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Dat Frankrijk een belangrijke voedingsproducent is weet iedereen. Concreet is deze sector in Frankrijk goed 

voor enkele duizenden bedrijven (hoofdzakelijk KMO’s) en een totale omzet van 180 miljard. 

De omvang van de voedingssector maakt Frankrijk een interessante afzetmarkt voor producenten van 

machines, materieel en uitrusting bestemd voor de diverse sectoren binnen de voedingsindustrie. De vraag 

naar dergelijke machines zal dit jaar terug stijgen als gevolg van de productiestijging van de 

voedingsindustrie die, naast de horeca, de belangrijkste klantengroep vormt van deze producenten. In het 

algemeen, en dus niet enkel in de voedingsindustrie, kampt Frankrijk met een verouderd productieapparaat 

waardoor nieuwe en bijkomende investeringen in de toekomst nodig en noodzakelijk zullen zijn. 

Deze studie probeert een overzicht te bieden van de markt van de machines voor de 

foodprocessingindustrie in Frankrijk. 

In eerste instantie wordt de voedingsindustrie, die de belangrijkste afzetmarkt vormt voor producenten van 

voedingsmachines, en met name het investeringsklimaat van de voedingsproducenten belicht.  

Belangrijk om weten is hoe deze sector eruitziet. Welke zijn de belangrijkste trends, hoe is de sector 

gestructureerd en geëvolueerd de laatste jaren, welke zijn de belangrijkste producenten en hoe zijn de 

vooruitzichten voor de komende jaren. 

Tot slot wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste vakbeurzen en vakpers in Frankrijk die relevant 

kunnen zijn voor producenten van equipment voor de voedingsverwerkende industrie. 

 
Christian Vermersch 
FIT Rijsel 
December 2018 
  



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 4 van 36 Toeleveren aan de voedings- en horeca-industrie in Frankrijk 

1. VOEDINGSINDUSTRIE: EEN CRUCIALE BEDRIJFSTAK VAN 
DE FRANSE ECONOMIE 

1.1 ALGEMEEN 

Volgens Association Nationale de l’Industrie Alimentaire (ANIA), de Franse vakvereniging voor de 

voedingsindustrie, bedroeg de totale omzet van de voedingssector in 2017 zo’n €180 miljard, dit is een 

stijging met 4% in vergelijking met het jaar ervoor. Dergelijke cijfers maken van de voedingsindustrie een 

cruciale bedrijfstak van de Franse economie. De voedingsindustrie telt zo’n 16.000 bedrijven, hoofdzakelijk 

KMO’s. Het is de belangrijkste industriële werkgever van Frankrijk. 

De afgelopen 10 jaar steeg de globale omzet van de sector aanzienlijk (+21%) onder invloed van de stijgende 

grondstoffenprijzen (die goed zijn voor 55 à 80% van de productiekost). Deze prijsstijgingen resulteerden 

in een moeilijke situatie voor veel voedingsproducenten, die klem zitten tussen landbouwers die om hogere 

prijzen vragen en winkelketens die weigeren om hun aankoopprijzen te verhogen. De gestegen 

grondstoffenprijzen kunnen, door o.m. de prijzenoorlog bij de Franse grootdistributie, slechts gedeeltelijk 

of helemaal niet doorgerekend worden aan de consument met krimpende marges bij de voedingsverwerkers 

tot gevolg. Bovendien hebben zij te maken met hoge loonkosten en strenge regels op het vlak van hygiëne 

in vergelijking met veel van hun Europese sectorgenoten. 

 
VERHOUDING ACTIVITEIT-RENTABILITEIT IN DE VOEDINGSINDUSTRIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bron: INSEE/ANIA 2018 
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Frankrijk is één van de grootste voedingsexporteurs ter wereld waardoor de voedingssector met een 

handelsoverschot van €7.6 miljard een positieve bijdrage levert aan de Franse handelsbalans. Na de 

luchtvaartsector en de cosmetica, is voeding daarmee de derde belangrijkste exportsector. Binnen de 

voedingssector hebben de drank- en zuivelproducenten en de vleesverwerkende bedrijven een aandeel van 

+/- 70% van de export in de voedingssector. Export is een goede graadmeter om de competitiviteit van een 

sector te meten.  

Bedrijven uit de voedingssector zijn verspreid over het hele Franse grondgebied met een sterke concentratie 

in regio’s zoals Ile-de-France, Hauts-de-France, Bretagne en Pays de la Loire.  

Ondanks de vele herstructureringen die binnen de sector van de voedingsindustrie hebben plaatsgevonden, 

blijven KMO’s (bedrijven tot 250 werknemers) de belangrijkste pijler van de sector. Deze KMO’s maken in veel 

gevallen deel uit van een grotere (Franse of buitenlandse) groep. De 10 grootste groepen zijn goed voor 

20% van de tewerkstelling in de sector. In bepaalde sectoren, zoals bv. de zuivelsector, is deze concentratie 

nog sterker. Deze van oorsprong familiale bedrijven zijn actief in de meest diverse sectoren en groeien in 

bepaalde gevallen uit tot grote groepen (bv. Bonduelle, Lactalis). 

Typisch voor de Franse voedingsindustrie zijn de landbouwcoöperatieven. Het coöperatief karakter betekent 

echter niet dat dit kleinschalige organisaties zijn, in tegendeel, dikwijls gaat dit over mastodonten in de 

voedingsindustrie. Coöperatieven gaan terug tot in de 17de eeuw en zijn gebaseerd op het principe van 

solidariteit. Inmiddels zijn veel van deze organisaties uitgegroeid tot groeperingen die zowel fungeren als 

producent van basisgrondstoffen als verwerker van deze grondstoffen. 

De specificiteit van coöperatieven met hun apart juridisch statuut is dat hun leden coöperanten, klanten of 

leveranciers zijn. Bij de coöperatieven kunnen 2 groepen onderscheiden worden: polyvalente coöperatieven 

die meerdere activiteiten over verschillende departementen heen omvatten en gespecialiseerde 

coöperatieven die zich beperken tot 1 product. De sector van de coöperatieven wordt gekenmerkt door 

groepering en consolidatie waardoor ze actief zijn in meerdere schakels in de keten (grondstoffen leveren, 

1ste verwerking, 2de verwerking). 

De dalende marges waarmee de voedingsverwerkers en producenten te kampen hebben, zijn uiteraard 

nefast voor hun investeringen.  
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1.2 ETATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION 

Als het gaat om steeds krapper wordende marges, wijst de Franse voedselketen verschillende oorzaken aan: 

het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (de handelsbetrekkingen tussen producenten, verwerkers en 

distributeurs) die voortkomt uit de moderniseringswet in 2008, de aanhoudende prijzenoorlog tussen 

retailers en een consument die gewend is aan lage prijzen en niet méér wil betalen. 

Als reactie op deze steeds nijpendere situatie besloot de Franse president Emmanuel Macron in juli 2017 

voor de tweede maal in de Franse geschiedenis een “États Généraux de l’Alimentation”, kortweg EGA, samen 

te roepen. Deze EGA heeft als doel om alle stakeholders van de voedingsindustrie samen te brengen. 

Bedoeling is in eerste instantie dat de landbouw, de voedingsproducenten en de grootdistributie met elkaar 

onderhandelden om tot een evenwicht te komen in de voedingsindustrie en zo een einde te maken aan de 

prijzenoorlog die al enkele jaren woedt. Ook de bevordering van duurzaam en gezond voedsel en enkele 

milieuvraagstukken staan op de agenda. Na 5 maanden en 75 zittingen werd de EGA officieel afgerond op 

21 december 2017, waarbij enkele voorstellen gedaan werden.  
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Het belangrijkste voorstel is dat de verkoopprijs niet onder de kostprijs mag liggen: de regering engageert 

zich om vanaf 2018, en dit gedurende twee jaar, de drempel voor verkoop op voedingsproducten (“le seuil 

de revente à perte”) te verhogen met 10%. Dit betekent dat de (groot)distributeurs voedingsproducten 

moeten verkopen aan een prijs die minimaal 10% boven de aankoopprijs ligt. Dit percentage zou de 

transportkosten moeten dekken van de producenten en industriëlen. Deze maatregel beoogt een betere 

herverdeling van de toegevoegde waarde van de landbouwers en kmo’s. Voor president Emmanuel Macron 

is het dan ook belangrijk dat de prijsvorming vertrekt van bij de producenten en niet meer van bij de 

aankoper. Deze maatregel heeft haar voor- en tegenstanders. Volgens de consumentenverenigingen zullen 

er prijsstijgingen volgen zonder dat de landbouwers hierbij voordeel uit halen. De regering belooft 

daarentegen dat de voordelen rechtstreeks naar de producenten zullen gaan. Wie het meeste voordeel uit 

deze regeling haalt, zal pas over 2 jaar duidelijk worden.  

Bijkomend worden ook de promoties van de grootdistributie aan banden gelegd. Promoties zijn beperkt 

tot maximaal 34% van de normale prijs en hun volume mag ook niet meer zijn dan 25% van het totaal 

jaarlijks volume. Er gelden echter enkele uitzonderingen voor o.a. producten die bijna vervallen, koopjes en 

technische producten die verouderd zijn. Ook dit voorstel wordt bij wijze van experiment uitgevoerd tot 

2020 en dan geëvalueerd. 

Let wel, Les Etats Généraux de l’Alimentation zijn een presidentieel initiatief, een consultatieplatform, in 

eerste instantie gericht op het opnemen van de verdediging voor het stuk van de keten dat het vaakst en 

het meest in het nauw wordt gedreven en het verst van de uiteindelijke consument staat, met name de 

landbouw. Op dit ogenblik is geen enkele dwingende regelgeving of gedragscode vervat in deze voorstellen. 

Frankrijk is dan ook één van de minder ver gevorderde lidstaten wanneer het gaat over Europese 

“ketenoverleg”. Dat ketenoverleg heeft immers geen formele Franse poot gekregen. Wel wordt er, in het 

kader van de voorbereiding van het label “relations fournisseurs responsables“ verwezen naar de Europese 

code als good practice. In België is dat anders: wij bevinden ons aan de andere zijde van het spectrum, en 

zijn eigenlijk een voorloper. 
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1.3 INVESTERINGEN IN DE VOEDINGSINDUSTRIE 

ANIA schat dat zo’n 70% van de voedingsproducenten de gestegen grondstoffenprijzen niet kunnen 

doorrekenen aan de distributeurs. Als gevolg daarvan zijn de marges van de Franse voedingsproducenten 

de afgelopen jaren gekrompen en bereiken ze volgens ANIA in 2017 het laagste punt in 40 jaar. De situatie 

verschilt uiteraard van bedrijf tot bedrijf maar over het algemeen is de financiële toestand van veel 

voedingsproducenten erop achteruitgegaan wat uiteraard een invloed heeft op hun investeringscapaciteit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: ANIA 2018 

 
Sinds de financiële crisis van 2008 is de investeringsgraad bij de voedingsproducenten onvoldoende. In 2016 
en (gedeeltelijk) in 2017 werd de investeringsgraad bij Franse bedrijven ondersteund door een fiscale 
maatregel (de zgn. suramortissement) die investeren fiscaal interessant maakte voor bedrijven. Deze 
maatregel liep in april 2017 ten einde. In 2017 werd door de voedingsindustrie zo’n €125 miljoen  
geïnvesteerd, een stijging van 4% in vergelijking met het voorgaande jaar (zie grafiek verder). Van het 
totaalbedrag aan investeringen in 2017, was zo’n 30% bestemd voor vervangingsinvesteringen. Deze 
investeringsachterstand weegt op de sector. Het verouderd productieapparaat zorgt ervoor dat Franse 
bedrijven onvoldoende competitief zijn in vergelijking met buitenlandse spelers en op die manier 
onvoldoende kunnen inspelen op een opleving van de vraag. Dit is een evolutie die trouwens niet enkel in 
de voedingsindustrie merkbaar is, dit is een algemene vaststelling bij de Franse maakindustrie. Doordat er 
de afgelopen jaren veel te weinig werd geïnvesteerd, kampen veel bedrijven met capaciteitsproblemen. In 

43%

20%

17%

22%

22%

19%

18%

17%

15%

15%

13%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Landbouwbedrijven

Maakindustrie

Voedingsindustrie

Graanverwerkingsindustrie

Zuivelindustrie

Andere voedingsindustrieën

Groenten en fruit verwerkingsindustrie

Dierenvoedingsindustrie

Visverwerkingindustrie

Drankenindustrie

Bakkerij - pattisier industrie

Vleesverwerking

INVESTERINGSGRAAD: GEMIDDELDE PER SECTOR



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Toeleveren aan de voedings- en horeca-industrie in Frankrijk pagina 9 van 36 

januari 2018 staat de graadmeter die het niveau weergeeft van de capaciteitsbenutting in bedrijven op het 
hoogste peil in 10 jaar. Dit betekent dat, indien bedrijven de economische groei willen volgen, bijkomende 
investeringen nodig zullen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: (INSEE, 2018) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Technische installaties, materiaal en industrieel gereedschap. 

 

Figuur 2: (Ania, 2018)  |  Bron: Insee 2018 
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Voor wat betreft de investeringen in de horecasector, merken we dat de sector in 2017 terug aanknoopte 

met een stijging. De afname van de investering in 2016 was voornamelijk te wijten aan een algemene daling 

van het restaurantbezoek in dat jaar.  

Bron: INSEE, 2018 

2. MACHINES VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE 

2.1 ALGEMEEN 

 
 
De markt van de machines voor de voedingsindustrie wordt gedefinieerd als machines en uitrusting gebruikt 

voor de verwerking en bereiding van voedingsproducten en grondstoffen. Producenten van machines en 

uitrusting voor de voedingssector richten zich op 2 afzetmarkten. De belangrijkste is de markt van de 

voedingsindustrie, die op zijn beurt onderverdeeld is in een aantal subcategorieën die allen hun eigen 

specifieke behoeftes hebben. De horecamarkt, die zowel de markt van de traditionele restaurants als die 

van de grootkeukens bevat, is vooral afnemer van allerlei toestellen en uitrusting om voedsel te bereiden. 

Hieronder een schematische voorstelling van de marktstructuur. 
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2.1.1 Voedingsindustrie 

Sector Type uitrusting 

Vleesverwerkende industrie Machines en installaties voor het verwerken van vlees. Hierbij 
horen ook machines en installaties voor grootkeukens. 

Visverwerkende industrie Machines en technologieën voor het verwerken van vis. 

Zuivelindustrie Machines en uitrusting voor zuivelproducenten. 

Drankenindustrie Drukpersen, fijnstampmachines en andere apparaten voor de 
productie van wijn, fruitsappen of andere dranken. 

Brood- en banketindustrie Machines voor (industriële) bakkerijen, inclusief machines en 
uitrusting bestemd voor grootkeukens.  

Groenten- en fruitverwerkende 
industrie 

Machines voor het verwerken van fruit en groenten. Zoals 
bijvoorbeeld pletmachines, vruchtensaptrekkers, … 

Graan- en zetmeelindustrie Machines voor het verwerken van graan en zetmeel. Zoals 
bijvoorbeeld centrifugeermachines, maalmachines, … 

Zoetwaren en 
chocoladeverwerkende 
industrie 

Machines voor het verwerken van cacao, chocolade, enz… zoals 
bijvoorbeeld maalmachines, mengmachines, smeltmachines, … 

Andere voedingsindustrieën Machines voor voedingsindustrieën hierboven niet vermeld, 
zoals bijvoorbeeld verpakkingsmachines, … 

Tabel 1: (INSEE, 2018) 

 

2.1.2 Horecasector 

Sector Type uitrusting 

Traditionele horecasector  Machines en uitrusting voor de horeca, bijvoorbeeld fornuizen, 
mixers, … 

Fastfoodsector Machines en uitrusting voor de grootkeukens van 
fastfoodketens, bijvoorbeeld grills, frietketels, … 

Traiteurs en andere 
horecadiensten 

Machines en uitrusting, zoals ovens, warmhoudbakken, … 

Cafés en tearooms Machines en uitrusting voor de cafés en tearooms, zoals 
drankdispensers, … 

Tabel 2: (INSEE, 2018) 

 

2.1.3 Structuur van de Franse markt 

Frankrijk is de derde afzetmarkt voor foodprocessingmachines in Europa. De landbouw is in Frankrijk een 

belangrijke sector waardoor de voedingsproductie aanzienlijk is. Gemeten naar toegevoegde waarde ligt 

het aandeel van Frankrijk als afzetmarkt voor foodprocessingmachines echter onder het gemiddelde in 
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Europa. Behalve de typische Franse voedingsproducten (bv. wijn, kaas, etc.) waarin het land een absolute 

wereldleider is, produceert het echter maar een beperkt aantal andere voedingsproducten waardoor de 

vraag naar machines beperkt is in vergelijking met andere landen. De markt van de foodprocessingmachines 

in Frankrijk was in 2016 goed voor een totale omzet van 1.2 miljard €. Belangrijke segmenten voor de 

producenten van voedingsmachines zijn o.m. de Franse markt van de (industriële) bakkerijen en de 

zuivelindustrie. Het diagram hieronder geeft het aandeel van iedere marktsegment weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 BELANGRIJKSTE DRIVERS EN TRENDS 

De sector van de machines voor de voedingsindustrie is, net als alle andere sectoren, onderhevig aan een 

aantal factoren. Deze kunnen ofwel los staan van de sector (bijvoorbeeld nieuwe reglementering) ofwel te 

maken hebben met de concurrentiekracht binnen de sector en zijn bepalend voor de evolutie (zowel in het 

verleden als de toekomstige evolutie) van de sector. De factoren die bepalend zijn voor de markt van de 

producenten van machines en uitrusting voor de voedingssector zijn uiteraard sterk afhankelijk van de 

situatie en de evolutie van de voedingssector zelf.  

De belangrijkste drivers in de ontwikkeling van foodprocessingmachines zijn enerzijds het streven naar 

energiebesparende productieprocessen en anderzijds het verder verbeteren en standaardiseren van de 

kwaliteit van de producten. Deze 2 doelstellingen zijn vaak nauw verbonden met het automatiseren van 

productieprocessen, waardoor bij wijze van voorbeeld het gebruik van robots in de voedingsindustrie is 

toegenomen. Enkele belangrijke technologische trends binnen de voedingsindustrie zijn o.m. gebruik van 

sensortechnologie, gebruik van nano- en microtechnologie, ontwikkeling van innovatieve processen voor 
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het gebruik van bijproducten, ontwikkeling van alternatieve water- en energiezuinige processen, 

ontwikkeling van plantaardige vleesvervangers, enz. 

2.2.1 Investeringen 

De belangrijkste klantengroep van de machinebouwers voor de voedingsindustrie zijn de 
voedingsproducenten. Frankrijk telt meer dan 16.000 voedingsproducenten, hun activiteitsgraad en 
rendabiliteit is uiteraard bepalend voor hun investeringen. Schommelende prijzen van grondstoffen 
beïnvloeden de vraag van de voedingsverwerkers, dus ook de vraag naar machines en uitrusting. De tweede 
groep zijn de horecabedrijven. Hun activiteitsgraad is dan weer bepalend voor vooral de producenten van 
materiaal voor grootkeukens. 

2.2.2 De evolutie van de reglementering 

De laatste 10 jaar is de reglementering binnen de voedingsindustrie, vooral op het vlak van hygiëne en 

voedselveiligheid, sterk verstrengd. Toegenomen aandacht van de Franse consumenten en retailers voor 

kwaliteit van de voeding, voedselveiligheid en gezondere voeding nopen de voedingsindustrie tot het 

ontwikkelen van nieuwe en innovatieve producten. Ook elementen als milieu en duurzaamheid evenals 

traceerbaarheid (als gevolg van een aantal voedselschandalen in het recente verleden) zijn belangrijke 

aspecten binnen de Franse voedingsindustrie. Denken we aan recycleerbare verpakking, campagnes van de 

Franse overheid tegen voedsel- en energieverspilling, enz… 

 
Hieronder een overzicht van de uitgaven aan R&D in de diverse sectoren van de voedingsindustrie. 
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2.2.3 De evolutie van het aanbod 

De evolutie naar snellere en energiezuinige machines die bovendien multifunctioneel zijn, is een belangrijke 

driver van de markt. Voedingsproducenten zijn, onder druk van een steeds toenemende concurrentiedruk, 

op zoek naar processen die efficiënter en goedkoper zijn om op die manier hun competitiviteit te vergroten. 

Daarom zijn zij geïnteresseerd in machines of uitrusting waarmee productiviteitswinsten kunnen 

gegenereerd worden. Ook het aanbieden van bijkomende dienstverlening, zoals het onderhoud van 

machines, draagt bij tot de totale evolutie van de sector. Op die manier zorgen 

foodprocessingmachineproducenten voor recurrente inkomsten. 

2.2.4 Demografische evolutie 

Enerzijds de toenemende vergrijzing en anderzijds de belangrijke doelgroep van de jongeren dwingen de 

voedselproducenten om daarop in te spelen. Steeds meer consumenten eten buitenshuis en kopen 

maaltijden ‘on the go’. Binnen hun aanbod wordt meer en meer aandacht besteed aan gezonde en 

functionele voeding, kant- en klare maaltijden, gebruiksgemak, enz… waarvoor uiteraard aangepaste 

machines en installaties vereist zijn. Toenemende vraag naar gezonde en functionele voedingsproducten 

wakkert innovatie binnen de foodprocessingindustrie aan. 

2.3 IMPORT / EXPORT 

De markt van de machines voor de voedingsindustrie is, net zoals de voedingsindustrie zelf, een 

exportgerichte sector. In 2016 bedroeg de totale markt voor foodprocessingmachines en uitrusting in 

Frankrijk zo’n 1,2 miljard €. Aan deze vraag wordt voldaan door enerzijds productie van Franse producten 

en anderzijds import van producten van buitenlandse producenten. Enerzijds merken we dat de Franse 

producenten +/- 40% van hun omzet in het buitenland (hoofdzakelijk eurozone) genereren. Anderzijds 

stellen we vast dat voor veel buitenlandse producenten Frankrijk een belangrijke afzetmarkt is. De sterkste 

buitenlandse stijger op de Franse markt zijn de Aziatische producenten en in mindere mate, de Amerikaanse. 

De invoer uit Europese landen (de belangrijkste handelspartners van Frankrijk) nam vorig jaar echter licht 

af. In absolute cijfers zijn de Duitse en Italiaanse producenten nog steeds de belangrijkste buitenlandse 

spelers op de markt. Het marktaandeel van Belgische producenten is stabiel, rond de 5%. De invoer van 

foodprocessingmachines steeg in 2017 licht met 1%. De export van Franse foodprocessingproducenten nam 

in 2017 toe met 5%, ondersteund door een sterke toename van de export naar Afrika.  
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2.3.1 Evolutie van de Franse import van machines en uitrustingen 

voor de voedingsindustrie per land en regio. 

 
In miljoen euro, % van de veranderingen per periode in waarde. 

 
Bedragen 9M 

2017 (*) 

Procentuele 
verandering 9M in 
2016 en 9M in 2017 

Tendens van 
de 

gemiddelden 
over de 

periode 2010 – 
2016 

Marktaandeel 
in 2016 

Europa 411,6 -2,5% ↗ 31.8% 88,2% 

Europese Unie (EU) 384,8 -3,2% ↗ 33,4% 83,3% 

Uit Italië 111,5 -9,0% ↗ 6,1% 24,3% 

Uit Duitsland 110,3 -6,1% ↗ 24,1% 24,3% 

Uit Nederland 55,4 -16,6% ↗ 99,7% 14,8% 

Uit België 22,5 -6,9% ↗ 21,2% 4,9% 

Uit Spanje 20,0 21,0% ↗ 38,4% 3,4% 

Azië 32,3 118,9% ↗ 114,3% 3,0% 

Amerika 27,0 3,1% ↗ 44,5% 5,6% 

Totaal 485,1 1,4% ↗ 34,7% 100% 

 
(*) januari – september 

Bron: Douane, 2017 
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2.3.2 Evolutie van de Franse export van machines en uitrustingen 

voor de voedingsindustrie per land en regio. 

In miljoen euro, % van de veranderingen per periode in waarde. 

 
Bedragen 9M 

2017 (*) 

Procentuele 
verandering 9M in 
2016 en 9M in 2017 

Tendens van 
de 

gemiddelden 
over de 

periode 2010 – 
2016 

Marktaandeel 
in 2016 

Europa 308,5 5,7% ↗ 34,2% 52,7% 

Europese Unie (EU) 250,4 3,6% ↗ 44,8% 45,0% 

Naar Italië 24,4 8,3% ↗ 1,8% 4,3% 

Naar Duitsland 46,1 17,3% ↗ 4,0% 6,6% 

Naar België 23,7 9,1% ↗ 30,0% 4,0% 

Naar Spanje 30,5 -12,4% ↗ 93,4% 6,5% 

Naar Ver. 
Koninkrijk 

27,8 3,2% ↘ -0,6% 4,5% 

Azië 57,1 1,4% ↗ 27,1% 10,8% 

Amerika 117,2 -3,6% ↗ 107,5% 19,4% 

Totaal 597,9 5,3% ↗ 32,9% 100% 

(*) januari – september 

Bron: Douane, 2017 

2.4 EVOLUTIE VAN DE SECTOR 

De omzet van de producenten van foodprocessingmachines is in 2017 met 3% toegenomen. Deze stijging is 
te danken aan de toegenomen investeringen van Franse voedingsproducenten ondersteund door de 
suramortissement. 
  



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Toeleveren aan de voedings- en horeca-industrie in Frankrijk pagina 17 van 36 

(BASIS 100 IN 2000) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bron: INSEE, 2018 

 
 

2000 – 2008: lichte toename van de activiteiten 

De productie van foodprocessingmachines is een cyclische activiteit en bijgevolg afhankelijk van het 

investeringsniveau bij de klanten. In de periode 2000 tot 2008 nam de omzet van de sector toe met 2% per 

jaar, ondersteund door een algemeen gunstig economisch klimaat binnen de Franse voedingssector en 

horeca. Ook de toegenomen vraag vanuit een aantal opkomende markten (BRIC-landen) hadden een positief 

effect op de Franse producenten. 

2009: Financiële crisis 

De financiële crisis zorgt voor een verslechtering van het economisch klimaat. In eerste instantie stokt de 

markt van de investeringen bij de voedingsproducenten in 2008 alvorens sterk terug te vallen in 2009 (-

13%). Hierdoor komen een aantal producenten van foodprocessingmachines in moeilijkheden en worden 

de marktleiders gedwongen tot het rationaliseren van hun productieapparaat met een aantal 

bedrijfssluitingen in de sector tot gevolg. 

Sinds 2010: Heropleving 

In de periode 2010-2016 neemt de omzet van de Franse producenten van foodprocessingmachines met 19% 

toe als gevolg van investeringen bij de Franse voedingsproducenten enerzijds en de gestegen vraag vanuit 

het buitenland (o.m. Azië en Afrika) anderzijds. 

De investeringen van de voedingsproducenten kennen in 2015 echter een terugval (-7%) die gedeeltelijk 

gecompenseerd is door een prijsverhoging van 1,5%. In 2016 kennen de investeringen een beperkte 

heropleving, mede dankzij de fiscale stimuli van de Franse overheid. 
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De stijgende productiekosten voor foodprocessingmachines is al enkele jaren te wijten aan o.m. een 

stijgende staalprijs. Deze kostenstijging kan door de producenten slechts gedeeltelijk worden doorgerekend 

aan hun klanten. 

2.5 STRUCTUUR VAN DE SECTOR 

2.5.1 Minder producenten 

Het aantal producenten van foodprocessingmachines in Frankrijk neemt de laatste jaren stelselmatig af. In 

de periode 2009 – 2016 is het aantal bedrijven in deze sector met +/- 17% verminderd. Vooral kleinere 

onderaannemers zijn in de nasleep van de financiële crisis ten onder gegaan. 5% van de bedrijven tellen 

meer dan 100 werknemers. De groep van de kleinere bedrijven (tot 10 werknemers) vormt evenwel nog 

steeds de belangrijkste groep binnen de sector. 

Frankrijk is de derde producent van foodprocessingmachines na Italië en Duitsland die met grote 

voorsprong de belangrijkste producerende landen zijn. Franse producenten hebben een belangrijk 

marktaandeel in machines voor melk- en zuivelindustrie, een segment waarin Frankrijk marktleider is in 

Europa. Ook binnen het segment van de machines voor bakkerijen en drankenindustrie zijn Franse 

producenten vrij belangrijk. 

Ter vergelijking, Italië, de belangrijkste producent van machines voor de voedingsindustrie in Europa, telt 

meer dan 2.000 bedrijven in die sector. Dit is 5 keer meer dan Frankrijk. De nummer 2, Duitsland, beschikt 

dan weer over meer grotere bedrijven dan Frankrijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: ACOSS, 2017 
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2.5.2 Belangrijkste producenten 

Zowel Franse als buitenlandse producenten zijn actief op de Franse markt. Naast enkele belangrijke spelers, 

zoals bv. Mecatherm, telt Frankrijk heel wat KMO’s die foodprocessingmachines produceren. Sommige 

buitenlandse groepen beschikken over productiefaciliteiten in Frankrijk. Dit is bv. het geval voor Ali Group 

uit Italië en Bucher uit Zwitserland.  

We kunnen de foodprocessingindustrie onderverdelen in een aantal categorieën: 

- Producenten van bakkerijmachines: produceren hoofdzakelijk ovens, kneedmachines, 

mengtoestellen, enz... Voorbeelden van dergelijke Franse bedrijven zijn Bongard, Mecatherm, Sodima 

- Producenten van machines voor grootkeukens: voorbeelden van Franse spelers zijn Cie Hobart, 

Bourgeat, Socamel Technologies 

- Toeleveranciers van materieel en uitrusting voor de voedingsindustrie: pasteurisatie, snij- en 

spoelmachines … Voorbeelden van Franse spelers zijn Maguin, Pierre Guerin, Goavec, … 

- Gespecialiseerde producenten: bijvoorbeeld machines voor de wijnproductie, voor de 

suikerindustrie, voor fruit- en groentenverwerkers, enz…. Voorbeelden zijn MAF Roda, Ziemex 

 

2.5.2.1 Mecatherm – Barembach (67)  
100% Wendel  
Omzet: 106,8 mln Euro (’16)  
www.mecatherm.fr 
Mecatherm is gespecialiseerd in de productie van ovens en baklijnen voor industriële bakkerijen. Het bedrijf 
is wereldwijd één van de marktleiders in de sector. Het strategisch plan ‘Mecatherm 2020’ ambieert een 
marktaandeel van 60%. 

2.5.2.2 SPX Flow Technologie SAS – Evreux (27) 
100% SPX Corp (USA)  
Omzet: 83,7 mln Euro (’16)  
www.spxflow.com 
SPX is een Amerikaanse groep gespecialiseerd in pompen, filters, kleppen, enz gebruikt in de 
voedingsindustrie, chemische industrie, energiesector. 
Het Franse filiaal is gevestigd in Evreux en gespecialiseerd in de productie van machines bestemd voor de 
drankenindustrie. 

2.5.2.3 Electrolux Professionnel SAS – Senlis (60)  
100% Electrolux AB (Zweden)  
Omzet: 79,4 mln Euro (’16)  
www.electrolux-professional.fr 
Fabrikant en distributeur van professionele wasserij- en keukenapparatuur. 

http://www.mecatherm.fr/
http://www.spxflow.com/
http://www.electrolux-professional.fr/
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2.5.2.4 Bongard SAS – Holtzheim (67)  
100% Ali Group (Italië) 
Omzet: 70,5 mln Euro (’16)  
www.bongard.fr 
Ali Group is een van de wereldwijde marktleiders in foodservice equipment.  
Bongard is één van de Franse filialen van Ali Group en is gespecialiseerd in de productie van ovens en 
bakkerijmachines. 

2.5.2.5 Pierre Guerin SAS – Mauze sur le Mignon (77) 
Pierre Guerin Holding (Frankrijk) + 23 % Capzanine (Frankrijk) 
Omzet: 63,7 miljoen Euro 
www.pierreguerin.fr 
Pierre Guerin is gespecialiseerd in de productie van inoxvaten voor de voedings- en medische industrie. Het 
bedrijf genereert 60% van zijn omzet door export en beschikt over vestigingen in Spanje, VSA en China.  

2.5.2.6 Maguin SAS – Charmes (02)  
100% Moret Industries Group (Frankrijk)  
Omzet: 63,3 miljoen Euro (’16) 
www.maguin.com 
Bedrijf is gespecialiseerd in de installatie en toelevering voor de suikerindustrie en producenten van 
alcoholische producten. 

2.5.2.7 Bucher Vaslin SA – Chalonnes sur Loire (44)  
100% Bucher Industries (Zwitserland)  
Omzet: 57,4 miljoen Euro (’16) 
www.buchervaslin.com 
Bedrijf gespecialiseerd in machines voor wijnproducenten. 

2.5.2.8 Vendée Mécanique Industrie SAS – Saint Hilaire de Loulay (85)  
100% Linxis Group (Frankrijk)  
Omzet: 56,8 miljoen (’17)  
www.vmi.fr 
Linxis (ex-Bretèche Industrie) is een groep gespecialiseerd in de productie van machines en uitrusting voor 
zowel de voedings- als de chemiesector. 
Vendée Mécanique Industrie is één van de filialen van de groep, actief in de productie van bakkerijmachines. 

2.5.2.9 Compagnie Hobart SAS – Croissy Beaubourg (77) 
100% Illinois Tool Works (VSA)  
Omzet: 56,2 miljoen Euro (’16)  
www.hobart.fr 
Bedrijf gespecialiseerd in uitrustingen voor de voedingindustrie en grootkeuken 

2.5.2.10 Ste Equipements Boulangeries-Patisserie – Portes les Valence (26)  
100% Ali Group (Italië)  
www.pavailler.com 

http://www.bongard.fr/
http://www.pierreguerin.fr/
http://www.maguin.com/
http://www.buchervaslin.com/
http://www.vmi.fr/
http://www.hobart.fr/
http://www.pavailler.com/
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Sté d’Equipements de boulangerie-Patisserie is een filiaal van Ali-Group actief in de productie en verkoop 
van ovens en uitrustingen voor bakkerijen. 

2.5.2.11 Clextral SAS - Firminy (42)  
100% Legris Industries Développement (Frankrijk)  
Omzet: 49,3 miljoen Euro (‘16)  
www.clextral.com 
Bedrijf gespecialiseerd in productielijnen, met inbegrip van extruders, drogers en extra uitrusting. 

2.5.2.12 Bourgeat SAS - Les Abrets en Dauphine (38)  
100% Groupe Matfer Bourgeat (Frankrijk)  
Omzet: 48,1 miljoen Euro (‘16) 
www.bourgeat.fr 
Maakt allerlei uitrustingen voor de koude en warme keten bestemd voor grootkeukens en horeca. 

2.5.2.13 Bühler SAS - Hangenau (67) 
100% Bühler Holding AG (Zwitserland)  
Omzet: 47,8 miljoen Euro (‘16) 
www.buhlergroup.com 
De groep is wereldwijd actief in de productie van uitrustingen bestemd voor bloem-, pasta- en 
chocoladeproducenten. 

2.5.2.14 Société d’application des silicones alimentaires (SASA) SAS - Le Cateau Cambresis (59) 
100% Groupe SASA Demarle (Frankrijk)  
Omzet: 42,9 miljoen Euro (‘16) 
www.sasa-industrie.com 
Produceert rekken en andere toebehoren bestemd voor (industriële) bakkerijen. 

2.5.2.15 Gouet SAS - Montilliers (49) 
100% Mecatherm (Frankrijk)  
Omzet: 42,4 miljoen Euro (‘16) 
www.mecatherm.fr 
Behoort tot de Mecatherm groep en produceert ovens hoofdzakelijk bestemd voor (industriële) bakkerijen 
maar ook voor andere segmenten binnen de voedingsindustrie. 

2.5.2.16 GEA Westfalia Separator Production France SAS - Chateau Thierry (02) 
100% GEA Group (Duitsland) 
Omzet: 39,5 miljoen Euro (‘16) 
www.france.westfalia-separator.com 
Produceert allerlei centrifuges bestemd voor de voedings- en drankenindustrie maar ook voor chemische 
industrie en farma. 

2.5.2.17 Fives Cail SAS - Ronchin (59)  
100% Novafives (Frankrijk)  
Omzet: 33,3 miljoen Euro  

http://www.clextral.com/
http://www.bourgeat.fr/
http://www.buhlergroup.com/
http://www.sasa-industrie.com/
http://www.mecatherm.fr/
http://www.france.westfalia-separator.com/
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www.fivesgroup.com 
Ontwerpt en verkoopt installaties en uitrustingen voor de suikerindustrie. 

2.5.2.18 Pera-Pellenc SA - Florensac (34)  
100% Pellenc SA (Frankrijk)  
Omzet: 31,4 miljoen Euro 
www.pera.fr 
Produceert en verkoopt uitrustingen bestemd voor wijnproducenten. 

2.5.2.19 Goavec Engineering SAS - Alençon (61)  
100% Financière Saint Pierre Le Guillard (Frankrijk)  
Omzet: 27,4 miljoen Euro (‘16)  
www.goavec.com 
Ontwerpt en verkoopt installaties voor de zuivelindustrie. 

2.5.2.20 Guerin Systems SAS - Le May Sur Evre (49)  
100% Tetra Laval (Zweden)  
Omzet: 25,3 miljoen (‘17)  
www.tetrapak.com 
Groep gespecialiseerd in verpakkingssystemen voor allerlei voedingsproducten.  

2.5.2.21 Decoufle sarl - Chilly Mazarin (91) 
100% Körber AG (Duitsland)  
Omzet: 23,1 miljoen Euro (‘17) 
www.decoufle.com 
Produceert toepassingen en oplossingen voor de tabaksindustrie. 

2.5.2.22 Thirode Grandes Cuisines Poligny SASU - Poligny (39)  
100% Illinois Tool Works (USA)  
Omzet: 23,9 miljoen (‘16)  
www.thirode.fr 
Produceert materieel en uitrusting voor installatie van grootkeukens. 

2.5.2.23 Socamel Technologies SAS - Renage (38)  
Groupe Guillin (Frankrijk)  
Omzet: 23,7 miljoen (‘16) 
www.socamel.fr 
Bedrijf gespecialiseerd in de productie van materieel voor de verdeling van maaltijden. 

2.5.2.24 Ziemex SAS- Sarre Union (67)  
100% Financière du Raedel (Frankrijk) 
Omzet: 19,4 miljoen (‘16) 
www.ziemex.com 
Productie van tanks en silo’s voor de voedingsindustrie. 

http://www.fivesgroup.com/
http://www.pera.fr/
http://www.goavec.com/
http://www.tetrapak.com/
http://www.decoufle.com/
http://www.thirode.fr/
http://www.socamel.fr/
http://www.ziemex.com/
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2.5.2.25 Ets Chalon Megard SASU - Montreal la cluse (01)  
100% Linxis Group (Frankrijk)  
Omzet: 16,9 miljoen (‘16) 
www.chalonmegard.fr 
Produceert materieel en uitrusting bestemd voor de zuivel- en kaasindustrie. 

2.5.2.26 Lagarde SAS - Malataverne (26)  
100% Maschinenbau Scholz (Duitsland) 
Omzet: 16,7 miljoen (‘17)  
www.lagarde-autoclaves.com 
Bedrijf is marktleider in de productie van autoclaven bestemd voor zowel de voedings- als de 
farmaindustrie.  

2.5.2.27 Frima T SAS - Wittenheim (68)  
100% Rational (Duitsland)  
Omzet: 25,1 miljoen (‘16) 
www.frima.fr 
Produceert toestellen voor horeca en grootkeukens. 

2.5.2.28 Eurofours SA - Gommegnies (59) 
Groupe PLA (België)  
Omzet: 23,7 miljoen (‘17)  
www.eurofours.com 
Produceert ovens en ander materieel hoofdzakelijk bestemd voor bakkerijen. 

2.5.2.29 Société Industrielle de Lacanche sas - Lacanche (21)  
100% Lacanche (Frankrijk) en Alirol (Frankrijk)  
Omzet: 20,2 miljoen (‘16) 
www.lacanche.fr 
Produceert fornuizen. 

2.5.2.30 Steriflow SAS - Roanne (42)  
100% MMD (Frankrijk) 
Omzet: 19,9 miljoen (‘16) 
www.steriflow.com/fr 
Produceert autoclaven voor het pasteuriseren en steriliseren bestemd voor de farma- en de 
voedingsindustrie. 

2.5.2.31 Santos SAS - Vaulx en Velin (69) 
90% Familie Fouquet (Frankrijk) 
Omzet: 18,3 miljoen (‘17) 
www.santos.fr 
Produceert allerlei toestellen zoals blenders, centrifuges, crushers, enz... 

http://www.chalonmegard.fr/
http://www.lagarde-autoclaves.com/
http://www.frima.fr/
http://www.eurofours.com/
http://www.lacanche.fr/
http://www.steriflow.com/fr
http://www.santos.fr/
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2.5.2.32 Esteve SAS - Rians (18) 
100% Linxis (Frankrijk)  
Omzet: 14,5 miljoen (‘17)  
www.esteve.fr 
Produceert installaties voor het opslaan en doseren van ingrediënten. Hoofdzakelijk toepassingen voor de 
industriële bakkerijen. 

2.5.3 Belangrijkste recente gebeurtenissen in de sector 

Januari 2017 De groep Moret Industries, waartoe o.m. Maguin en Promill behoren, verkoopt Ensival 
Moret (gespecialiseerd in industriële pompen). Moret Industries bevestigt dat het zich 
wil herpositioneren op de markt van de voedingsindustrie. 

 www.moretindustries.com 
Maart 2017 Het fonds Capzanine wordt voor 23% aandeelhouder van Pierre Guérin, producent 

van inoxvaten gebruikt in de voedingsindustrie. Deze transactie moet Pierre Guérin 
toelaten om verder te groeien, voornamelijk in exportmarkten. Momenteel wordt 
reeds meer dan 50% van de omzet behaald uit export.  

 www.pierreguerin.fr 
April 2017 Krampouz, Bretoense producent van toestellen om pannenkoeken te maken, kondigt 

een investering aan van €450.000  waarmee de productiecapaciteit aanzienlijk 
verhoogd wordt. 

 www.krampouz.com 
Juni 2017 Sileane, gespecialiseerd in het automatiseren en robotiseren van productieprocessen 

in de voedingsindustrie, bevestigt een omzet van €11 miljoen  in 2017, dit is een 
verdubbeling in vergelijking met 3 jaar geleden. Het bedrijf verwacht 20 miljoen 
omzet te halen tegen 2020, waarvan 20% export. Tegen 2022 zou zelfs de helft van 
de omzet uit export behaald worden. 

 www.sileane.com 
Juli 2017 Equistone verkoopt Bretèche Industrie, producent van bakkerijmachines, aan het 

Britse investeringsfonds IK Investment Partners voor bijna €300 miljoen. De nieuwe 
aandeelhouder wil de groep verder laten groeien, zowel op de Franse markt als 
internationaal. 

Oktober 2017 De nieuwe eigenaar van Bretèche Industries verandert de naam in Linxis Group.  
 www.linxisgroup.com 
Oktober 2017 Pera-Pellenc, producent van uitrusting voor de wijnproductie, herschikt zijn 

commerciële organisatie met als doel om de positie als marktleider te versterken en 
de export verder te ontwikkelen. 
www.perapellenc.com 

 
 
 

http://www.esteve.fr/
http://www.moretindustries.com/
http://www.pierreguerin.fr/
http://www.krampouz.com/
http://www.sileane.com/
http://www.linxisgroup.com/
http://www.perapellenc.com/
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2.6 VOORUITZICHTEN 

Algemeen wordt verwacht dat de vraag in Frankrijk naar foodprocessingmachines jaarlijks met zo’n 3% zal 

toenemen de komende jaren. De toegenomen vraag wordt vooral getrokken door de markt van de 

vervangingsinvesteringen die er in de periode 2011-2016 te weinig waren en waarvan een inhaalbeweging 

wordt verwacht. Anderzijds is de Franse markt een mature markt waardoor de toename van de vraag al bij 

al vrij beperkt is. 

2.6.1 Vraag naar foodprocessingmachines in Frankrijk tussen 2016 – 

2021 (in miljoen €) 

% jaarlijkse groei 

 2016 2021 2011-2016 2016-2021 

Vraag naar foodprocessingmachines: 1135 1318 ↘ -2,8% ↗ 3,0% 
Industriële bakkerijen 246 297 ↘ -0,7% ↗ 3,8% 
Vlees- en visverwerkende industrie 170 195 ↗ 4,0% ↗ 2,8% 
Drankproducenten 98 110 ↘ -3,9% ↗ 2,5% 
Chocolade en zoetwaren producenten 72 90 ↘ -1,1% ↗ 4,3% 
Melk- en zuivelindustrie 98 119 ↘ -0,8% ↗ 4,0% 

Fruit- en groentenverwerkers 55 65 ↘ -6,3% ↗ 2,9% 

Andere voedingsindustrieën 183 204 ↘ -5,1% ↗ 2,2% 

Onderdelen en toebehoren 213 238 ↘ -1,9% ↗ 2,3% 

 
Bron: Freedonia, 2017 
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2.6.2 Vooruitzichten per type 

De omzet van de Franse markt voor voedselverwerkende industrie bedroeg in 2016 €1.2 miljard. Er wordt 

verwacht dat deze in 2023 €1.6 miljard zal bedragen. Dit betekent een jaarlijkse groei van 3,39% over een 

periode van 2017-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bron Infinium 

 

2.6.3 Thermische apparatuur 

Het segment van de thermische apparatuur was de afgelopen jaren belangrijk; een trend die zich de 

komende jaren verder zal zetten als gevolg van een toenemende vraag naar dergelijke apparatuur vanuit 

zowel de zuivel- als de bakkerijsector. Door de snel toegenomen vraag naar functionele voeding wordt 

ervan uitgegaan dan de vraag naar mixers, blenders, enz snel zal groeien in de volgende jaren.  

 

2.6.4 Vooruitzichten per marktsegment 

De Franse markt voor voedselverwerkende apparatuur werd gedomineerd door de vlees- en visverwerkende 

industrie en andere diverse voedselverwerkende industrieën. Dit segment, zo’n €380 miljoen, was goed voor 

een marktaandeel van +/- 30% van de Franse markt voor foodprocessingmachines. De markt van de 

machines voor de zuivelindustrie was goed voor een marktaandeel van 26%. Verwacht wordt dat de 

segmenten van de machines voor de bakkerijsector en de producenten van non-alcoholische dranken de 
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snelst groeiende zullen zijn over de periode 2017 – 2023. Deze beide segmenten groeien jaarlijks met +/- 

3,5%.  

3. VAKBEURZEN VOEDINGSSECTOR 

Hieronder een selectie van vakbeurzen die relevant zijn voor producenten van machines voor de 
voedingsindustrie. Een volledig overzicht van alle belangrijkste beurzen in Frankrijk in de voedingssector is 
eveneens beschikbaar via het FIT-kantoor te Rijsel. 
 

Itech’mer Salon Professionnel International de la Pêche/The 

International fishing industry trade Fair 

“De ontmoetingsplaats voor de maritieme industrie: 

visvangst, verwerking, beveiliging, logistiek en marketing” 

Tweejaarlijks 

Lorient-Parc des Expositions 

14-16 oktober 2019  

www.itechmer.com 

Twitter: @itechmer 

  

  

Smahrt Salon des Métiers de l’Alimentation & de l’Hôtellerie-

Restauration 

Voedingsmiddelen (incl. horeca/catering), materieel/ 

uitrustingen, nieuwe technologieën, tafeldesign. 

Tweejaarlijks 

Toulouse, Parc des Expositions 

26-29 januari 2020 

www.smahrt.com 

Twitter: @smahrt2018 

  

  

Europain & Intersuc SALON MONDIAL BOULANGERIE, PATISSERIE, GLACERIE, 

CHOCOLATERIE ET CONFISERIE 

(bakkerij, gebak, chocolade, ijs) 

Europees: bakkerijproducten, apparatuur, diensten, 

productie, verkoop, beheer. 

Intersuc: gebak, maken van chocolade, ijs maken, zoetwaren. 
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Tweejaarlijks 

Paris-Nord Villepinte 

11-14 januari 2020 

www.europain.com; www.lesaffre.com 

Twitter: @EuropainFrance 

  

  

Success food Salon de la restauration contemporaine 

Horeca, catering. Vindt tegelijkertijd plaats met Europain, op 

dezelfde locatie 

Tweejaarlijks 

Paris-Nord Villepinte 

11-14 januari 2020 

  

 

Salon du fromage et des 

produits laitiers 

 

Beurs voor kaas en zuivelproducten 

Zuivelindustrie, importeurs, toeleveraars, servicelevering, 

vakpers. 

Vakbeurs is onderdeel van SIA en vindt plaats op dezelfde 

locatie 

Tweejaarlijks (even jaren) 

Paris-Expo, Porte de Versailles 

23-26 februari 2020 

www.salon-fromage.com 

Twitter: @SalonduFromage 

  

  

CFIA Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie Agro-alimentaire / 

Food Processing Exhibition 

Uitrusting, verwerking, verpakkingen, ingrediënten, 

halffabricaten, conditionering 

Samenwerking met EUROPACK, Lyon Zie ook onder 

EUROPACK-EUROMANUT-CFIA. 

Jaarlijks 

Rennes-Parc Expo 

12-14 maart 2020 

www.cfiaexpo.com 

Twitter: @CFIAexpo 

http://www.cfiaexpo.com/
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Sandwich & snack show 

 

Snacking, food-on-the-go market, verpakkingen, uitrusting, 

diensten, consultancy 

Jaarlijks 

Paris-Expo, Porte de Versailles 

1-2 april 2019 

www.sandwichshows.com 

Twitter: @sandwichshows 

  

  

Mondial de la bière (craft beer) Publieks- en vakbeurs voor craft beer. Georganiseerd door 

GL Events/Omnivore. Focus op producenten van craft beer 

wereldwijd. Internationaal. Verkoop bier aan consumenten 

mogelijk. Gespecialiseerde media aanwezig. Innovatieprijzen. 

Jaarlijks 

Maison de la Mutualité, 75005 Paris 

Eind juni 2019 (datum nog niet gekend) 

www.mondialdelabiereparis.com 

Twitter: @Mbiereparis 

  

Rapid resto paris Salon Professionnel Vente à emporter, snacking & Street 

food. Street food international festival (foodtrucks), 

foodtech startuppers, foodtech pitch contest 

Jaarlijks 

Paris-Porte de Versailles 

16-17 september 2019 

www.salonrapidresto.com 

Twitter: @francesnacking 

  

Sial 

 

 

 

 

 

 

 

Salon International des Aliments / The Global Food 

Marketplace – Food Innovation Exhibition 

IN-FOOD (zie hieronder) is nu onderdeel van SIAL. 

7000 exposanten, 100 landen. Food algemeen en biologische 

producten. 

Tweejaarlijks 

Paris-Nord Villepinte 

oktober 2020 (datum nog niet gekend) 
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www.sialparis.fr 

Twitter: @sial_paris 

 

FLANDERS INVESTMENT AND TRADE NEEMT TRADITIONEEL DEEL AAN DIT 

SALON MET EEN GROEPSSTAND. 

  

  

In-food Onderdeel van SIAL: half afgewerkte voedingsmiddelen, 

ideeën & ingrediënten, machines 

www.sialparis.fr 

  

 

Salon du chocolat & du cacao Salon du Chocolat professionnel 

World Final of the World Chocolate Masters 

Jaarlijks 

Paris-Expo, Porte de Versailles 

26-30 oktober 2019 

24-28 oktober 2020 

www.salon-du-chocolat.com  

Twitter: @salonchocolat 

  

  

Vinexpo Salon des Professionnels du Vin et des spiritueux/ 

The World of Wine & Spirits 

Wijn en gedistilleerd, accessoires, verpakkingen. 2300 

exposanten, 40.000 bezoekers wereldwijd 

Tweejaarlijks afwisselend Bordeaux - Parijs 

Bordeaux-Parc des Expositions 

13-16 mei 2019 

www.vinexpobordeaux.com 

Paris- Paris Convention Centre 

13-15 januari 2020 

www.vinexpoparis.com 

Twitter: @VINEXPO 

  

  

Serbotel Salon Inter-Régional des Métiers de Bouche, de l’Hôtellerie et 

de la Restauration 

http://www.sialparis.fr/
http://www.vinexpoparis.com/
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Uitrusting en voeding voor horeca en catering. 

Tweejaarlijks 

Nantes-Parc des Expositions 

20-23 oktober 2021 

www.serbotel.com 

Twitter: @serbotel 

  

  

Restau’co Salon de la restauration collective en gestion directe 

Samenkomst van alle sectoren en alle actoren van de 

collectieve catering. 

Jaarlijks 

Paris Expo – Porte de Versailles 

17 april 2019 

www.salonrestauco.com 

4. VAKPERS 

Ook van de vakpers die relevant kan zijn voor de foodprocessingmachines, maakten we een overzicht. 
Hieronder vindt u een selectie van de vakpers in de voedingssector. Het volledige overzicht van de Franse 
vakpers in de voedingssector is beschikbaar bij FIT Rijsel. 
 
LINEAIRES – LE MENSUEL DE LA 
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

Maandelijks vakblad over distributie van voedingsmiddelen. 
Lezerspubliek: Verantwoordelijken voor de aankoop van 
verse producten en diepvriesproducten (zuivelproducten, 
vlees, gevogelte, ijs, fruit en groenten), supermarkten, 
hypermarkten en centrales, chefs van de afdeling verse 
producten…  
Ingedeeld naar productgroepen van voedingsmiddelen. 
 
Editions du Boisbaudry 
14 square du Chêne Germain  
35577 Cesson Sevigne 
 
T. +33 2 99 32 21 21 – F. +33 2 99 32 89 20  
www.lineaires.com en www.editionsduboisbaudry.fr 

  

  
Libre-service actualités (lsa) Weekblad voor food en non-food 
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Editions Infopro 
Immeuble Parc 2 
10 place du Général de Gaule 
92160 Antony Cedex 
 
T. +33 1 77 92 92 24 
E-mail: abo@infopro-digital.com  
www.lsa-conso.fr 

  

  
Points de vente Thema grootdistributie en handel in het algemeen. Bevat 

zeer goede thematische dossiers. 
 
Points de Vente SAS 
9, rue Labie 
75017 Paris 
 
T. +33 1 55 37 24 10 
E-mail: redaction@pointsdevente.fr  
www.pointsdevente.fr 

  

  
Agra alimentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weekblad met economische informatie over en analyses van 
de voedingsmiddelenindustrie, geen rubriek voor 
advertenties 
 
Editions Groupe AGRA 
4 -14 rue Ferrus 
CS 41442 
75683 Paris 14 
 
T. +33 1 42 74 28 00 
E-mail: pdelfortrie@agrapresse.fr  
www.agraalimentation.fr en www.agrapresse.fr 

  

  
Ria – revue de l’industrie 
agroalimentaire 

Maandblad met technisch–economische informatie over de 
voedingsmiddelenindustrie en toeleverend materiaal voor 
deze sector 
 
Editions Groupe France Agricole 
8, Cité Paradis 

http://www.agrapresse.fr/
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75493 Paris Cedex 10 
 
T. +33 1 40 22 70 60 
www.ria.fr en www.lafranceagricole.fr 

  

  
Process alimentaire Maandblad met technisch-economische informatie over 

levensmiddelentechnologie/-industrie en over innovatieve 
voedingsmiddelen 
 
Editions du Boisbaudry 
13, Square du Chêne Germain 
35577 Cesson-Sévigné 
 
T. +33 2 99 32 21 21 
www.process-alimentaire.com en 
www.editionsduboisbaudry.fr 

  

  
Le manager alimentaire ‘la lettre 
bimensuelle b2b de l’industrie 
alimentaire’ 

Tweewekelijks infoblad over levensmiddelen 
 
8 rue François-Villon 
75+33 15 Paris 
 
T. +33 6 72 70 74 87 
E-mail: jicquel@manager-alimentaire.com (redactie) 
E-mail: publicite@manager-alimentaire.com (publiciteit) 
E-mail: martine@manager-alimentaire.com (abonnementen) 
 
www.manager-alimentaire.com  

  

  
Néorestauration Le Magazine des Tendances et des Solutions en restauration 

hors domicile 
Maandblad over commerciële horeca en catering 
 
Editions Infopro 
Antony Parc 2 
10 place du Général de Gaulle - 92160 A 
75815 Paris Cedex 17 
 
T. +33 1 77 92 99 14 – F. +33 1 56 779 43 06 
E-mail: abo@infopro-digital.com  

mailto:jicquel@manager-alimentaire.com
mailto:publicite@manager-alimentaire.com
mailto:martine@manager-alimentaire.com
http://www.manager-alimentaire.com/


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 34 van 36 Toeleveren aan de voedings- en horeca-industrie in Frankrijk 

www.neorestauration.com 
  

  
L’hôtellerie-restauration L’Hebdo des Cafés, Hôtels, Restaurants 

Weekblad met technisch-economische informatie over de 
horeca en uitrustingen 
 
Société d’Editions et de périodiques techniques SA 
5 rue Antoine Bourdelle 
75737 Paris CEDEX 15 
 
T. +33 1 45 48 64 64 
E-mail: lhotellerie@lhotellerie.fr  
www.lhotellerie-restauration.fr 

  

  
Cuisine collective magazine Maandblad met informatie over grootkeukens (institutioneel, 

commercieel) 
 
15 rue Trébois 
92532 Levallois-Perret Cedex 
 
T. +33 1 41 40 94 00 
www.cuisinecollective.fr 

  

  
Snacking France Le Magazine de l’alimentation et de la restauration rapide 

et nomade  
Tweemaandelijks vakblad met technisch-economische 
informatie over snacking, fastfood en ‘on the go’, inclusief 
uitrusting 
 
SFPEditions  
43-45 Rue Jean Jaurès 
92300 Levallois-Perret 
  
T. +33 1 81 93 83 80 
E-mail: info@snacking.fr  
www.snacking.fr 

  

  
Snack & foods Le Magazine de la Vente à emporter et de la Restauration de 

Proximité. 

http://www.cuisinecollective.fr/
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Technisch-economische informatie over snacking, horeca, 
catering en retail. 
Digitale informatie via genoemde websites en specials ter 
gelegenheid van vakbeurzen 
 
www.zepros.fr/journaux/resto/  
www.zepros.fr/journaux/snack/ 
www.zepros.fr/journaux/rhd/numeros/rhd-2/ 

  

  
La revue des comptoirs Maandblad met technisch-economische informatie over de 

horeca en uitrusting. 
 
16, rue Saint-Fiacre 
750+33 2 Paris 
 
T. +33 1 42 36 95 59  
E-mail: contact@aucoeurdesvilles.fr (redactie) 
E-mail: abonnement@aucoeurdesvilles.fr (abonnementen) 
www.aucoeurdesvilles.fr (uitgever) 
www.revuedescomptoirs.com 

  

 
La revue culinaire 

 
Tweemaandelijks tijdschrift met culinaire informatie over 
restaurants en keuken. 
 
La Mutuelle des cuisiniers de France 
45 rue Saint-Roch 
750+33 1 PARIS 
 
T. +33 1 42 61 52 75 –  F. +33 1 40 15 96 61 
E-mail: pierre.miecaze@cuisiniersdefrance.fr  
www.cuisiniersdefrance.fr 
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5. BRONNEN 

 

LSA: www.lsa-conso.fr (2018)  

ACOSS: www.acoss.fr 

ANIA,  Note de conjoncture n°85. Stéphane Dahmani (2018)  

Astrée, Uitgave Bureau van Dijk: https://diane.bvdinfo.com (2018)  

Atradius, Market monitor voeding Frankrijk 2017.  

Douane,  www.douane.gouv.fr (2018)  

Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat 

Eventseye, www.eventseye.com (2018)  

Freedonia, Global Food Processing Machinery by Type and Region, 4th Edition. Freedonia (2017) 

Infinium, France Food Processing Equipment market: Prospects, Trends, Analysis, Market Size and 

Forecasts up to 2023 (2018)  

INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques: www.insee.fr (2018)  

Les Echos. (2018, maart 21). Les marges des entreprises agroalimentaires au plus bas depuis 40 ans. 

Xerfi, La fab. de machines pour l'industrie agroalimentaire et la restauration.(2017)  
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