

Web: http://www.target.ca/en/ 

Merken/ketens: 1 (Target) 

Info: Target is een Amerikaanse discount retailketen zoals Walmart. Target Canada heeft pas in 

2013 zijn eerste winkels geopend. 

 

 Walmart Canada Corp. 

Moederbedrijf: Wal-Mart Stores Inc. (VS) 

Winkels in Canada: 380 

Omzet: / 

Canadees hoofdkantoor: Mississauga, Ontario 

Merken/ketens: 2 (Walmart, Walmart Supercentre) 

Tel: +1 905 821 2111  

Fax: +1 905 821 6828 

Web: http://www.walmartcanada.ca/Default.aspx 

Info: Wal-Mart Stores Inc. is de grootste retailer ter wereld.  

 

  

http://www.target.ca/en/
http://www.walmartcanada.ca/Default.aspx
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4. FEDERATIES & EVENTS 

 

FEDERATIES 

 

AAFC geeft online een overzicht van honderden nationale en regionale associaties uit de volledige 

landbouw- en voedingssector, zowel van alle mogelijke landbouwproducten als van verwerkende 

industrieën, distributeurs, retailers, researchers, etc. Hieronder volgt een beknopte selectie. De volledige 

lijst is terug te vinden op http://www.ats-sea.agr.gc.ca/exp/asso-eng.htm#x . 

 Bakkerijproducten 

- Baking Association Canada: Nationale beroepsvereniging van de bakkerij-industrie: 

http://www.baking.ca/index.aspx 

- Canadian Pastry Chefs Guild: Organisatie die professionele patissiers en hun werk promoot: 

http://www.canadianpastrychefsguild.ca/ 

 

 Biologische producten 

- Canadian organic growers: Nationale organisatie met 11 regionale kantoren en zowel 

landbouwers en tuinbouwers als verwerkers, retailers, beleidmakers en consumenten als leden: 

http://www.cog.ca/ 

- Canadian Health Food Association: Promoot en beschermt de Canadese inustrie van natuurlijke 

gezondheidsproducten: https://www.chfa.ca/ 

- Fédération d’Agriculture Biologique du Quebec: Groepeert 200 biologische landbouwers in 

Quebec: http://www.fabqbio.ca/ 

 

 Dierenvoeding/veevoeder 

- Animal Nutrition Association of Canada: Nationale beroepsorganisatie voor de vee- en 

pluimveevoederindustrie: http://www.anacan.org/en 

 

 Distributeurs/producenten/verwerkers 

- Canadian Snack Food Association: Vertegenwoordigt producenten en leveranciers in de snack-

industrie. http://canadiansnack.com/ 

- Food and Consumer Products of Canada: Vertegenwoordigt producenten en verdelers van het 

merendeel van de voeding, dranken en consumentenproducten die te vinden zijn in de Canadese 

supermarkten: http://www.fcpc.ca/ 

- International Foodservice Distributors Association: Ondersteunt en vertegenwoordigt 

distributeurs van de foodservice, voornamelijk in Noord-Amerika: http://www.ifdaonline.org/ 

- The Packaging Association: Stem van de Canadese verpakkingsindustrie: http://www.pac.ca/ 

- Small Scale Food Processor Association: Groepeert kleine, lokale voeding verwerkende 

bedrijven die bijdragen aan de lokale economie met lokale jobs: http://www.ssfpa.net/ 

- Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation: Overkoepelt 

tien Quebecse voedingsindustrie-associaties, wat overeenkomt met 80% van de volledige 

http://www.ats-sea.agr.gc.ca/exp/asso-eng.htm#x
http://www.baking.ca/index.aspx
http://www.canadianpastrychefsguild.ca/
http://www.cog.ca/
https://www.chfa.ca/
http://www.fabqbio.ca/
http://www.anacan.org/en
http://canadiansnack.com/
http://www.fcpc.ca/
http://www.ifdaonline.org/
http://www.pac.ca/
http://www.ssfpa.net/
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Quebecse voedingsindustrie: http://www.conseiltac.com/ 

 

 Dranken 

- Brewers Association of Canada: Nationale vereniging die 90% van de Canadese brouwers 

vertegenwoordigt: http://www.brewers.ca/en/home 

- Canadian Beverage Association: Nationale industrievereniging van fabrikanten en verdelers van 

niet-alcoholische dranken: http://www.refreshments.ca/ 

 

 Gevogelte 

- Chicken Farmers of Canada: Vertegenwoordigt 2.700 kippenboeren en is verantwoordelijk voor 

de kwaliteit van het kippenvlees: http://www.chicken.ca/ 

- Les Eleveurs de Volaille du Quebec: Verdedigt de economische en sociale belangen van de 

Quebecse pluimveehouders: http://volaillesduQuebec.qc.ca/ 

 

 Groenten en fruit 

- Canadian Produce Marketing Association: Vertegenwoordigt alle bedrijven in de keten die 

verantwoordelijk zijn voor het commercialiseren van verse groenten en fruit: 

http://www.cpma.ca/en/home.aspx 

- Quebec Produce Marketing Association: Organisatie die fruit en groenten promoot in Quebec: 

http://www.aqdfl.ca/en 

 

 Handel 

- Canadian Association of Importers and Exporters: Nationale stem van de Canadese importeurs 

en exporteurs, die tracht de internationale handel en rentabiliteit van zijn leden te verbeteren. 

Leden komen uit alle sectoren, niet alleen uit de voedingssector: 

http://www.iecanada.com/index.php 

  

 Honing en siroop 

- Fédération des apiculteurs du Quebec: Vertegenwoordigt economische en sociale belangen van 

de imkers in Quebec: http://www.apiculteursduQuebec.com/index.php 

- Fédération des producteurs acéricoles du Quebec: Verdedigt de belangen van 10.000 

producenten van esdoornsiroop in Quebec: http://www.siropderable.ca/home.aspx 

 

 Oliehoudende zaden en granen 

- Grain Growers of Canada: Nationale overkoepelende organisatie die tienduizenden 

producenten van tarwe, gerst, koolzaad, mais, etc. vertegenwoordigt: http://www.ggc-pgc.ca/ 

- Brewing and Malting Barley Research Institute: Ondersteunt de ontwikkeling en evaluatie van 

nieuwe brouwgerst in Canada: http://www.bmbri.ca/ 

 

 Retail/restaurants/foodservice 

- Canadian Association of Foodservice Professionals: Nationale vereniging voor networking en 

http://www.conseiltac.com/
http://www.brewers.ca/en/home
http://www.refreshments.ca/
http://www.chicken.ca/
http://volaillesduquebec.qc.ca/
http://www.cpma.ca/en/home.aspx
http://www.aqdfl.ca/en
http://www.iecanada.com/index.php
http://www.apiculteursduquebec.com/index.php
http://www.siropderable.ca/home.aspx
http://www.ggc-pgc.ca/
http://www.bmbri.ca/
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ontwikkeling van foodservice professionals:  http://www.cafp.com/ 

- Canadian Federation of Independent Grocers: Ondersteunt 4000 onafhankelijke, 

gespecialiseerde en franchise kruideniers over heel Canada: http://www.cfig.ca/ 

- Canadian Franchise Association: Als nationale stem voor franchising in Canada, lobbyt de CFA 

bij de overheid en informeert ze Canadezen over franchising: http://www.cfa.ca/ 

- Canadian Restaurant and Foodservice Association: Ondersteunt meer dan 30.000 leden 

waaronder restaurants, bars, cafetaria’s, koffiehuizen, cateraars, etc. : http://www.crfa.ca/ 

- Retail Council of Canada: Vertegenwoordigt meer dan 90% van de supermarkten (qua omzet) 

en is een bron van informatie, advies en expertise aan de food retail: 

http://www.retailcouncil.org/grocery/ 

- Association des restaurateurs du Quebec: Vertegenwoordigt de helft van de Quebecse 

restaurantsector onder al zijn vormen: http://www.restaurateurs.ca/ 

 

 Tuinbouw 

- Canadian Horticultural Council: Nationale industrievereniging die de belangen van de Canadese 

tuinbouwers behartigt: http://www.hortcouncil.ca/  

- Syndicat des producteurs en serre du Quebec: Verdedigt de economische en sociale belangen 

van de Quebecse tuinbouwers: http://www.spsq.info/ 

 

 Vis en zeevruchten 

- Fisheries Council of Canada: Vertegenwoordigt zowel bedrijven actief in de productie, visserij, 

import, verkoop, etc. van vis en zeevruchten: http://www.fisheriescouncil.ca/ 

 

 Vlees 

- Canada Beef Inc. : Verzorgt marketing en promotie van Canadees rundsvlees wereldwijd: 

http://www.canadabeef.ca/index.html 

- Canadian Pork Council: Federatie van 9 provinciale varkensvleesorganisaties, die optreedt als 

nationale stem van deze sector: http://www.cpc-ccp.com/index-e.php 

 

 Zuivel 

- Dairy Farmers of Canada: Stem van de Canadese zuivel producenten: 

http://www.dairyfarmers.ca/ 

- Fédération des producteurs de lait du Quebec: Federatie van 14 regionale syndicaten die 13.000 

Quebecse melkproducenten vertegenwoordigen: http://www.lait.org/en/the-federation/the-

federation-des-producteurs-de-lait-du-Quebec.php 

 

  

http://www.cafp.com/
http://www.cfig.ca/
http://www.cfa.ca/
http://www.crfa.ca/
http://www.retailcouncil.org/grocery/
http://www.restaurateurs.ca/
http://www.hortcouncil.ca/welcome-to-the-canadian-horticultural-council.aspx
http://www.spsq.info/
http://www.fisheriescouncil.ca/
http://www.canadabeef.ca/index.html
http://www.cpc-ccp.com/index-e.php
http://www.dairyfarmers.ca/
http://www.lait.org/en/the-federation/the-federation-des-producteurs-de-lait-du-quebec.php
http://www.lait.org/en/the-federation/the-federation-des-producteurs-de-lait-du-quebec.php
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EVENTS 

 

AAFC geeft eveneens online een overzicht van tientallen beurzen uit de voedingssector in gans Canada, 

gerangschikt per provincie. Hieronder volgt een selectie van enkele beurzen uit de provincies British 

Columbia, Ontario en Quebec. De volledige lijst is terug te vinden op http://www.ats-

sea.agr.gc.ca/eve/eve-can-eng.htm . 

 Bakery Showcase is een nationaal bakkerij evenement dat tweejaarlijks wordt georganiseerd 

door de Baking Association of Canada. Naast een beurs worden ook seminaries, workshops en 

avondactiviteiten georganiseerd. Volgende editie: mei 2014. Meer info: 

http://www.bakingassoccanada.com/bakery%20showcase/bakery%20showcase%20-

%20Exhibitors.aspx 

 

 Canada’s Baking and Sweets Show is het ‘grootste bakkerij en dessert evenement van Noord-

Amerika’. Ieder jaar vindt dit evenement plaats eind september. Meer info: 

http://canadasbakingandsweetsshow.com/home 

 

 CHFA East/Quebec/West wordt georganiseerd door de Canadian Health Food Association en is 

een van Canada’s grootste conferenties voor de biologische en ‘natural health’ industrie. Deze 

vindt jaarlijks plaats op drie verschillende locaties: CHFA East in september te Toronto, CHFA 

Quebec in februari te Montreal en CHFA West in april te Vancouver. Meer info: 

https://www.chfa.ca/tradeshows/  

 

 CPMA Convention + Trade show is het jaarlijkse business en netwerkevenement van de 

Canadian Produce Marketing Association. Deze vereniging vertegenwoordigt alle spelers die 

betrokken zijn bij het commercialiseren van verse groenten en fruit. De beurs vindt ieder jaar in 

april plaats in een andere stad. Meer info: http://convention.cpma.ca/ 

 

 De CRFA Show (Canadian Restaurant and Foodservices Association) is de jaarlijkse beurs voor de 

foodservice sector in Canada begin maart in Toronto. Meer info: 

http://www.crfa.ca/tradeshows/crfashow/ 

 

 Expo Manger santé et Vivre vert heeft als doel om het belang van goede voeding en de impact 

die onze levensstijl heeft op onze gezondheid en omgeving, aan het publiek duidelijk te maken. 

Deze vindt jaarlijks plaats eind maart, eerst in Montreal en vervolgens in Quebec stad. Meer info: 

http://www.expomangersante.com/site2014/ 

 

 Gourmet Food and Wine expo presenteert fijne voeding, wijn, bier en sterke drank van over de 

hele wereld. Deze expo vindt jaarlijks plaats in Toronto, midden november. Meer info: 

http://www.foodandwineexpo.ca/sitepages/ 

 

http://www.ats-sea.agr.gc.ca/eve/eve-can-eng.htm
http://www.ats-sea.agr.gc.ca/eve/eve-can-eng.htm
http://www.bakingassoccanada.com/bakery%20showcase/bakery%20showcase%20-%20Exhibitors.aspx
http://www.bakingassoccanada.com/bakery%20showcase/bakery%20showcase%20-%20Exhibitors.aspx
http://canadasbakingandsweetsshow.com/home
https://www.chfa.ca/tradeshows/
http://convention.cpma.ca/
http://www.crfa.ca/tradeshows/crfashow/
http://www.expomangersante.com/site2014/
http://www.foodandwineexpo.ca/sitepages/
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 Grocery Innovations Canada wordt georganiseerd door de Canadian Federation of Independent 

Grocers en vindt jaarlijks plaats in Toronto, begin oktober. Producenten en toeleveranciers van 

de voedings(verwerkende) industrie ontvangen er retailers, producenten, groothandelaars, 

distributeurs, etc. Meer info: http://www.groceryinnovations.com/index.html 

 

 Sial Canada is de grootste voedingsbeurs in Canada en gaat beurtelings door in Montreal en 

Toronto. De beurs vindt ieder jaar plaats begin april. Meer info: http://www.sialcanada.com/ 

 

 

 

http://www.groceryinnovations.com/index.html
http://www.sialcanada.com/



