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1. INLEIDING 

De drank- en voedingsindustrie is de grootste productiesector in het VK. Volgens cijfers van de Britse 

vakvereniging Food and Drink Federation is ze ongeveer £104 miljard waard, wat 19% van de totale 

productiesector is in het VK. Daarnaast verschaft ze directe werkgelegenheid aan meer dan 450 000 

personen (waarvan meer dan een kwart Europeanen), en indirect aan ongeveer 4 miljoen personen. 

 

Deze paper brengt een overzicht van de tien belangrijkste voeding- en dranktrends binnen de sector, om 

hulp te bieden aan Vlaamse bedrijven die zich op de Britse markt (willen) begeven. Verder bevat het een 

uiteenzetting van de belangrijkste marktcijfers en de belangrijkste spelers op de retailmarkt. Tot slot zijn 

ook de belangrijkste vakverenigingen, vakbeurzen en vaktijdschriften toegevoegd, samen met enkele tips en 

interessant bronnenmateriaal.  

 

Gedurende de laatste jaren zijn een aantal centrale thema’s naar boven gekomen wanneer men spreekt 

over voeding en drank in het VK. Een grotere bewustwording van de klimaatverandering bijvoorbeeld doet 

veel bedrijven focussen op duurzame bedrijfspraktijken. De belangrijkste stimulerende factor daarvoor is 

de toenemende vraag van de consument naar duurzaamheid. Daaraan gekoppeld is er ook een groter 

gezondheidsbewustzijn: er zijn heel wat technologieën (bv. Fitbit) die meer en meer geïncorporeerd worden 

in de eigen levensstijl en gezondere voeding sluit daar nauw bij aan. Een derde thema is dan weer de 

grotere opkomst van ‘convenience’: het winkelen zoveel mogelijk laten aansluiten bij de eigen levensstijl, 

zodat er minder tijd verloren gaat. De enorme groei van online shopping is hier een mooi voorbeeld van.  

 

Ten slotte is het Verenigd Koninkrijk een land waar de verpakking en presentatie van een product erg 

belangrijk zijn. Daarbij komt nu ook een grotere focus op ervaringen, en op het verhaal rond het product. 

Waar komt het vandaan? Wat maakt het uniek? “Belgian food” heeft op dat vlak toch een streepje voor en 

in het Verenigd Koninkrijk genieten we nog steeds van een vrij goede reputatie. Ook post-Brexit zal de Britse 

drank- en voedingssector een boeiende en uitdagende markt zijn met heel wat opportuniteiten voor 

Vlaamse drank- en voedingsproducenten.  

 

Londen, 1 augustus 2019 
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2. VOEDING EN DRANK IN CIJFERS 

In 2019 is de drank- en voedingsindustrie nog steeds de grootste productie-industrie in het VK. Cijfers van 

de Britse vakvereniging Food and Drink Federation geven aan dat de sector vandaag ongeveer £104 miljard 

waard is en 19% van de totale industriële productie vertegenwoordigt.1  

 

Een onderdeel van die drank- en voedingsindustrie is de Britse ‘grocery’ (kruidenierswaren) markt. Volgens 

het Institute of Grocery Distribution (IGD) was die in juli 2019 £193,6 miljard waard (tegenover £177.5 in 2014). 

Bovendien voorspelden ze dat de markt in de volgende vijf jaar met 12,5% zal groeien tot £217,7 miljard. 

Door de voorspelde overgang naar Brexit wordt er een lagere groei verwacht tussen 2019 en 2021, maar die 

zou tussen 2022 en 2024 opnieuw verbeteren, hoewel consumenten nog steeds prijsgevoelig zullen zijn. De 

groei zou vooral gedreven worden door online shopping, discounters en ‘convenience’.2  

 

Hieronder vindt u alvast een overzicht van de grootste supermarktketens: 

      

Founded 1929 1869 1920s 1899 (1) 1913 (2) 

Owner British 
British, family-owned 

until 1996 

Walmart, American 

since 1999 

British, 10% by the 

Morrison family 

Aldi Süd, 

German 

HQ location 
Welwyn Garden 

City, Hertfordshire 
Holborn, London Leeds, Yorkshire Bradford, Yorkshire 

Atherstone, 

Warwickshire 

Total stores 

(est) 
3,429 1,378 633 498 800+ 

Store  

formats 

Large stores 

252 Tesco Extra 

480 Tesco 

Superstore 

172 Tesco Metro 

 

Convenience 

stores 

1,749 Tesco 

Express 

776 One Stop 

Large stores 

608 supermarkets 

 

Convenience stores 

770 Sainsbury’s Local 

 

Argos collection 

points in store: 191+ 

C32 Asda 

Supercentres 

(85,000 sq ft; 1000 

staff) 

 

c341 Asda 

Superstores (44,000 

sq ft; 500 staff) 

 

c209 Asda 

Supermarkets (100-

250 staff) 

Large stores 

498 ‘Market Street’ 

superstores  

 

Convenience stores 

M local’s 140 all 

sold in 2015 

15,000 sq ft 

stores at 

standard 

Own stores 

outside UK? 
✔ ✘ ✔ ✔ ✔ 

Total staff 440,000+ 186,900 165,000 105,500 30,000+ 

Total grocery 

market share* 
27.3% 15.3% 14.9% 10.4% 7.9% 

Premium 

range 
Finest Taste the Difference Extra Special M Signature 

Specially 

Selected 

                                              
1 Food & Drink Federation, Our Industry in Pictures, www.fdf.org.uk/statsataglance.aspx, geraadpleegd op 1 april 2019. 
2 IGD Retail Analysis, UK channel opportunities 2019-2024, Institute of Grocery Distribution, juli 2019, p4. 

http://www.fdf.org.uk/statsataglance.aspx
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Website tesco.com sainsburys.co.uk asda.com morrisons.com aldi.co.uk 

 

      

Founded 1844 1930s (3) 1904 1970 1884 

Owner 
Mutual business 

owned by eight 

million members 

Schwarz, German 

John Lewis 

Partnership since 

1937 

British British 

HQ location 
Manchester, 

England 
West London Bracknell, Berkshire Deeside, Flintshire 

Paddington, 

London 

Total stores 2,600+ 700+ 353 900+ 1,035 

Store  

formats 

Focus on stores of 

2000-4000 sq ft 

(Co-op Food) 

 

A subsidiary is Nisa 

Retail Limited 

Lidl 

Lidl Express 

Average 18,000 sq 

ft, also have 65 

convenience stores3 

Medium sized 

stores, principally 

focused on frozen 

foods 

Large stores – 

wide range of 

food and non-

food items; 

smaller Simply 

Food stores 

Own stores 

outside UK? 
✘ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Total staff 70,000 20,000 86,700 23,000 81,000 

Total grocery 

market share* 
6.2% 5.7% 5.0% 2.1% n/a 

Premium 

range 
Irresistible Deluxe 

Waitrose 1 

Heston 
n/a n/a 

Website 
co-

operativefood.co.uk 
lidl.co.uk waitrose.com iceland.co.uk 

marksandspen

cer.com 

Deze tabel is een geüpdatete versie van die van het Fresh Produce Consortium.  

This information is correct as at July 2019 subject to the accuracy and currency of publicly available data sources including 

company websites. 
 

Legende:  

(1) Morrisons’ startte als een marktstalletje in 1899; de eerste winkel werd geopend in 1958 

(2) Aldi begon in het VK in 1989 

(3) Lidl begon in het VK in 1994 

*UK Grocery market share, total 12 weeks ending, 16 mei 2019 (Bron: Kantar World Panel) 

 

Tesco, Sainsbury’s, ASDA en Morrisons zijn nog steeds de gevestigde waarden binnen het Britse 

retaillandschap, en vormen samen ‘The Big 4’. Hoewel hun gezamenlijke marktaandeel sinds twee jaar 

                                              
3 Convenience stores zijn kleinere supermarkten in het stadscentrum, het symbool van een nieuw winkelpatroon voor de ‘cash-
rich, time-poor’ met bereide gerechten, diepvriesproducten, snacks en ‘on the go’ voeding (voeding die al bereid is en meteen 
geconsumeerd kan worden). Er ontstaat een grotere flexibiliteit qua openingsuren in kleinere, meer centraal gelegen winkels. 
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geleden iets gedaald is, nemen ze samen nog steeds ongeveer 70% van de totale markt voor hun rekening. 

Verder zijn alle supermarktketens samen goed voor ongeveer 95% van de Britse kruidenierswarenmarkt. 

 

In tabel 2 (zie onder) staat een overzicht van hoe het marktaandeel veranderd is sinds 2018. De grootste 

stijging is die van Aldi, Lidl en Ocado (een online retailer). Ook in vergelijking met 2016 zijn Aldi en Lidl (twee 

discounters) enorm gestegen. Volgens de cijfers van onderzoeksbureau Kantar Worldpanel hadden zij toen 

een marktaandeel van respectievelijk 6% en 4,4%. Momenteel zorgt hun stijgend marktaandeel ervoor dat 

Aldi groter geworden is dan Co-op en Lidl groter is dan Waitrose. Er wordt verwacht dat het marktaandeel 

van de discounters in 2024 verder zal stijgen tot 15,8%, met marktwaarde die stijgt van £24,5 miljard in 2019 

tot £34,3 miljard in 2024 (+40,2%). Die grotere aantrekkingskracht van de markt zou vooral komen door een 

grotere prijsgevoeligheid en een groeiende reputatie voor productkwaliteit.4  

 

De stijging van Ocado is dan weer een voorbeeld van de stijging van online verkoop. De verdere opkomst 

van deze drie spelers komt ook vaak terug in artikels in The Grocer, hét vakblad van de drank -en 

voedingssector.  

 

 
Bron: Kantar Worldpanel, Grocery Market Share (12 weeks ending), www.kantarworldpanel.com/global/grocery-market-share/great-

britain, geraadpleegd op 5 juli 2019. 

 

  

                                              
4 IGD Retail Analysis, UK channel opportunities 2019-2024, Institute of Grocery Distribution, juli 2019, p6. 
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2.1 SUPERMARKTKETENS: THE BIG FOUR 

Tesco werd in 1929 opgericht en is nog steeds de grootste supermarktketen in het VK, met een marktaandeel 

van 27,7%. Het bedrijf richt zich op een diversiteit aan klanten, met producten die gaan van hun low-cost 

‘Tesco Value’-aanbod tot hun ‘Tesco Finest’ premiumproducten. Onder leiding van CEO Dave Lewis (2014-…) 

heeft Tesco in 2018 de groothandelaar Booker gekocht, waardoor het nu ook eigenaar is van Premier, 

Budgens en Londis ‘convenience stores’. Sinds september 2018 heeft Tesco ook een discountketen opgericht, 

Jack’s, om zo de strijd aan te gaan met Aldi en Lidl. In juni 2019 werd daarnaast aangekondigd dat Tesco 

verdere competitie zou aangaan door 20% van zijn 40 000 producten te schrappen en te focussen op een 

kleinere selectie. 

 

Sainsbury’s werd in 1869 opgericht door John James Sainsbury en was tot in 1996 in familiale handen. Het 

was een pionier in de zelfbediening en is sinds januari 2014 de tweede grootste marktketen met een 

marktaandeel van 15,9%. Net als Tesco heeft Sainsbury’s heel wat convenience stores. In 2016 kocht het de 

Home Retail Group op, waardoor het nu ook eigenaar is van het non-food postorderbedrijf Argos en 

meubelzaak Habitat. De CEO sinds 2014 is Mike Coupe. 

 

ASDA volgt Sainsbury’s op de voet met een marktaandeel van 15,3%. Het bedrijf werd oorspronkelijk 

opgericht in Leeds, West Yorkshire in 1949, maar is sinds 1999 eigendom van het Amerikaanse concern 

Walmart (met Roger Burnley als CEO sinds oktober 2017). Tussen 2003 en 2014 was ASDA naar marktaandeel 

de tweede supermarktketen in het Verenigd Koninkrijk, maar sinds dan moet het zich tevredenstellen met 

een derde plaats. In tegenstelling tot Tesco en Sainsbury’s focust ASDA vooral op grotere winkels aan de 

rand van de stad. 

 

In april 2018 kondigden Sainsbury’s en ASDA aan dat ze plannen hadden om te fuseren. In hun jaarlijkse 

rapport van 2018 gaf Sainsbury’s bijvoorbeeld aan dat de spreiding van de twee supermarktketens erg 

complementair is. Sainsbury’s is namelijk vooral aanwezig in Londen, de Midlands, Noord-Ierland en het 

zuiden en oosten van Engeland, terwijl ASDA vooral vertegenwoordigd is in Wales, het noorden van England 

en Schotland.5 De Competitions and Markets Authority (CMA) voerde echter een onderzoek uit om te bepalen 

of dat geen oneerlijke competitie zou teweegbrengen voor de andere supermarktketens.6 Hun rapport van 

februari 2019 was niet erg positief, maar zowel Sainsbury’s en ASDA brachten een aantal bezwaren naar 

voren tegen de bevindingen in het rapport. In het eindverslag van donderdag 25 april wees de CMA echter 

resoluut de fusie af, met als reden dat het zou leiden tot hogere prijzen en een verminderde kwaliteit voor 

de Britse shoppers.7  

 

Morrisons werd in 1899 opgericht in Bradford, Yorkshire door William Morrison; 10% van de aandelen zijn 

nog steeds in familiale handen. Met een marktaandeel van 10,6% staat het op de vierde plaats van 

supermarktketens in het VK. Sinds maart 2015 is David Potts CEO van de keten.  

                                              
5 J Sainsbury plc, Live Well For Less: Annual Report and Financial Statements 2018, 
www.about.sainsburys.co.uk/~/media/Files/S/Sainsburys/documents/reports-and-presentations/annual-reports/sainsburys-ar-
2018-full-report-v2.pdf, p11, geraadpleegd op 29 maart 2019 
6 Andrew Taylor, Is the CMA easing up on food and drinks mergers?, The Grocer Online, 9 januari 2019. 
7 Ian Quinn, Mike Coupe rages at CMA as Sainsbury’s-Asda deal dies, The Grocer, 27 April 2019, p4. 

http://www.about.sainsburys.co.uk/~/media/Files/S/Sainsburys/documents/reports-and-presentations/annual-reports/sainsburys-ar-2018-full-report-v2.pdf
http://www.about.sainsburys.co.uk/~/media/Files/S/Sainsburys/documents/reports-and-presentations/annual-reports/sainsburys-ar-2018-full-report-v2.pdf
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Op 2 april 2019 toonde Nielsen marktdata aan dat Aldi Morrisons voor de eerste keer voorbijstak qua 

marktaandeel. Volgens die cijfers was het marktaandeel van Morrisons en Aldi voor de 12 weken tot 23 

maart respectievelijk 9,6% en 9,7%, op basis van een panel van 15.000 huishoudens. De cijfers van Kantar 

Worldpanel voor dezelfde periode met een panel van 30.000 huishoudens plaatsten Morrisons echter nog 

steeds op de vierde plaats met 10,3% en Aldi op de vijfde plaats, met 8%.8  

2.2 ONLINE RETAIL EN ANDERE MARKTSPELERS 

The Co-Operative (‘The Co-Op’) is een Britse coöperatieve met een breed assortiment aan diensten 

(waaronder verkoop van voeding, financiële en juridische diensten). Het is eigendom van haar leden, die op 

democratische wijze betrokken zijn bij het bepalen van de strategie. Daarnaast was het de eerste grote 

retailer in het VK die Fairtrade-producten verkocht en heeft het nog steeds het grootste gamma aan 

Fairtrade-producten. Sinds 2018 maakt ook Nisa Retail deel uit van de groep. 

 

Waitrose behoort tot de John Lewis Partnership, de grootste retailer waar werknemers een aandeel kunnen 

verkrijgen in het bedrijf. Waitrose wordt als ‘upmarket’ gekwalificeerd en staat bekend voor het Waitrose 

Duchy Organic merk, een samenwerking tussen Waitrose en Duchy Original, een bedrijf dat door de Britse 

kroonprins Charles werd opgericht.  

 

Marks & Spencer behoort tot het duurdere segment met zijn M&S Food winkels en Foodhalls. M&S Food 

heeft volgens de berichten minder dan 4% van de Britse markt in handen, maar de voeding- en 

kledingafdeling is een gevestigde waarde in het VK. Het bedrijf plant momenteel om meer dan 100 winkels 

te sluiten tegen 2022, enkelen werden al gesloten. 

 

Iceland werd in 1970 opgericht en legt de nadruk op de verkoop van diepvriesproducten en voorbereide 

maaltijden. De supermarktketen verkoopt daarnaast ook niet-diepgevroren kruidenierswaren, zoals vlees, 

zuivel, en droge goederen.  

 

Aldi is een Duitse supermarktketen die opgericht werd in 1913 en die in 1989 in het Verenigd Koninkrijk een 

eerste winkel opende. Intussen is de keten uitgegroeid tot de grootste discounter, en komt het qua 

marktaandeel gevaarlijk dicht in de buurt van Morrisons, de vierde van ‘The Big Four’.9  

 

Ook Lidl is een Duitse discounter, opgericht in 1930. De eerste Lidl-supermarkt opende in het VK in 1994, en 

net als Aldi is de keten uitgegroeid tot een belangrijke speler die de vier marktleiders het vuur aan de 

schenen legt.  

 

Ocado is een online supermarkt die geen fysieke winkels heeft, maar die thuisleveringen verzorgt. Het bedrijf 

werd opgericht in 2000 en werkt sinds 2013 samen met supermarktketen Morrisons voor online bestellingen. 

Het had ook een lange samenwerking met Waitrose met hetzelfde doel, maar in februari 2019 werd 

aangekondigd dat die samenwerking wordt stopgezet en dat M&S de plaats zou innemen van Waitrose. Het 

                                              
8 Steve Farrell, Aldi overtakes Morrisons in market share, Nielsen data shows, The Grocer Online, 2 april 2019. 
9 Een interessant artikel over de opkomst van Aldi in het VK is te vinden op de website van The Guardian: 
www.theguardian.com/business/2019/mar/05/long-read-aldi-discount-supermarket-changed-britain-shopping.  

http://www.theguardian.com/business/2019/mar/05/long-read-aldi-discount-supermarket-changed-britain-shopping
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marktaandeel van Ocado is de laatste jaren gestegen, maar het bedrijf kreeg in februari 2019 te maken met 

een zware brand in zijn grootste logistieke centrum. De impact daarvan op hun winstmarges is momenteel 

nog niet bekend. 

2.3 GROCERIES CODE ADJUDICATOR 

Om ervoor te zorgen dat supermarktketens correct omgaan met hun leveranciers, werd op 25 juni 2013 de 

Groceries Code Adjudicator Act ingevoerd. Die parlementswet riep de positie van Groceries Code Adjudicator 

(GCA) tot leven, een ombudsman/-vrouw voor supermarkten die samenwerkt met het Department for 

Business, Energy and Industrial Strategy.10 De eerste en huidige GCA is Christine Tacon. Haar taak is om 

ervoor te zorgen dat leveranciers eerlijk en wettelijk correct behandeld worden, waarvoor ze ook boetes 

kan uitschrijven. Sinds 2013 werden twee diepgaande onderzoeken uitgevoerd: naar Tesco en naar Co-op. 

Daarnaast waren er ook een aantal ‘case studies’, zoals Asda, Morrisons en Iceland.11  

 

In juni 2019 kondigde Christine Tacon echter aan dat ze in juni 2020 zou stoppen met de rol. Het is nog 

niet duidelijk of er een andere GCA zal worden aangesteld, aangezien er plannen zijn om de supermarkten 

naar een systeem van zelfregulering te leiden.12 

2.4 FOODSERVICE 

De Britse foodservicemarkt is ook zeer aantrekkelijk, maar is momenteel aan het veranderen. Analisten 

voorspellen dat de markt licht zal groeien van £10,2 miljard in 2017 tot £10.5 miljard in 2020. Er wordt onder 

andere een stijging verwacht van het flexibel werken en een verschuiving naar kleinere eetplaatsen in plaats 

van grote kantines.13 Foodservicebedrijven staan in het VK ook bekend voor het introduceren van nieuwe 

producten en tendensen, die daarna overwaaien naar de supermarktketens. 

 

Het recentste overzicht van de grootste foodservicebedrijven in het VK dateert uit 2016: 

                                              
10 UK Government, Groceries Code Adjudicator, www.gov.uk/government/organisations/groceries-code-adjudicator, 
geraadpleegd op 3 april 2019.  
11 Ronan Hegarty, What has the Co-op learned from its GSCOP breaches?, The Grocer, 30 maart 2019, p14-15. 
12 Ian Quinn, ‘Supplier apathy’ could lead to disappearance of GCA role, The Grocer, 29 juni 2019, p4. 
13 UK Hospitality, Food Service Management Market Report 2018, p6-7, 
www.ukhospitality.org.uk/page/FoodServiceManagementReport2018.  

http://www.gov.uk/government/organisations/groceries-code-adjudicator
http://www.ukhospitality.org.uk/page/FoodServiceManagementReport2018
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Bron: Jennifer Luty, Leading contract catering companies in the United Kingdom (UK) in 2016, based on turnover (in million GBP), 

Statista.com, 3 januari 2018.  

3. FOOD & DRINK TRENDS IN HET VK 

Wanneer we kijken naar verschillende voeding- en dranktrends in het VK, valt het op dat er drie 

overkoepelende thema’s zijn: gezondheid, duurzaamheid en gemak (‘convenience’). Allereerst is er 

gezondheid: de Britten zijn meer en meer bewust van wat ze in hun lichaam opnemen. En dat gaat in twee 

richtingen: aan de ene kant wordt er meer gelet op gezonde en functionele voeding en aan de andere kant 

wordt het ‘zondigen’ meer gezien als een ervaring op zich, waardoor het ook wat meer mag kosten. Het 

tweede thema, duurzaamheid, sluit deels aan op dat eerste thema: men is niet enkel bezorgd om de eigen 

gezondheid, maar ook om die van de planeet, en om de sociale situatie van landbouwers en arbeiders. Het 

zorgt ervoor dat er een grotere focus is op waar producten vandaan komen, en wat ermee gebeurt wanneer 

ze het einde van hun levenscyclus hebben bereikt. Het derde thema, gemak (‘convenience’), houdt dan weer 

in dat de Britten naar manieren zoeken om het drukke leven wat meer te stroomlijnen. E-commerce is daar 

een belangrijk onderdeel van, maar ook een groter aanbod van kleinere winkels die dichter bij huis of bij 

het werk te vinden zijn. 
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Wat ook aan belang wint, is een focus op hoe producten eruitzien. Het is op zich niet verbazingwekkend 

dat dit in het Verenigd Koninkrijk zo is, aangezien er zo al erg veel aandacht wordt besteed aan hoe men 

zich presenteert en aan de verpakking van een product of dienst. Het grote verschil op dit moment is de 

opkomst van online platformen zoals Instagram. Verschillende voedingstrends worden zo populairder 

doordat ze ‘instagrammable’ zijn: wanneer influencers het principe ‘tastes good and looks great’ via sociale 

media presenteren, raken volgers geïnteresseerd en geïnspireerd om het zelf ook eens te proberen.  

 

In de volgende hoofdstukken gaan we dieper in op tien trends die de laatste jaren een invloed hebben 

gehad op voeding en drank in het Verenigd Koninkrijk, en nu nog steeds een drijvende factor lijken te zijn. 

Hier is alvast een kort overzicht:  

 

1. E-commerce & convenience 

Door een grotere focus op ‘convenience’ en het eigen tijdsgebruik gaan Britten vaker naar ‘convenience 

stores’, gebruiken ze online shopping en kopen ze meer food-to-go. 

2. Premiumisation & indulgence 

“Wat erin gaat, moet goed zijn”: er wordt meer gezocht naar producten van hogere kwaliteit waarmee 

men zichzelf kan verwennen. 

3. Suikertaks voor frisdranken 

Een belasting op de suikerinhoud van frisdranken zorgt voor een versnelling van een trend richting 

minder suiker. 

4. Alcoholarm, alcoholvrij, frisdranken voor volwassenen en gedestilleerde dranken 

Alcoholconsumptie gaat in twee richtingen: minder alcohol drinken in het algemeen, maar als er dan 

een glaasje wordt gedronken, mag het best een serieuze borrel zijn. 

5. Free-from en etiketten 

Wie allergieën heeft, krijgt het steeds gemakkelijker om aangepaste voeding te vinden. Zelfs de etiketten 

worden duidelijker.  

6. Fairtrade & local sourcing 

Er wordt meer gelet op waar een product vandaan komt en in welke werkomstandigheden het tot stand 

kwam.  

7. Veganisme 

Zorgen om dierenwelzijn, de planeet en de eigen gezondheid doen kiezen om een veganistische levensstijl 

na te leven.  

8. Biologische voeding, functionele voeding en clean eating 

Biologische voeding is ‘in’. Daarnaast zijn er ook kleinere trends zoals functionele voeding, ‘clean eating’ 

en ‘gut health’.  

9. Cannabis: CBD versus THC 

Een niet-psychoactief deel van de cannabisplant wordt steeds populairder om in allerlei producten te 

verwerken. 

10. Verpakking, focus op plastiekreductie 

(Plastiek) verpakkingen worden steeds meer in vraag gesteld. 
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3.1 ‘CONVENIENCE’, FOOD-TO-GO EN E-COMMERCE 

‘Convenience’ 

Een artikel van onderzoeksbureau Nielsen somt het mooi op: we lijken tegenwoordig toegang te hebben 

tot alles en iedereen, waardoor het drukke leven gemakkelijker wordt en tegelijkertijd de indruk geeft dat 

we meer met onze uren kunnen doen. De consument zoekt daarom actief naar manieren om die versnelde 

levensstijl te kunnen bijbenen, waarvan de twee belangrijkste manieren shortcuts en automatisering zijn. 

Dat is ook te zien bij boodschappentrips: bijna de helft van de shoppers wereldwijd ziet boodschappen 

doen als een taak, wat niet verbazingwekkend is met drukke levensstijlen, pendeltijden en kleinere 

woonplaatsen. Als gevolg daarvan vervangen consumenten hun wekelijkse grote boodschappen (of vullen 

ze die aan) met kleinere, frequentere trips op basis van wat er echt nodig is.14  

 

In het VK lijkt die trend meer gedreven te zijn door de jongere generatie: in 2018 deed 25,3% van de 25-34-

jarigen zijn/haar wekelijkse boodschappen in een ‘convenience store’, tegenover slechts 5,7% van de 55-64-

jarigen.15 In 2019 ging 16% van 25-34-jarigen zelfs dagelijks naar een ‘convenience store’ en 45% ging 

minstens twee keer per week om snel boodschappen te halen.16 Er wordt dan ook verwacht dat de waarde 

van de conveniencemarkt zal stijgen van £41,4 miljard in 2019 tot £48,2 miljard in 2024 (+16,6%).17  

 

“Om mee te nemen, alstublieft” 

De ‘convenience store’ is ook een goede plek om een meeneemmaaltijd aan te kopen, net als bij andere 

supermarkten, restaurants of sandwichketens (en andere). Want ook ‘food-to-go’ hoort bij de trend naar 

meer ‘convenience’: snel een maaltijd afhalen om onderweg of ergens anders op te eten, zodat het beter in 

de eigen planning past.  

 

Volgens data van Kantar Worldpanel [52 w/e 9 September 2018] is de waarde van de ‘food to go’-markt in 

september 2018 gestegen tot £25 miljard. Ketens zouden daarbij goed zijn voor 20% van de lunch-to-go 

trips.18 Die cijfers liggen net iets lager volgens het Food To Go Market Report 2019 van MCA Insight en HIM 

Research & Consulting. Zij schatten dat de FTG-markt in 2019 £21,2 miljard waard zou zijn, wat een stijging 

is van 3% tegenover 2018. Volgens het rapport zou de waarde van de ‘convenience store’-markt binnen de 

totale FTG-markt in de loop van de volgende drie jaren tot 2022 groeien met £0,5 miljard (van £6,2 miljard 

in 2019). Het segment is nog steeds goed voor bijna 30% van de totale FTG-markt, maar het marktaandeel 

daalde toch van 29,5% tot 29,2% sinds 2013. Dat komt vooral door het verbeterde aanbod, de kwaliteit en 

de bedieningssnelheid bij de food-to-go-foodservice, alsook een verandering naar een gezonder aanbod.19  

 

                                              
14 Nielsen, In today’s hyperconnected world, convenience is the ultimate currency, 7 augustus 2018, 
www.nielsen.com/uk/en/insights/article/2018/in-todays-hyperconnected-world-convenience-is-the-ultimate-currency/  
15 Global Data, The UK food and grocery convenience market will grow by 22.0% by 2022, 8 januari 2018, www.globaldata.com/uk-
food-grocery-convenience-market-will-grow-22-0-2022/  
16 Emma Weinbren, Price barriers, last-minute dinners and takeaway potential: 10 charts explaining UK attitudes to c-stores, The 
Grocer Online, 4 juni 2019. 
17 IGD Retail Analysis, UK channel opportunities 2019-2024, Institute of Grocery Distribution, juli 2019, p7. 
18 Ash O’Mahony, Food to go: Get ready for the counter revolution, The Grocer Online, 1 november 2018.  
19 Peter Martin, C-stores set to grow presence in food to go, The Grocer, 9 februari 2019, p10. 

http://www.nielsen.com/uk/en/insights/article/2018/in-todays-hyperconnected-world-convenience-is-the-ultimate-currency/
http://www.globaldata.com/uk-food-grocery-convenience-market-will-grow-22-0-2022/
http://www.globaldata.com/uk-food-grocery-convenience-market-will-grow-22-0-2022/
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Binnen de food-to-go-markt is er ook een trend te zien naar meer premiumproducten (zie ook hoofdstuk 

3.2.): volgens Kantar Worldpanel-analyst Catriona Stewart waren de Britten selectiever in 2018 en spaarden 

ze hun food-to-go-uitgaven voor minder maar duurdere gelegenheden bij coffeeshops, ‘quick service 

restaurants’ en ‘food-to-go specialists’. Zo werd er bijvoorbeeld vaker gekozen voor wraps en stokbrood in 

plaats van de standaard driehoekige sandwiches.20 De volgende twee figuren tonen ook een mooi overzicht 

van de belangrijkste spelers in de markt en de verschillende categorieën: 

 

  
Bron: Ash O’Mahony, Focus on…food on the go: A slice of café culture, The Grocer, 1 december 2018, p46-48. 

 

Online shopping: liever iemand anders door de regen laten rijden 

Voor wie zijn/haar maaltijden of boodschappen niet zelf wil halen (bijvoorbeeld als het regent), is er ook 

het online aanbod. Volgens onderzoek van het Institute of Grocery Distribution zou de waarde van de markt 

van ‘online grocery retail’ stijgen van £11,6 miljard in 2019 tot £16,7 miljard in 2024 (+43,8%). Het is nog steeds 

het snelst groeiende kanaal, maar die groei is licht aan het verminderen. De snelste groei wordt verwacht 

van innovatieve ondernemingen, zoals snelle leveringen en leveranciers van maaltijdboxen.21 

 

Onderzoeksbureau Nielsen redeneert dat ‘convenience’ een belangrijke factor is bij die groei: consumenten 

zijn op zoek naar vlotte ervaringen die tijd uitsparen, obstakels overwinnen en een aangename ervaring 

bezorgen.22 Dat lijkt ook de grote drijfveer te zijn voor de markt van de ‘takeaway delivery’, die £8.1 miljard 

waard was in 2018 (een stijging van 13.4% tegenover 2017). Zij concurreren met de ‘ready meals’ van 

                                              
20 Ash O’Mahony, Focus on…food on the go: A slice of café culture, The Grocer, 1 december 2018, p45-46. 
21 IGD Retail Analysis, UK channel opportunities 2019-2024, Institute of Grocery Distribution, juli 2019, p5. 
22 Nielsen, Connectivity improves user adoption of e-commerce for evolving categories like FMCG, 4 december 2018, 
www.nielsen.com/uk/en/insights/article/2018/connectivity-improves-user-adoption-of-e-commerce-for-evolving-product-
categories/.  

http://www.nielsen.com/uk/en/insights/article/2018/connectivity-improves-user-adoption-of-e-commerce-for-evolving-product-categories/
http://www.nielsen.com/uk/en/insights/article/2018/connectivity-improves-user-adoption-of-e-commerce-for-evolving-product-categories/
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supermarkten (met een marktwaarde van bijna £4 miljard [Kantar 52 w/e 7 October 2018])23 voor de 

aandacht van dezelfde doelgroep: de drukke consument die geen plan heeft voor het avondeten. De markt 

van ‘takeaway delivery’ wordt in het VK gedomineerd door drie spelers: Just Eat, Deliveroo en Uber Eats. 

Hoewel er een hype gepaard gaat met de drie online platforms, hebben zij de markt niet helemaal voor 

zichzelf: 46% van de consumenten bestelt niet via een online platform, maar in persoon of via de telefoon. 

Aangezien bestellingen via apps in de voorbije twee jaar verdriedubbeld zijn, wordt verwacht dat dit verder 

zal groeien.24 

 

Voeding en technologie 

‘Convenience’ is ten slotte ook te merken aan het gebruik van technologie bij voeding en drank. Gedurende 

de laatste paar jaren kwamen verschillende innovaties in het nieuws die het leven van de consument zouden 

moeten vergemakkelijken:  

• Check-out free store - Er zijn geruchten dat Amazon een Amazon Go winkel zal openen in het VK: 

een winkel zonder kassa’s waarbij men gewoon buitenwandelt met boodschappen en de betaling 

via een app gebeurt. Hoewel Amazon dit zelf niet officieel bevestigt, testen Tesco en andere 

supermarkten ter concurrentie gelijkaardige concepten uit.25  

• Leveringsrobots – Het bedrijf Starship Technologies leverde in april 2019 zijn 50 000 ste  

boodschappenbestelling voor Co-op en Tesco met leveringsrobots. Twee autonome robots leveren 

sinds 2018 boodschappen aan inwoners in Milton Keynes. Ze rijden met een gemiddelde snelheid 

van 6.5km/h en leveren binnen een straal van 2 mijl (+/- 3.22 km) van de winkels voor wie ze 

rondrijden.26 

• ‘While You’re Away’ - Waitrose wil zijn test in Londen van ‘While You’re Away’-leveringen uitbreiden 

naar de rest van het VK. ‘While You’re Away’ is een dienst waarbij boodschappen worden geleverd 

terwijl de consument niet thuis is. Hiervoor moet een smartlock aanwezig zijn op de deur, die de 

bezorger met een code kan openen. Boodschappen worden in de frigo en diepvries gestoken, en de 

bezorger heeft een ‘body cam’ aan, waarvan consumenten de dag erna de beelden kunnen 

opvragen.27 

• One hour delivery – Verschillende van de grotere supermarktketens bieden de dienst aan om 

boodschappen binnen het uur (of binnen de twee uur) te leveren.28  

• Voice ordering – Bestellingen plaatsen via virtuele assistenten zoals Alexa en Google Assistant wordt 

steeds gemakkelijker.29 

• S-commerce – Er wordt voorspeld dat shopping (zowel voeding als mode) via social media nog meer 

zal toenemen. Instagram zorgde er bijvoorbeeld in 2018 al voor dat volgers sommige producten 

                                              
23 Emma Weinbren, Why chefs can rest easy about the microwave meal, The Grocer Online, 15 juli 2019.  
24 Lois Vallely, Are takeaway deliveries eating grocery’s lunch?, The Grocer, 13 juli 2019, p26-31. 
25 Natasha Bernal, Tesco turns to cashierless stores as competition with Amazon heats up, The Telegraph, 26 juni 2019, 
www.telegraph.co.uk/technology/2019/06/26/tesco-turns-cashierless-stores-competition-amazon-heats/.  
26 Steve Farrell, Starship grocery delivery robots reach 50,000 order milestone, The Grocer Online, 10 april 2019.  
27 Steve Farrell, Waitrose aims to deliver ‘While You’re Away’ beyond London, The Grocer, 20 juli 2019, p7.  
28 IGD Retail Analysis, Tesco ends its one-hour delivery service, 27 maart 2019, https://retailanalysis.igd.com/news/news-
article/t/tesco-ends-its-one-hour-delivery-service/i/21340.  
29 Kate Askew, From one-click ordering to smart home devices: IRI’s 8 key trends in e-commerce, Food Navigator, 20 februari 2019, 
www.foodnavigator.com/Article/2019/02/20/From-one-click-ordering-to-smart-home-devices-IRI-s-8-key-trends-in-e-commerce.  

http://www.telegraph.co.uk/technology/2019/06/26/tesco-turns-cashierless-stores-competition-amazon-heats/
https://retailanalysis.igd.com/news/news-article/t/tesco-ends-its-one-hour-delivery-service/i/21340
https://retailanalysis.igd.com/news/news-article/t/tesco-ends-its-one-hour-delivery-service/i/21340
http://www.foodnavigator.com/Article/2019/02/20/From-one-click-ordering-to-smart-home-devices-IRI-s-8-key-trends-in-e-commerce
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direct via de app kunnen kopen. Ook Snapchat zorgde ervoor dat gebruikers foto’s kunnen nemen 

van een product om het op Amazon aan te kopen.30 

Consumenten betalen voor het gemak van deze toepassingen steeds vaker met persoonlijke data. 

Consumentendata zorgt voor bedrijven niet alleen voor een boost in de verkoop, maar het helpt ze ook om 

het gedrag van de consument te begrijpen, en loyauteit te belonen.31 

3.2 PREMIUMISATIE & ‘INDULGENCE’ 

Wat erin gaat, moet goed zijn 

Een tweede trend is premiumisatie: de Britten kopen minder producten, maar verwachten dat de kwaliteit 

hoger is. En ze zijn bereid om daar meer voor te betalen. Het concept premiumisatie is op zich niet nieuw, 

maar gedurende de laatste paar jaren zijn de drijfveren van consumenten veranderd: er ligt tegenwoordig 

een grotere focus op gezondere (zowel voor het eigen lichaam als voor de planeet) en uniekere producten, 

diensten en ervaringen. Consumenten zijn dan ook meer op zoek naar een ‘feel good’-factor en geven meer 

uit aan wat ze belangrijker vinden (‘premiumisation’) en minder aan wat ze niet of minder belangrijk vinden 

(wat ook te zien is aan de grotere opkomst van discounters bijvoorbeeld, zie boven).32 

 

Wat hierbij ook mee kan spelen, is een verminderde koopkracht na de financiële crisis van 2008 en de 

daaropvolgende ‘austerity measures’ van de Britse overheid (een reeks besparingen op ordediensten, 

behuizing en welzijnsvoorzieningen).33 Het is alleszins opvallend dat er een beweging is in twee richtingen 

en zo een ‘death of the middle’ ontstaat. Aan de ene kant wordt er meer gewinkeld bij discounters dan bij 

traditionele supermarkten en wordt er minder uitgegeven aan buitenshuis eten en drinken. Aan het andere 

uiteinde wordt er meer betaald voor minder maar betere producten: ‘less is more’. Die trend is dan ook te 

zien in verschillende categorieën: bij sterkedranken, bij snacks, bij biologische voeding, bij 

chocoladeproducten, …  

 

“Treat Yo Self” 

Chocoladeproducten zijn het soort product waar premiumisatie zelfs nog een stapje verder gaat: 

‘indulgence’.34 De algemene trend naar gezondere producten (zie verdere hoofdstukken) gaat gepaard met 

de idee dat je jezelf ook mag verwennen, en dat dat best wel wat mag kosten. De consumptie van chocolade 

is bijvoorbeeld heel hoog bij 25- tot 34-jarigen, de generatie die zogezegd erg ‘health-conscious’ is: 34% 

zegt elke dag chocolade te eten. De belangrijkste factor voor het kopen van chocolade is de smaak, en de 

suikerinhoud staat pas op de zesde plaats: het wordt gezien als iets luxueus, een echt verwenmoment.35 En 

dat is ook te zien bij andere producten, zoals Starbucks Christmas lattes en gourmet popcorn.  

                                              
30 Megan Tatum, 10 tips for 2019, The Grocer, 5 januari 2019, p34-40.  
31 IGD, IGD predicts five trends set to shape retail in 2019, 23 november 2018, www.igd.com/articles/article-viewer/t/igd-predicts-
five-trends-set-to-shape-retail-in-2019/i/20597.  
32 Victoria Aspinall, Premiumisation: The answer to declining consumer spend?, Kantar Worldpanel, 6 juni 2018, 
www.kantarworldpanel.com/global/News/Premiumisation-The-answer-to-declining-consumer-spend.  
33 Robert Skidelsky, Ten years on from the financial crash, we need to get ready for another one, The Guardian, 12 september 
2018, www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/12/crash-2008-financial-crisis-austerity-inequality.  
34 Robert Wilson, Why 2019 will be the year of radical indulgence, The Grocer Online_19 december 2018.  
35 The Grocer online, Portion control, sustainability and daily fixes: 10 charts explaining UK attitudes to confectionery, 8 juli 2019.  

http://www.igd.com/articles/article-viewer/t/igd-predicts-five-trends-set-to-shape-retail-in-2019/i/20597
http://www.igd.com/articles/article-viewer/t/igd-predicts-five-trends-set-to-shape-retail-in-2019/i/20597
http://www.kantarworldpanel.com/global/News/Premiumisation-The-answer-to-declining-consumer-spend
http://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/12/crash-2008-financial-crisis-austerity-inequality
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Consumenten lijken ook meer bereid te zijn om meer uit te geven tijdens speciale gelegenheden, zoals 

vaderdag36, en volgens onderzoeksbureau Nielsen is er bijvoorbeeld een duidelijk verschil tussen het soort 

snacks dat tijdens de week en in het weekend gekocht wordt, waarbij er bij het laatste een grotere focus 

ligt op indulgence.37 Naast die trend naar meer verwenmomenten, is er echter ook één naar minder suiker.  

3.3 DE SUIKERTAKS VOOR FRISDRANKEN 

2018: de introductie van een suikertaks 

In 2015 oefende de British Medical Association (BMA) druk uit op de regering om een taks op suiker te heffen 

van 20%, wat de groeiende cijfers van obesitas en type 2-diabetes bij kinderen zou moeten tegengaan. In 

Engeland alleen al werd namelijk geschat dat een derde van de kinderen obesitas of overgewicht heeft 

wanneer ze de lagere school verlaten. Hoewel ook campagnevoerders zoals Action on Sugar en celebrity 

chef Jamie Oliver al jaren spraken over de link tussen suiker, diabetes en obesitas, hadden velen het gevoel 

dat de overheid niets ondernam. Toen Chancellor of the Exchequer George Osborne in maart 2016 

aankondigde dat hij een suikertaks op frisdranken zou doorvoeren, werd dit nieuws dan ook positief 

onthaald door de campagnevoerders. 38 

 

Op 6 april 2018 werd uiteindelijk de Soft Drinks Industry Levy ingevoerd, ook wel bekend als de ‘Sugar Tax’. 

Die suikertaks is voornamelijk gericht op frisdranken en kost producenten 24 pence per liter voor dranken 

met meer dan 8g per 100ml en 18 pence per liter voor dranken met 5-8g suiker per 100ml. Er werd geschat 

dat de taks £240 miljoen per jaar aan inkomsten zou opleveren, die geïnvesteerd zouden worden in de 

preventie van diabetes en obesitas bij kinderen.39  

 

Impact van de taks en marktcijfers  

Een jaar na de invoering van de suikertaks zijn er ook resultaten te zien: volgens data van Kantar Worldpanel 

[48 w/e 24 February 2019] steeg sinds de invoering van de suikertaks de volumeverkoop van light-frisdranken 

met 13,8% tot £1,7 miljard liter. De volumeverkoop van gewone frisdranken daarentegen daalde 8,8% tot 

823,6 miljoen liter. Frisdranken met 5-7,9 gram suiker daalden 47,2% in volumeverkoop, terwijl die met 8 

gram of meer 38,3% daalden. Suikervrije frisdranken daarentegen stegen 17,9% en frisdranken met minder 

dan 5 gram suiker – vrijgesteld door de taks – stegen spectaculair met 35,7%. De verkoop van 

energiedranken lijkt niet al te sterk aangetast te zijn door de suikertaks: gewone energiedranken zijn met 

£170 miljoen nog steeds goed voor het leeuwendeel van de energiedrankenmarkt, terwijl de light-

energiedranken goed zijn voor £67,3 miljoen. De varianten met minder suiker groeien echter iets sneller 

dan de gewone energiedranken, en vertegenwoordigen £9,3 miljoen van de £11,8 miljoen groei van de totale 

markt.40  

 

                                              
36 Helen Gilbert, Shoppers willing to splash out for Father’s Day, says survey, The Grocer, 12 juni 2019. 
37 Joanna Parman, The Power of Snacking, presentatie op Imbibe Live, 1 juli 2019. 
38 Diabetes.co.uk, The 2018 UK sugar tax, www.diabetes.co.uk/nutrition/2018-uk-sugar-tax.html, geraadpleegd op 2 april 2019 
39UK Government, Check if your drink is liable for the Soft Drinks Industry Levy, www.gov.uk/guidance/check-if-your-drink-is-
liable-for-the-soft-drinks-industry-levy, geraadpleegd op 2 april 2019  
40 Emma Weinbren, Sales of full-sugar energy drinks in UK unaffected by levy, The Grocer, 1 juni 2019, p5. 

http://www.diabetes.co.uk/nutrition/2018-uk-sugar-tax.html
http://www.gov.uk/guidance/check-if-your-drink-is-liable-for-the-soft-drinks-industry-levy
http://www.gov.uk/guidance/check-if-your-drink-is-liable-for-the-soft-drinks-industry-levy
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Hoewel die cijfers de indruk geven dat de suikertaks consumenten meer in de richting van frisdranken met 

minder suiker heeft geduwd, zou de suikertaks vooral een versnelling weergeven van bestaande trends 

richting gezonde voeding. Data van Kantar Worldpanel toont bijvoorbeeld dat light-frisdranken in de 48 

weken voor 25 maart 2018 – wanneer de suikertaks werd ingevoerd – toen al het grootste deel van de markt 

vertegenwoordigden.41  

 

Ook de stijgende prijs zou niet de bepalende factor zijn. Richard Hall, voorzitter van adviesbureau Zenith 

Global, merkte op dat de prijzen scherp stegen, maar dat het verschil tussen light-frisdranken en gewone 

frisdranken niet veel veranderd is.42 Die stijgende prijzen hangen in het algemeen ook samen met een trend 

naar meer premiumproducten: consumenten zijn bereid om meer te betalen voor een beter product.43 

De suikertaks heeft echter wel frisdrankproducenten verplicht om hun producten te herformuleren door 

de suikerinhoud te verminderen zodat ze de taks niet moesten betalen.44 Sinds de aankondiging van de 

suikertaks hebben 50% van de producenten de suikerinhoud in hun producten drastisch verminderd, wat 

neerkomt op een vermindering van 45 miljoen kg suiker elk jaar. 45 

 

Uitbreiding van de taks en kritiek 

Niet enkel frisdranken, maar ook andere voedingscategorieën worden uitgedaagd door Public Health 

England, een overheidsagentschap voor de gezondheid van de natie, om de hoeveelheid suiker in hun 

producten met 20% te verminderen tegen 2020. Het is deel van de algemene trend naar meer gezonde 

voeding.46 Een van de mogelijke categorieën voor een suikertaks is waarschijnlijk suikergoed, waaronder 

chocolade. In chocoladerepen bijvoorbeeld, is in sommige gevallen meer dan de helft van de inhoud suiker, 

omdat suiker slechts een tiende van de prijs van cacao bedraagt en zo dus op prijs kan worden bespaard.47 

Matt Hancock, de Secretary of State for Health and Social Care, heeft in juli 2019 bovendien aangegeven dat 

hij de taks graag zou uitbreiden naar gesuikerde melkdranken. Momenteel zijn er echter nog geen concrete 

plannen voor een uitgebreide suikertaks bekend. De nieuwe eerste minister, Boris Johnson, vertelde tijdens 

zijn verkiezingscampagne wel geen voorstander te zijn van de taks. Hij liet ook weten dat hij de 

doeltreffendheid ervan onder de loep zou nemen.48 

  

                                              
41 Ash O’Mahony & Emma Weinbren, Sales of diet soft drinks soar in wake of 2018 sugar levy, The Grocer, 27 april 2019, p5. 
42 Ash O’Mahony & Emma Weinbren, Sales of diet soft drinks soar in wake of 2018 sugar levy, The Grocer, 27 april 2019, p5. 
43 Rob Brown, Focus on…soft drinks: Death of the sugary soft drink?, The Grocer, 27 april 2019, p41-60 (44). 
44 Rob Brown, Focus on…soft drinks: Death of the sugary soft drink?, The Grocer, 27 april 2019, p41-60 (41). 
45 UK Government, Soft Drinks Industry Levy comes into effect, www.gov.uk/government/news/soft-drinks-industry-levy-comes-
into-effect, geraadpleegd op 2 april 2019 
46 Food Matters Live, Formulating for sugar reduction, 21 maart 2019, www.foodmatterslive.com/news-and-
comment/news/formulating-for-sugar-reduction.  
47 James Halliwell, Focus on…confectionery: Science against sugar, The Grocer, 29 september 2018, p51-57. 
48 Heather Stewart, ‘Sin taxes’: Boris Johnson vows to review sugar levy, The Guardian, 3 juli 2019, 
www.theguardian.com/politics/2019/jul/03/boris-johnson-vows-to-review-whether-sugar-tax-improves-health.  
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3.4 ALCOHOLARM, ALCOHOLVRIJ, FRISDRANKEN VOOR VOLWASSENEN 

EN GEDESTILLEERDE DRANKEN 

Een trend naar gezond drinken 

Ook in de categorie alcohol is er een trend naar een gezondere levensstijl. In 2018 was 20% van de Britse 

volwassenen al geheelonthouder, wat neerkomt op 10,6 miljoen mensen.49 Volgens het Drinkaware Monitor 

2018 rapport Drinking behaviour and moderation among UK adults doet ook 42% van de volwassen drinkers 

moeite om minder te drinken: 72% daarvan heeft vaste drankvrije dagen en 62% vermijdt het om alcohol 

te drinken op school-/werkavonden. Meer dan de helft van de drinkers zegt ook voor zichzelf een limiet te 

hebben gezet (52%), te wisselen tussen alcoholische dranken en frisdranken (52%) of alcohol te vermijden 

tijdens een bepaalde periode (51%).50 Die trend naar minder alcohol is ook te merken aan het toenemende 

succes van de actie ‘Dry January’.  

 

Dry January en minder drinken tijdens de rest van het jaar 

‘Dry January’ is een volksgezondheidscampagne die mensen aanspoort om geen alcohol te drinken tijdens 

de maand januari. De eerste Dry January-campagne had 4000 inschrijvingen en werd in 2013 georganiseerd 

door de liefdadigheidsinstelling Alcohol Change UK (toen Alcohol Concern). In 2015 gingen ze de 

samenwerking aan met Public Health England, en sindsdien wordt de campagne elk jaar populairder: in 

januari 2019 maakten zelfs meer dan vier miljoen mensen het voornemen om een maand geen alcohol te 

consumeren. De belangrijkste reden daarvoor is de overtuiging dat het positief zal zijn voor hun 

gezondheid.51 De grootste drempel om in het algemeen minder te drinken blijkt ‘social embarrassment’: de 

vrees om uitgesloten te worden uit ‘social situations’ of zich stom te voelen om een alcoholvrij alternatief 

te bestellen.52 Daardoor zorgt Dry January voor een laagdrempelig platform.  

 

Ian Hamilton, lesgever ‘Addiction’ aan de universiteit van York, merkte wel op de 

Dry January niet onafhankelijk geëvalueerd wordt. Wie meedoet en zonder 

problemen de hele maand volhoudt, kan dus best al een gematigde drinker zijn. 

En zelfs als mensen voelen dat ze voordelen ondervinden van Dry January, is het 

moeilijk om te weten of dit enkel is door een verminderde alcoholconsumptie, 

aangezien dit vaak gepaard gaat met gezonder eten of meer bewegen.53 Hoe dan 

ook, uit een enquête van meer dan 1700 consumenten van The Grocer en Harris 

Interactive blijkt dat vooral de jongere generatie (18-24, 25-34 en 35-44 jaar) van 

plan is om deel te nemen aan Dry January en 

om haar alcoholconsumptie op lange termijn 

                                              
49 Johanna Thomson, Take a sip of sales success, The Grocer Guide to…alcoholic drinks, 17 november 2018, p4.  
50 Jane Wolfe, Food Focus Soft Drinks: Soft sell?, Natural Products, juni 2019, p40-41 (40). 
51 Alcohol Change UK, The Dry January Story, https://alcoholchange.org.uk/get-involved/campaigns/dry-january/about-dry-
january/the-dry-january-story, geraadpleegd op 3 april 2019 
52 Emma Weinbren, It’s Dry January, but Brits are turning to non-alcoholic drinks all year, The Grocer Online, 24 januari 2019.  
53 BBC goodfood, Dry January: What are the benefits and drawbacks?, www.bbcgoodfood.com/howto/guide/dry-january-benefits-
drawbacks, geraadpleegd op 3 april 2019 

Bron: Emma Weinbren, Dry January, the 
gender split and social embarrassment: 10 
charts explaining UK attitudes to alcohol 
reduction, The Grocer, 24 januari 2019. 
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te verminderen. Voor de oudere generaties (45-54 en 55+ jaar) is dat een minderheid.54  

 

Marktcijfers en een taks op alcohol  

Deze acties gaan samen met de beslissing van de Britse overheid om meer taksen te heffen op de verkoop 

van alcohol, om zo buitensporige alcoholconsumptie van de kwetsbare lagen van de bevolking tegen te 

gaan. In de herfst van 2017 werd bijvoorbeeld beslist om vanaf februari 2019 een nieuwe taks in te voeren 

op ciders met een alcoholpercentage van 6,9-7,5%. Als reactie hierop hebben sommige brouwerijen het 

alcoholpercentage van hun ciders verminderd, om zo buiten de taks te vallen.55 In het budget van 2018 werd 

daarnaast beslist over een nieuwe wijntaks, die ook in februari 2019 werd doorgevoerd.56 Die wijntaks houdt 

in dat de accijnstarieven volgens inflatie zouden stijgen voor wijn en ‘made-wine’ met een 

volumepercentage van 22% of minder en bruisende cider met een volumepercentage hoger dan 5,5%. De 

accijnstarieven werden wel bevroren voor bier, dranken met een volumepercentage hoger dan 22%, en cider 

en perencider. 57 

 

Enkel in Schotland werd ook op 1 mei 2018 de ‘Minimum Unit Pricing’ ingevoerd, een wet die vastlegt dat 

een eenheid alcohol niet minder dan 50 pence kan bedragen. Dat is geen taks, maar een gerichte maatregel 

om ervoor te zorgen dat alcohol aan een redelijke prijs wordt verkocht. Dit zou vooral een impact moeten 

hebben op de zwaarste drinkers: zij die regelmatig meer drinken dan de richtlijnen voor een lager risico.58 

 

Low en No Alcohol 

Al deze maatregelen hebben minder impact op de alcoholvrije en -arme dranken 

die de laatste jaren op de markt zijn gekomen. In 2019 steeg de verkoop in de 

categorie ‘no and low’ 19% vergeleken met het jaar ervoor (Nielsen 52 w/e 27 

January 2019). Bijna elk groot biermerk heeft nu ook een alcoholvrije of -arme 

tegenhanger en de retailers maken heel wat plaats op de rekken voor deze 

producten.59 In het midden van 2018 was die stijging ook al te merken: in het jaar 

tot augustus 2018 hadden shoppers 18,2 miljoen liter gekocht aan alcoholvrije en 

-arme dranken [Nielsen 52 w/e 15 July 2017]. Volgens data van Kantar [52 weeks 

ending 15/7/18] was de volumeverkoop van 0% alcohol ook al 35% gestegen en 

steeg de marktpenetratie met 48%.60 In 2017/2018 kochten bijvoorbeeld 1,4 miljoen 

huishoudens in het VK alcoholarm of alcoholvrij bier, wat een stijging was van 

                                              
54 Emma Weinbren, Dry January, the gender split and social embarrassment: 10 charts explaining UK attitudes to alcohol 
reduction, The Grocer Online, 24 januari 2019. 
55 Daniel Woolfson, Aspall cuts its abv to avoid white cider tax, The Grocer, 16 maart 2019, p37.  
56 UK Government, Alcohol duty rates from 1 February 2019, www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowance-excise-
duty-alcohol-duty/alcohol-duty-rates-from-24-march-2014, geraadpleegd op 3 april 2019 
57 UK Government, Alcohol Duty Uprating, 29 oktober 2018, www.gov.uk/government/publications/increase-in-alcohol-duty-
rates/alcohol-duty-uprating.  
58 Scottish Government, Minimum Unit Pricing, www2.gov.scot/Topics/Health/Services/Alcohol/minimum-pricing, geraadpleegd op 
5 april 2019 
59 Daniel Woolfson, Alcohol-free Hardys to gooseberry gin: what’s new in booze this April, The Grocer Online, 18 maart 2019.  
60 Johanna Thomson, Take a sip of sales success, The Grocer Guide to…alcoholic drinks, 17 november 2018, p4.  

Een voorbeeld van gin 
zonder alcohol 
Bron: 
https://seedlipdrinks.com
/uk/shop/subscription/ 
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57% op twee jaar tijd. Daarnaast is er ook een aanbod van alcoholvrije of -arme wijnen en sterkedranken.61 

 

Adult soft drinks 

Naast dat alcoholvrij of -arm aanbod, is er ook vraag naar een grotere variëteit aan frisdranken, in plaats 

van de standaard cola of fruitsap. Aangezien de grootste redenen voor alcoholvermindering gezondheid en 

gewichtsverlies zijn, moeten die echter wel gezonder zijn dan alcoholische dranken.62 Dit zorgt voor een 

tweede categorie die het tegenwoordig erg goed doet: frisdranken voor volwassenen.  

 

In 2018 [Kantar Worldpanel 52 w/e 9 september] 

bedroeg de totale markt van frisdranken voor 

volwassenen – die verkocht als mixer of, steeds meer, 

als alternatief voor alcohol of smaakvolle en 

functionele vervanging voor water –  £355,7 miljoen, 

verdeeld over ‘tonic waters’ (£169 miljoen), ‘flavoured 

carbonates’ (£104,4 miljoen) en ‘juice drinks’ (£49,5 

miljoen).63 ‘Take-home sales’ in dezelfde periode stegen 

11,4% op een volumeverkoopstijging van 9,6%. Een 

belangrijke drijfveer voor de groei van de hele markt 

is de sterk gestegen vraag voor producten met 

botanische ingrediënten die gezondheids- of 

functionele voordelen zouden hebben64 (bv. 

kombucha).  

 

Premiumisatie en authenticiteit: “minder maar beter” 

Een derde categorie die het goed doet, zijn ambachtelijke bieren en sterke dranken, hoewel dat op het 

eerste zicht tegenstrijdig lijkt. Britten kiezen er echter voor om ‘minder maar betere’ alcohol te consumeren. 

Dat zorgt voor een grotere focus op premiumisatie en meer authenticiteit van producten.  

 

Volgens onderzoeksbureau Nielsen steeg de verkoop van alcohol voor thuisverbruik in juni 2018 met 4,6% 

tegenover het jaar voordien tot £16,6 miljard.65 De hoeveelheid gekochte alcohol bleef echter constant, wat 

wil zeggen dat consumenten meer betaalden voor de alcohol zelf. De grootste verhoging in prijs komt van 

de categorie bieren, wat het gevolg is van de opkomst van ambachtelijk bier (‘craft beer’). Die bieren hebben 

een hogere prijs dan andere bieren – en zijn soms meer dan drie keer zo duur – maar consumenten zijn 

                                              
61 Edith Hancock, Trend spotting: 10 alcohol trends in UK retail to watch in 2018/19, The Drinks Business, 10 augustus 2018, 
www.thedrinksbusiness.com/2018/08/trend-spotting-10-alcohol-trends-in-uk-retail-to-watch-in-2018-19/2/. 
62 Emma Weinbren, Dry January, the gender split and social embarrassment: 10 charts explaining UK attitudes to alcohol 
reduction, The Grocer Online, 24 januari 2019.  
63 Emma Weinbren, Dry January, the gender split and social embarrassment: 10 charts explaining UK attitudes to alcohol 
reduction, The Grocer Online, 24 januari 2019. 
64 Rob Brown, Focus on…adult soft drinks: Dope Drinks, The Grocer, 8 december 2018, p43. 
65 Twee factoren zouden in 2018 ook hebben bijgedragen aan een grotere verkoop: het WK mannenvoetbal waarbij Engeland in 
de halve finale terechtkwam en de uitzonderlijk hete zomer. 

Bron: Emma Weinbren, Dry January, the gender split 

and social embarrassment: 10 charts explaining UK 

attitudes to alcohol reduction, The Grocer, 24 januari 

2019. 
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bereid om er meer voor te betalen.66 Een aantrekkingsfactor hierbij is de zoektocht naar een authentieker 

product, iets dat lokaal wordt gemaakt, en kleinschaliger, unieker is.  

 

Ook de verkoop van sterkedrank kende groei - vooral dankzij de verkoop van gin – en steeg 3,8% in 2018 

tegenover 2017. Kant-en-klare gemengde dranken (6,1%) en schuimwijn (2,4%) kenden dan weer een groei in 

volumeverkoop. 67 Volgens onderzoek door Harris Interactive voor The Grocer in 2018 drinkt 67% van de 

consumenten alcoholische sterkedranken, waarvan 25% eerder ambachtelijke sterkedranken zou kopen dan 

gewone sterkedranken. De smaak en de prijs zijn daarbij de belangrijkste factoren.68  

 

De Wine and Spirit Trade Association (WTSA) rapporteerde dat de verkoop van gin in het VK 

en het buitenland in 2018 meer dan £2,7 miljard bedroeg. Daarmee is de verkoop van gin 

gestegen met meer dan 41% tegenover het jaar voordien.69 De binnenlandse verkoop van 

gin in 2018 was meer dan £1,9 miljoen waard, of 66 miljoen flessen in 12 maanden tijd.70 Een 

belangrijke factor hierin is ‘premiumisation’, waardoor consumenten aangespoord worden 

om duurdere dranken aan te kopen. Volgens de Institute of Alcohol Studies is de verkoop 

van alcoholische dranken de laatste jaren gedaald, maar is de omzet net gestegen door die 

premiumisatie.71 

 

Dat wordt bevestigd door The Spirits Business, een magazine voor sterkedranken. Zij 

halen ook aan dat steeds meer mensen (met jongeren voorop) ervoor kiezen om minder 

of geen alcohol te drinken. Naast de trend naar alcoholarme of -vrije alternatieven, komt 

daar dus die premiumisatie bij. Of zoals Dan Bolton, Managing Director van HiSpirits 

opmerkte: “if someone is only having one or two drinks, they want them to be special”. 

Daarnaast is het ook een opportuniteit voor bars om meer variëteit aan te bieden in het 

soort drankjes dat gemixt wordt.72  

 

Een van de redenen waarom gin de laatste jaren zo sterk aanwezig is, zou zijn omdat sinds 2009 HM 

Revenue en Customs het mogelijk heeft gemaakt om een vergunning te krijgen voor ginstokerijen van 

minder dan 1800 liter73 (wat verboden was sinds de Gin Act in 1751, toen een nijpend graantekort een domper 

zette op de toen heersende ‘Gin Craze’).74 

 

                                              
66 Helen Stares, Top selling alcohol 2018: UK alcohol drinkers are trading up, Nielsen, 8 juni 2018, 
www.nielsen.com/uk/en/insights/news/2018/top-selling-alcohol-2018.html.  
67 Helen Stares, The rise of no and low alcohol, Nielsen UK, 16 juli 2018, www.nielsen.com/uk/en/insights/news/2018/rise-of-no-
and-low-alcohol.html.  
68 Lucia Juliano, The Grocer: Alcoholic Drinks, Harris Interactive, mei 2018, https://harris-interactive.co.uk/wp-
content/uploads/sites/7/2018/07/Alcoholic-Drinks-Grocer-Report_FINAL-may.pdf.  
69 Nicola Carruthers, Sales of flavoured gin soar 751% in UK, The Spirits Business, 29 maart 2019, 
www.thespiritsbusiness.com/2019/03/sales-of-flavoured-gin-soar-751-in-uk. 
70 Wine and Spirit Trade Association, Pink drinks are on the up, februari 2019, www.wsta.co.uk/press/953-pink-drinks-are-on-the-
up. 
71 Institute of Alcohol Studies, Factsheet The alcohol industry, januari 2018, 
www.ias.org.uk/uploads/pdf/Factsheets/FS%20industry%20012018.pdf. 
72 The Spirits Business, UK report: Spirits ‘benefitting’ from low-alcohol trend, 20 februari 2018, 
www.thespiritsbusiness.com/2018/02/uk-report-spirits-benefitting-from-low-alcohol-trend. 
73 BBC News, How long can gin stay in high spirits?, 16 november 2018, www.bbc.co.uk/news/business-45912910. 
74 Manchester Gin, The History of Gin, 28 september 2016, https://manchestergin.co.uk/news/the-history-of-gin/. 
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Marktopportuniteiten 

Onder invloed van de algemenere trend naar gezondere en betere voeding, biedt deze markt dus heel wat 

mogelijkheden voor producenten van alcoholvrije -en arme alternatieven en premiumproducten. 

 

3.5  ‘FREE-FROM’ EN ETIKETTEN 

Verschillende soorten free-from 

‘Free from’ is een overkoepelende term die aanduidt dat bepaalde voeding één of meer ingrediënten niet 

bevat, waarvoor sommige consumenten allergisch zijn, of een intolerantie voor hebben. Een volledige lijst 

van dit soort ingrediënten is te lang om weer te geven, maar de belangrijkste onderverdeling in de sector 

is de volgende: 

• Tarwevrij/Glutenvrij 

• Zuivelvrij/Lactosevrij 

• Notenvrij 

• Bevat geen ei 

Daarnaast wordt de categorie ook uitgebreid met producten met een verminderde suikerinhoud (meer 

informatie over suiker in frisdranken vindt u in hoofdstuk 3.3) en met producten zonder dierlijke 

ingrediënten (het concept ‘veganisme’ wordt meer uitgediept in hoofdstuk 3.7).  

Het doelpubliek voor deze sector kan grofweg onderverdeeld worden in twee categorieën: personen met 

een allergie of een intolerantie en personen die er om andere redenen voor kiezen om free-from-producten 

te kopen. In die eerste groep bevinden zich bijvoorbeeld personen die leiden aan coeliakie (1% van de Britse 

bevolking volgens Kantar Worldpanel) en bijgevolg gluten moeten vermijden, en personen die lactose-

intolerant zijn (15% van de bevolking) en geen zuivelproducten nuttigen.75  

 

Marktcijfers 

Het marktsegment ‘free-from’ is een relatief jonge categorie, 

maar is de laatste paar jaren wel opmerkelijk gegroeid. Volgens 

Kantar Worldpanel [Kantar 52 w/e 24 March 2019] zou 97% van 

de huishoudens nu regelmatig voeding en drank kopen die het 

etiket free-from dragen: de verkoop ervan is daarmee gestegen 

met 36% tot een waarde van meer dan £2 miljard (in juli 2018 

was dat nog £1,5 miljard).76 Dat cijfer moet echter met een 

korreltje zout genomen worden, aangezien er ook producten in 

inbegrepen zijn die van nature uit bijvoorbeeld glutenvrij of 

lactosevrij zijn en van een nieuw label worden voorzien om zo 

de vermeende gezondheidsvoordelen ervan in de verf te zetten.77  

 

                                              
75 OF+ Consulting, Free From FAQ’s, www.organicandfairplus.com/f7ree-from-faqs, geraadpleegd op 14 juni 2019.  
76 Rob Brown, Full of, not free from: free-from category report 2019, The Grocer, 6 juli 2019, p51. 
77 Jane Wolfe, Free for all, Natural Product News, mei 2019, p68-69 (69). 

Bron: Amy North & Rob Brown, Revealed: How 

free-from sales surged by a whopping £230m, 

The Grocer, 17 augustus 2019. 
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Toch is het een trend die niet te negeren valt. Volgens 

Kantar Worldpanel zou de sector zelfs £5 miljard 

waard zijn in 2020.78 Free-from is veranderd van een 

nichecategorie in een belangrijke speler die ook in de 

supermarkt en op restaurant prominent aanwezig is.  

De grootste subcategorie binnen free-from is zuivelvrij: 

in maart 2019 was de waarde ervan gestegen met 24,2% 

tot £523,4 miljoen, wat een kwart van de totale ‘free-

from’-verkoop voorstelt. Dat lijkt ook deels beïnvloed 

te zijn door de opkomst van veganisme in het VK (zie 

hoofdstuk 3.7).  

 

Het leeuwendeel van de totale ‘free-from’-verkoop 

bestaat nog steeds uit merken: in maart 2019 steeg de 

verkoop met 34,3% tot ongeveer £1,5 miljard, wat goed 

is voor een marktaandeel van 73,8%. Dat marktaandeel 

daalde echter tegenover 2018 (74,7%), door de snellere 

stijging van huismerken: de verkoop ervan steeg van 

40,9% tot £541,1 miljoen, met een marktpenetratie van 

78,1%.79 

 

 

 

Waarom Free-from? Een gezonde keuze? 

Zowel bij merken als huismerken valt op dat het aanbod van producten veranderd is. Waar free-from de 

reputatie had minder goed te smaken, is er een nieuw soort producten op de markt te vinden dat even 

“decadent, mouth-watering and nutritrious” is als gewone producten in de rekken. Het is net dat soort 

producten dat free-from aan populariteit heeft doen toenemen.80 Ook de investeringen van grote namen 

in speciaal ontworpen lijnen voor free-from-consumenten heeft de categorie geen windeieren gelegd, en 

trekt de aandacht op de verschillende alternatieven die op de markt aanwezig zijn. 81  

 

Daarnaast wordt de groei van de free-from-markt ondersteund door de associaties met 

gezondheidsvoordelen, hoewel ethische en milieubezorgdheden nu een grotere rol spelen.82 Het is een 

indicatie van het toenemende belang van ‘lifestylers’: consumenten die eerder uit keuze in de categorie 

kopen dan omwille van een allergie. 

                                              
78 Johanna Thomson, The keys to success, The Grocer Guide to…free-from, 7 april 2018, 2-8 (3).  
79 Rob Brown, Full of, not free from: free-from category report 2019, The Grocer, 6 juli 2019, p52. 
80 Rob Brown, Full of, not free from: free-from category report 2019, The Grocer, 6 juli 2019, p51. 
81 Natalie Brown, Focus on…free-from: like moths to a flame, The Grocer, 7 juli 2018, pp 53-61 
82 Emma Clifford, Ethical and health credentials can drive interest in the free-from market, Food Matters Live, 10 januari 2019, 
www.foodmatterslive.com/news-and-comment/comment/ethical-and-health-credentials-can-drive-interest-in-the-free-from-
market. 

Bron: Rob Brown, Full of, not free from: free-from 

category report 2019, The Grocer, 6 juli 2019, p52. 
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Die groter wordende groep consumenten heeft onder andere gezorgd voor een explosie van het soort free-

from-producten dat niet enkel de focus legt op wat het mist, maar eerder benadrukt wat de voordelen zijn 

van ‘alternatieve’ ingrediënten die het wel bevat (bv. extra eiwitten of vitamines). Daardoor worden 

consumenten aangetrokken tot heerlijke ‘alternatieve’ ingrediënten in plaats van de afwezigheid van 

ingrediënten. Het zorgt er ook voor dat consumenten het gevoel krijgen dat ze een proactieve en 

geïnformeerde keuze maken. 

 

Het is dan ook interessant om te zien dat free-from-producten niet noodzakelijk gezonder zijn dan andere 

producten. Een studie van de universiteit van Hertfordshire vond bijvoorbeeld in 2018 dat glutenvrije 

voeding vaak een hoger suiker-, vet- en zoutgehalte heeft dan het standaard aanbod, zonder dat het 

nutritioneel voordeel geeft. Binnen een algemene trend naar gezondere voeding is er echter grotere vraag 

om dit soort producten ook daadwerkelijk gezonder te maken.83 

 

Wat goed is voor de één, is het niet altijd voor de ander: Natasha’s Law 

De stijgende vraag naar free-from-producten leidt in veel bedrijven ook tot zware investeringen in hun 

productiecapaciteit. Cruciaal daarbij is echter dat die nieuwe infrastructuur tegemoet komt aan de noden 

van zowel de ‘lifestylers’ als de traditionele free-from-consument met allergieën. Voor die laatste groep is 

het namelijk soms van levensbelang dat kruisbesmetting vermeden wordt, iets wat minder belangrijk is voor 

de ‘lifestylers’.84 

Ook etiketten spelen hierin een belangrijke rol en zouden het consumenten gemakkelijker moeten maken 

om een geïnformeerde keuze te maken over of ze een product wel of niet kunnen eten.85 Volgens onderzoek 

van Mintel in januari 2019 zorgt de allergie-aanduiding op etiketten echter voor wat verwarring bij de 

Britten: slecht 37% gaat akkoord dat het eenvoudig is om te identificeren welke allergenen een product 

bevat aan de hand van het etiket. Ook al is het wettelijk verplicht om de aanwezigheid van allergenen 

duidelijk aan te geven op voorverpakte voeding, bijna de helft (48%) van de Britten is niet zeker of allergie-

etiketten duidelijk zijn, en 15% gaat helemaal niet akkoord met die stelling.86  

 

                                              
83 Rob Brown, Full of, not free from: free-from category report 2019, The Grocer, 6 juli 2019, p51-55. 
84 Rob Brown, Full of, not free from: free-from category report 2019, The Grocer, 6 juli 2019, p57-59. 
85 Voor informatie over de wettelijke voorwaarden kunt u terecht op de website van de overheid: www.gov.uk/food-labelling-
and-packaging.  
86 Mintel Press Team, Just 37% of Brits agree it’s easy to identify which allergens a product is free from by its label, Mintel, 25 
januari 2019, www.mintel.com/press-centre/food-and-drink/just-37-of-brits-agree-its-easy-to-identify-which-allergens-a-product-
is-free-from-by-its-label-2.  

http://www.gov.uk/food-labelling-and-packaging
http://www.gov.uk/food-labelling-and-packaging
http://www.mintel.com/press-centre/food-and-drink/just-37-of-brits-agree-its-easy-to-identify-which-allergens-a-product-is-free-from-by-its-label-2
http://www.mintel.com/press-centre/food-and-drink/just-37-of-brits-agree-its-easy-to-identify-which-allergens-a-product-is-free-from-by-its-label-2
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Dat over etiketten soms enige verwarring bestaat, werd de laatste 

paar jaren duidelijk na een aantal voedselincidenten. Het bekendste 

daarvan is in 2016, toen een vijftienjarig meisje, Natasha Ednan-

Laperouse, overleed door van sandwichketen Pret a Manger een 

broodje te eten waar sesamzaden in zaten, iets waar ze dodelijk 

allergisch aan was. Het was het gevolg van een ‘loophole’ in het 

systeem: aangezien het om een broodje ging dat in de zaak zelf 

verpakt was (in tegenstelling tot klassieke voorverpakte voeding) was 

het niet verplicht om allergeneninformatie op de verpakking te 

printen.  

 

Het incident leidde tot een ‘five-point allergen plan’ van de 

sandwichketen,87 maar schudde ook de overheid wakker. 

Environment Secretary Michael Gove bevestigde in juni 2019, ondanks 

protest van de voedingssector, dat er strengere wetten voor het 

labelen van allergenen zouden worden geïntroduceerd tegen het 

einde van de zomer. Het plan, ook bekend als ‘Natasha’s Law’, zou 

food-to-go-zaken een overgangsperiode van twee jaar geven tot de 

zomer van 2021, waarna ze verplicht alle ingrediënten zouden 

moeten aangeven op hun voorverpakte producten.88-89 

 

Opportuniteiten 

Die focus op een correcte etikettering is op zich niet ongewoon in het VK: er wordt in het algemeen wel 

meer belang gehecht aan de verpakking en hoe een product eruitziet. Het zorgt er ook voor dat er meer 

aandacht wordt besteed aan het stijgende aantal personen met een allergie in het VK, naast een algemene 

trend naar gezondere voeding. Er is dus nog ruimte voor groei en vraag naar een verbeterd en vernieuwend 

‘free-from’-aanbod, met niet alleen gezonde producten, maar ook producten gericht op ‘indulgence’. Wie 

allergenen vermijdt, wil immers ook kunnen genieten. 

 

Ter inspiratie, enkele voorbeelden van ‘Free-From Indulgence’:  

                                              
87 Amy North, Pret removes one or more allergens from 70 products, British Baker, 2 mei 2019, 
https://bakeryinfo.co.uk/news/fullstory.php/aid/21176/Pret_removes_one_or_more_allergens_from_70_products.html. 
88 Carina Perkins, Gove to introduce ‘Natasha’s Law’ by the end of the summer, The Grocer Online, 25 juni 2019.  
89 Carina Perkins, Is it time for strict labelling of allergens in foodservice?, The Grocer, 2 februari 2019, p15.  

De 14 allergenen zijn: 

• selderij 

• glutenbevattende granen, zoals 
tarwe (waaronder spelt en 
khorasantarwe, voorheen 
kamut), rogge, gerst en haver 

• schaaldieren 

• ei 

• vis 

• lupine 

• melk, inclusief lactose 

• mosterd 

• weekdieren 

• noten, zoals amandelen, 
hazelnoten, walnoten, 
cashewnoten, pecannoten, 
paranoten, pistachenoten en 
macadamianoten 

• pinda 

• sesamzaad 

• soja 

• sulfiet 

 

Freaks of Nature  
Mango & Passionfruit 
Posset 

Booja-Booja  
Dairy Free Fine de 
Champagne Truffles 

https://bakeryinfo.co.uk/news/fullstory.php/aid/21176/Pret_removes_one_or_more_allergens_from_70_products.html
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3.6 FAIRTRADE AND LOCAL SOURCING 

In de voorbije vijf hoofdstukken lag de focus vooral op gezondheid en ‘convenience’. De derde 

onderliggende trend is duurzaamheid (‘sustainability’), een woord dat ook steeds vaker in de mond wordt 

genomen, vaak samen met het concept circulaire economie90. ‘Sustainability’ kan als volgt worden 

gedefinieerd: 
 

“Sustainability focuses on meeting the needs of the present without compromising the ability 

of future generations to meet their needs” 
 

Het richt zich op drie pijlers: ‘economic’ (economisch), ‘environmental’ (milieutechnisch) en ‘social’ (sociaal), 

die informeel bekend zijn als ‘profits’ (winst), ‘planet’ (de planeet) en ‘people’ (mensen).91  

 

Fairtrade 

De Fairtrade Foundation (www.fairtrade.org.uk) is een organisatie die met bedrijven 

en consumenten samenwerkt om de handel en levensomstandigheden te verbeteren 

van landbouwers en arbeiders. De term ‘fairtrade’ wordt intussen op zichzelf 

gelijkgesteld met een meer ethische manier van werken.  

 

De algemene markt voor ethische voeding was £8,2 miljard waard op het einde van 

2018, volgens onderzoeksbureau Mintel. Die trend zou nog verder duren en de verkoop 

in 2019 wordt verwacht met 4% te groeien tot £8,6 miljard. 83% van de Britse volwassenen zegt daarbij een 

voeding- of drankproduct gekocht te hebben met een vorm van ethische certificatie. Een grote groep 

vermeldt echter dat het aantal verschillende certificaten erg verwarrend is, en zes op tien volwassenen vindt 

het moeilijk om het verschil te bepalen tussen de verschillende labels.92 De grootste van al die verschillende 

certificaten is echter nog steeds Fairtrade, en het heeft ook nog steeds het meest herkenbare label. 

 

Volgens Kantar Worldpanel was de Fairtrade-markt in oktober 2018 £803,9 miljoen waard. Ondanks een 

consequente stijging tijdens de laatste jaren, was dat een kleine daling van 3% tegenover het jaar voordien 

[52 w/e 7 October 2018]. Volgens de Chief Executive Mike Gidney komt dat grotendeels door het verlies van 

Mondelez en Sainsbury’s, die elk hun eigen ‘fairtrade’-labels hebben ontwikkeld. Gidney is er niet bezorgd 

om, aangezien de problemen die samengaan met het vechten tegen armoede en landbouwerwelzijn erg 

complex zijn, en dat elke nieuwe ethische certificatie kan helpen. Daarnaast gaan supermarkten zoals Co-

op, Aldi en Lidl een nog intensere samenwerking aan met Fairtrade.93  

 

Brexit zou geen verschil maken voor Fairtrade aangezien het een vrijwillige regeling is en het niet afhangt 

van EU-wetgeving.94 

                                              
90 Zie bijvoorbeeld ook het boek Doughnut Economics van Kate Raworth. 
91 Mitchell Grant & Will Kenton, Sustainability, Investopedia, 25 juni 2019, www.investopedia.com/terms/s/sustainability.asp.  
92 Food Matters Live, The market for ethical food grows, 9 mei 2019,  www.foodmatterslive.com/news-and-comment/news/ethical-
food-market.  
93 Ash O’Mahony, Lost in shelf space?, The Grocer, 2 februari 2019, p49-52. 
94 Presentatie van Simon Wright (OF+ Consulting), The Future Outlook for UK Sustainable Food and Drink – Organic, Fairtrade & 
Free-From, Natural & Organic Products Europe, 8 april 2019, slide 19.  

http://www.fairtrade.org.uk/
http://www.investopedia.com/terms/s/sustainability.asp
http://www.foodmatterslive.com/news-and-comment/news/ethical-food-market
http://www.foodmatterslive.com/news-and-comment/news/ethical-food-market


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

 
Trends in voeding en dranken in het Verenigd Koninkrijk pagina 27 van 58 

Local sourcing 

Het idee achter Fairtrade dat landbouwers en arbeiders eerlijk betaald moeten worden, komt ook terug bij 

‘local sourcing’. Daarnaast legt het een grote nadruk op de planeetpijler van ‘sustainability’. Bij ‘local 

sourcing’ kopen consumenten producten (bijna) rechtstreeks aan bij de plaatselijke landbouwer, waardoor 

de afstand die voeding aflegt veel minder wordt (en daarbij ook de CO2-uitstoot) en de landbouwer een 

groter deel van de prijs kan houden.   

 

Volgens een enquête van november 2018 van onderzoeksbureau IRI zou zo 55% van de consumenten in het 

VK liever lokale merken kopen om lokale en kleinere producenten te ondersteunen. Andere redenen zouden 

zijn: voor een betere kwaliteit (46%), omdat producten beter smaken (33%) en om milieuredenen, zoals 

minder vervuiling door transport (32%).95 Dit is bijvoorbeeld ook te zien aan de stijgende populariteit van 

markten zoals Borough Market in Londen, waar consumenten rechtstreeks van kleine handelaars 

voedingswaren kunnen aankopen.96 

 

Naast ‘local sourcing’ is er ook een beweging richting meer Britse producten. Volgens een enquête van 

adviesbureau Simon-Kucher & Partners zegt 30% van de respondenten dat ze meer Britse voeding kopen 

na het Brexitreferendum van 2016. Het is echter niet duidelijk wat dit op lange termijn zal zijn, aangezien 

er altijd een nood zal zijn aan import. Daarnaast kunnen veel consumenten het verschil niet zien tussen 

Britse en buitenlandse merken.97  

 

3.7 VEGANISME 

Wat is veganisme?  

Volgens The Vegan Society is veganisme een levensstijl waarbij – voor 

zover mogelijk en praktisch haalbaar – wordt afgezien van elke vorm 

van uitbuiting van, en wreedheid naar dieren voor eten, kleding of 

andere doeleinden. Er zijn verschillende manieren om veganistisch te 

leven. Wat veganisten wel gemeen hebben is een plantaardig dieet waarbij elk dierlijk voedsel wordt 

vermeden, zoals vlees (en ook vis, schaaldieren en insecten), zuivelproducten, eieren en honing, en het 

vermijden van materiaal van dierlijke oorsprong, producten getest op dieren en plaatsen die dieren 

gebruiken voor vermaak.98  

  

                                              
95 Liz Wells, Half of UK shoppers prefer to buy local, Talking Retail, 12 november 2018, www.talkingretail.com/news/industry-
news/half-uk-shoppers-buy-local-support-small-producers-12-11-2018.  
96 Lois Vallely, What’s behind the food market revival?, The Grocer, 6 juli 2019, p34-36. 
97 Philip Case, Consumers buying more British and local food, survey suggests, Farmers Weekly, 7 juni 2019, 
www.fwi.co.uk/news/eu-referendum/consumers-buying-more-british-and-local-food-survey-suggests.  
98 The Vegan Society, Definition of veganism, www.vegansociety.com/go-vegan/definition-veganism, geraadpleegd op 31 mei 2019. 

http://www.talkingretail.com/news/industry-news/half-uk-shoppers-buy-local-support-small-producers-12-11-2018
http://www.talkingretail.com/news/industry-news/half-uk-shoppers-buy-local-support-small-producers-12-11-2018
http://www.fwi.co.uk/news/eu-referendum/consumers-buying-more-british-and-local-food-survey-suggests
http://www.vegansociety.com/go-vegan/definition-veganism
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Veganuary en cijfermateriaal 

The Vegan Society stelt dat het aantal veganisten in het VK tussen 2014 en 2018 verviervoudigd is van 150 000 

tot 600 000 (1,16% van de bevolking).99 Een recente studie van YouGov bevestigt dat percentage,100 naast de 

volgende cijfers:  

 

73% meat-eater  

(eat meat and/or poultry) 

14% flexitarian (mixed diet, 

mainly vegetarian and eat meat 

occasionally) 

3% pescatarian (eat fish but do 

not eat meat or poultry) 

3% vegetarian (do not eat any 

meat, poultry, game, fish or 

shellfish) 

1% vegan (do not eat dairy 

products, eggs, or any other 

animal product) 

 

3% other 

 

3% don’t know 

 

 

Daarnaast had in januari 2019 een recordaantal mensen aangegeven dat ze wilden 

deelnemen aan ‘Veganuary’, een initatief van de gelijknamige Britse 

liefdadigheidsinstelling, waarbij men tijdens de maand januari probeert om een 

‘plant-based’ dieet te volgen.101 Het aantal deelnemers steeg sinds de start van de 

actie in 2014 van ongeveer 3300 tot 250 000 in 190 landen, waarbij het VK het 

grootste aantal deelnemers had. 102-103 De grootste redenen om deel te nemen waren 

gezondheid, dierenwelzijn en het milieu.104 Fraser McKevitt, head of retail and consumer insight bij Kantar 

Worldpanel, merkte in februari 2019 op dat in 2018 de meest opmerkzame trend de verandering is naar een 

meer plantaardig dieet: 1% van de huishoudens zou een veganist bevatten, 5% een vegetariër en 10% een 

flexitariër. Dit zou neerkomen op een totaal van 4,4 miljard vleesloze maaltijden in 2018, een stijging van 

150 miljoen maaltijden tegenover het jaar voordien.105 Dat is ook te merken aan het aantal plantaardige 

producten dat op de markt komt (alsook producten die van nature veganistisch zijn, maar nu een 

‘rebranding’ krijgen). Volgens onderzoek van Mintel stak het VK in 2018 Duitsland zelfs voorbij als het land 

waar de meeste nieuwe veganistische producten gelanceerd werden.106-107 

                                              
99 The Vegan Society, Veganism in the UK, www.vegansociety.com/news/media/statistics, geraadpleegd op 31 mei 2019 
100 YouGov, Is the future of food flexitarian, 21 maart 2019, www.thegrocer.co.uk/whitepapers/is-the-future-of-food-
flexitarian/591572.article.  
101 Deze actie is gelijkaardig aan ‘Dagen zonder Vlees’ in Vlaanderen.   
102 Rebecca Smithers, Veganuary ends on record high with 250,000 participants, The Guardian, 1 januari 2019, 
www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jan/31/veganuary-record-high-participants-plant-based.  
103 Rachida Brocklehurst, Veganuary 2019: The Results Are In!, Veganuary, https://veganuary.com/blog/veganuary-2019-the-results-
are-in/, geraadpleegd op 31 mei 2019. 
104 Julia Glotz, More men than women claim to have tried Veganuary in 2019, driven by health fears, The Grocer, 16 februari 2019, 
p6.  
105 Fraser McKevitt, UK: New Year’s resolutions raise healthy grocery sales, Kantar Worldpanel, 5 februari 2019, 
www.kantarworldpanel.com/global/News/New-Years-resolutions-lead-to-healthy-grocery-sales.  
106 Mintel Press Office, #Veganuary: UK overtakes Germany as world’s leader for vegan food launches, Mintel, 10 januari 2019, 
www.mintel.com/press-centre/food-and-drink/veganuary-uk-overtakes-germany-as-worlds-leader-for-vegan-food-launches.  
107 De trend naar meer veganistische producten is niet enkel te zien bij voeding, maar ook bij schoonheidsproducten. Tussen 2014 
en 2018 zou het aantal haarproducten met het etiket ‘vegan’ gegroeid zijn van 6% tot 20% van alle gelanceerde haarproducten. 
(bron: Mintel Press Team, Microbiome skincare, clean makeup and gluten-free haircare: the trends driving growth in the UK 
beauty market, Mintel, 21 februari 2019, www.mintel.com/press-centre/beauty-and-personal-care/the-trends-driving-growth-in-the-
uk-beauty-market.) Daarnaast is de verkoop van veganistische prestigieuze schoonheidsproducten in het VK in de periode van 

Bron: YouGov, Is the future of food flexitarian, 21 maart 2019, p4. 

http://www.vegansociety.com/news/media/statistics
http://www.thegrocer.co.uk/whitepapers/is-the-future-of-food-flexitarian/591572.article
http://www.thegrocer.co.uk/whitepapers/is-the-future-of-food-flexitarian/591572.article
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jan/31/veganuary-record-high-participants-plant-based
https://veganuary.com/blog/veganuary-2019-the-results-are-in/
https://veganuary.com/blog/veganuary-2019-the-results-are-in/
http://www.kantarworldpanel.com/global/News/New-Years-resolutions-lead-to-healthy-grocery-sales
http://www.mintel.com/press-centre/food-and-drink/veganuary-uk-overtakes-germany-as-worlds-leader-for-vegan-food-launches
http://www.mintel.com/press-centre/beauty-and-personal-care/the-trends-driving-growth-in-the-uk-beauty-market
http://www.mintel.com/press-centre/beauty-and-personal-care/the-trends-driving-growth-in-the-uk-beauty-market
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Rapport van de Eat-Lancet Commission 

De zaak van veganisten wordt gesterkt door een rapport dat in januari 2019 werd gepubliceerd door de 

Eat-Lancet Commission, een samenwerking tussen het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet en Eat, een 

denktank die in Noorwegen gevestigd is. In het rapport wordt onder andere gepleit voor een grootschalige 

verschuiving naar een ‘planetair gezondheidsdieet’: een dieet rijk aan plantaardige voeding met minder 

dierlijke voedingsbronnen dat zowel de persoonlijke gezondheid zou verbeteren en een positieve impact 

zou hebben op de planeet. Om dat te bereiken, zou het wereldwijde verbruik van voeding zoals rood vlees 

en suiker met 50% moeten verminderen en de inname van noten, fruit, groenten en peulvruchten moeten 

verdubbelen. Het dagelijkse dieet dat de groep voorstelt, zou daarom de volgende onderdelen bevatten: 14g 

vlees, 29g kip, 50g noten, 75g bonen en peulvruchten, 200g fruit en 300g groenten. Ze wijzen er wel op dat 

de rol van dierlijke eiwitten in iemands dieet afgewogen moet worden binnen de persoonlijke context en 

de plaatselijke en regionale realiteiten. 108-109 

 

Kritiek op het rapport en de veganistische beweging 

Het rapport kreeg echter ook heel wat tegenreacties die benadrukten dat het een te kortzichtige visie 

voorstelt van wat een duurzaam voedingspatroon is. Zo meldde Patrick Holden, CEO van de Sustainable 

Food Trust, bijvoorbeeld dat het rapport er niet in slaagt volledig het verschil te maken tussen vee dat deel 

is van het probleem en vee dat een essentieel onderdeel is van duurzame landbouwsystemen zoals 

graasdieren die zorgen voor een verminderde bodemverarming en biodiversiteitsverlies. Er zou daarbij ook 

te weinig aandacht worden gegeven aan gebieden waar enkel met gewassen wordt gewerkt, die zo de grond 

uitputten. Daarnaast zouden de suggesties het onmogelijk maken om duurzame en regenererende 

landbouwsystemen te introduceren in landen zoals het VK, waar een groot deel van de landbouwgrond 

enkel geschikt is om gras op te laten groeien.110 Ook de British Meat Processors Association reageerde dat 

het rapport de veeteelt afschilderde als een statische activiteit die niet in staat is te evolueren om de 

ecologische impact te verminderen. Kate Rowell, voorzitster van Quality Meat Scotland, merkte dan weer op 

dat het rapport te veel de aandacht legt op een enkel aspect, en niet kijkt naar andere schadelijkere 

milieufactoren zoals transport en op koolstof gebaseerde energie. Ze voegde daaraan toe dat er gevaar is 

dat mensen essentiële voedingsstoffen zouden mislopen, zoals zink en ijzer, die door rood vlees voorzien 

worden.111 

 

In het VK wordt ook om de zoveel tijd opgeroepen om een vleesbelasting in te voeren en zo de 

klimaatsverandering tegen te gaan en gezondheidsproblemen zoals hart -en vaatziekten en diabetes te 

verminderen. Heel wat voedingsexperts zeggen echter dat dit veel te extreem is en onverwachte gevolgen 

zou kunnen hebben. Het debat over de vleesbelasting zou daarnaast te gekleurd zijn door de stemmen uit 

                                              
februari 2017 tot januari 2018 gestegen met 38%. De totale markt van natuurlijke prestigieuze schoonheidsproducten (waarvan 
‘vegan’ een categorie is) werd in 2017 geschat op £124 miljoen. (bron: NPD Group, Vegan boost to prestige beauty market, 
www.npdgroup.co.uk/wps/portal/npd/uk/news/press-releases/vegan-boost-to-prestige-beauty-market, geraadpleegd op 31 mei 
2019.)  
108 Kevin White, Cut meat consumption to save lives and planet, urges report, The Grocer Online, 17 januari 2019.  
109 EAT-Lancet Commission, Healthy Diets From Sustainable Food Systems: Food Planet Health, 
https://eatforum.org/content/uploads/2019/04/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf, geraadpleegd op 31 mei 2019.  
110 Sustainable Food Trust, EAT-Lancet report’s recommendations are at odds with sustainable food production, 17 januari 2019, 
https://sustainablefoodtrust.org/articles/eat-lancet-reports-recommendations-are-at-odds-with-sustainable-food-production/.  
111 Meat Management, Meat Industry reacts to EAT-Lancet report, 17 januari 2019, https://meatmanagement.com/meat-industry-
reacts-to-eat-lancet-report/.  

http://www.npdgroup.co.uk/wps/portal/npd/uk/news/press-releases/vegan-boost-to-prestige-beauty-market
https://eatforum.org/content/uploads/2019/04/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf
https://sustainablefoodtrust.org/articles/eat-lancet-reports-recommendations-are-at-odds-with-sustainable-food-production/
https://meatmanagement.com/meat-industry-reacts-to-eat-lancet-report/
https://meatmanagement.com/meat-industry-reacts-to-eat-lancet-report/
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vegetarische en veganistische hoek.112 Verdere kritiek over het veganisme stelt dat het te polariserend is en 

dat het de volledige vleesindustrie onder dezelfde noemer plaatst. Een artikel in The Grocer argumenteert 

dat er heel wat producenten zijn die vee houden met duurzame methoden en een grote nadruk leggen op 

een humane behandeling en slachting van de dieren. Dat is een groot verschil met zij die het ergste 

voorstellen als het gaat om dierenwelzijn, en het niet erkennen daarvan, zou weinig motivatie geven om 

het beter te doen.113 

 

Een gulden middenweg: flexitarisme 

Een middenweg tussen veganisme en vlees eten is flexitarisme: voornamelijk vegetarisch eten, met af en toe 

vlees. Volgens onderzoeksbureau Mintel verminderde zo één op drie (34%) Britse vleeseters al zijn/haar 

vleesconsumptie in de zes maanden tot juli 2018 met een flexitarisch dieet, tegenover 28% die dat deed in 

2017.114 Het flexitarisme lijkt echter niet noodzakelijk een opstap te zijn naar het vegetarisme of het 

veganisme: veel flexitariërs zijn niet van plan om veganist of vegetariër te worden. Volgens een onderzoek 

van YouGov zegt 7 op 10 (69%) wel dat hij/zij actief zijn/haar vleesconsumptie probeert te verminderen. Dit 

is niet uniek aan flexitariërs: ook 26% van de vleeseters wil de hoeveelheid vlees die hij/zij consumeert naar 

beneden bijstellen. In het onderzoek wordt aangehaald dat flexitarisme een legitieme keuze is, en dat 

hoewel vegetarisme en veganisme en de beschikbaarheid van vleesvrije en zuivelvrije producten toenemen, 

de overgrote meerderheid van de Britse bevolking nog steeds vlees eet en niet van plan is onmiddellijk te 

stoppen.115 Tijdens een panelgesprek op de beurs International Food Exhibition juichte onder andere Ella 

Mills van Deliciously Ella die trend naar flexitarisme toe. Zij redeneerde dat het niet realistisch is om iedereen 

te dwingen veganistisch te eten en dat elke kleine stap die mensen zetten om meer groenten en fruit te 

eten een stap in de goede richting is.116  

 

Welke richting gaan we nu uit? 

Ook een meer flexitarische samenleving zorgt voor een grote markt voor plantaardige producten. Volgens 

onderzoeksbureau Euromonitor had de verkoop van plantaardige vleesvervangers wereldwijd in 2018 een 

waarde van $19,5 miljard (£15,4 miljard). Een belangrijke factor daarin waren consumenten die hun 

vleesconsumptie verminderden, beïnvloed door de bezorgdheden over het milieu en hun persoonlijke 

gezondheid, maar ook het welzijn van dieren en landbouwers.117 Volgens schattingen van onderzoeksbureau 

Mintel in november 2018 zou de markt in het VK voor vleesvrije producten in 2018 groeien tot £740 miljoen, 

wat een stijging is van 22% in de periode 2013-18. Die groei zou zich verderzetten tot £1,1 miljard in 2023, 

                                              
112 Kevin White, Call for meat tax ‘too simplistic’, food experts warn, The Grocer Online, 29 mei 2019.  
113 Megan Tatum, Meat producers don’t have to go vegan to do better, The Grocer Online, 11 december 2018.  
114 Mintel Press Office, #Veganuary: UK overtakes Germany as world’s leader for vegan food launches, Mintel, 10 januari 2019, 
www.mintel.com/press-centre/food-and-drink/veganuary-uk-overtakes-germany-as-worlds-leader-for-vegan-food-launches. 
115 YouGov, Is the future of food flexitarian, 21 maart 2019, www.thegrocer.co.uk/whitepapers/is-the-future-of-food-
flexitarian/591572.article. 
116 Holly Shackleton, Editor, Speciality Food Magazine, Ella Mills, Founder, Deliciously Ella, Louise Palmer-Masterson, CEO, Stem & 
Glory, Al Overton, Buying Director, Planet Organic, Mark Banahan, Campaigns & Policy Officer, The Vegan Society, Derek Sarno, 
Director, Plant-Based Innovation Wicked Kitchen/Wicked Healthy, How the Rise of Plant Based Eating is Continuing to Shape our 
Industry, International Food Exhibition, 17-20 maart 2019.  
117 Food Matters Live, Global plant-based meat sales hit $19.5bn, 23 mei 2019, www.foodmatterslive.com/news-and-
comment/news/plant-based-meat-sales.  
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wat gelijkstaat met een groei van 44%.118 Heel wat supermarkten hebben tijdens Veganuary een groot aantal 

veganistische producten van eigen merk op de markt gebracht, middenin voorspellingen dat 2019 het jaar 

is waarin plantaardige voeding echt ‘mainstream’ wordt.119 Sainsbury’s bijvoorbeeld zag in januari 2019 een 

stijging van 82% voor het aantal klanten dat veganistische producten online opzocht, en een stijging van 

45% in het aantal verkochte plantaardige producten tegenover 2018. Het heeft ook zijn plantaardig aanbod 

al vier keer uitgebreid sinds de introductie in januari 2018.120  

 

Een obstakel voor die groei zou wel eens de benaming kunnen zijn. In april 2019 werd een voorstel ingediend 

bij het Europese Parlement om de benaming ‘burger’ en ‘sausage’ voor vleesloze producten te vervangen 

door ‘disc’ en ‘tube’, om verwarring te vermijden. Tegenstanders van het voorstel wijzen erop dat dit eerder 

om protectionisme van de vleesindustrie gaat. Over het voorstel wordt normaalgezien gestemd in 

september. 121-122 

 

Welke naam het ook krijgt, een grote aantrekkingsfactor voor plantaardige producten is nog steeds de 

smaak. De meeste vleesvervangers worden gemaakt van soja of tarwe, maar er worden steeds meer creatieve 

manieren gevonden om ze de smaak en textuur van echt vlees te geven. Het moet ook visueel aantrekkelijk 

zijn: een ‘Instagrammable’ product trekt de aandacht van het grote publiek.123 En het is o.a. sociale media 

die veganisme een enorme boost heeft gegeven. Waar veganisten vroeger een kleine protestgroep waren 

die beperkt waren in eetmogelijkheden, is veganisme uitgegroeid tot een hippe levensstijl met veel 

mogelijkheden om te experimenteren met voeding en om naar interessante evenementen te gaan.124 En die 

feelgoodfactor lijkt erg goed te werken. 

3.8 BIOLOGISCHE VOEDING, FUNCTIONELE VOEDING & ‘CLEAN EATING’ 

Een keuze voor ‘vegan’ kan er ook één voor bio zijn 

De drie grootste redenen om mee te doen met Veganuary - gezondheid, dierenwelzijn en het milieu – zijn 

meteen ook de drie belangrijkste redenen om te kiezen voor biologische voeding (‘organic food’). Het is dus 

niet verwonderlijk dat ook biologische voeding het tegenwoordig erg goed doet. Het is een trend die zich 

niet enkel in het VK voordoet, maar in de hele wereld. Volgens onderzoeksbureau Nielsen zou 73% van de 

consumenten wereldwijd zijn/haar aankoopgewoontes veranderen om zijn/haar impact op het milieu te 

verminderen. Daarnaast zouden consumenten meer bewust worden van wat ze in hun lichaam opnemen, 

en zouden zo ook meer geïnteresseerd zijn om producten te kopen die ook goed zijn voor het milieu.125  

 

                                              
118 Mintel Press Team, More than half of all meat-free new product launches in the UK carried a vegan claim in 2017, Mintel, 2 
november 2018, www.mintel.com/press-centre/food-and-drink/more-than-half-of-all-meat-free-new-product-launches-in-the-uk-
carry-a-vegan-claim-1.  
119 Rachel Graham, Retailers flood shelves with own-label NPD for Veganuary, The Grocer, 3 januari 2019.  
120 Marianne Calnan, Sainsbury’s adds vegan croissants to plant-based range, The Grocer, 16 januari 2019. 
121 Daniel Thomas, Would you call this a vegetable tube?, BBC, 19 juni 2019, www.bbc.co.uk/news/business-48676145.  
122 Megan Tatum, Veggie ‘tube’ anyone?, The Grocer, 27 juli 2019, p28-31. 
123 Food Matters Live, Exploring the world of vegan ‘meats’, 14 maart 2019, www.foodmatterslive.com/news-and-
comment/news/Exploring%20the%20world%20of%20vegan%20meats.  
124 Dan Hancox, The unstoppable rise of veganism: how a fringe movement went mainstream, The Guardian, 1 april 2018, 
www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/apr/01/vegans-are-coming-millennials-health-climate-change-animal-welfare.  
125 Nielsen, A ‘natural’ rise in sustainability around the world’, 10 januari 2019,  www.nielsen.com/uk/en/insights/news/2019/a-
natural-rise-in-sustainability-around-the-world.html.  
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Wat is biologische voeding? 

Biologische voeding past daarbij perfect in dat plaatje: het legt de nadruk op landbouwmethoden die 

grondstoffen hergebruiken, een ecologische balans promoten en de biodiversiteit beschermen. De Soil 

Association voegt daaraan toe dat biologische voeding altijd het volgende betekent:  

• minder pesticiden 

• geen artificiële kleur-of bewaarmiddelen 

• altijd vrije uitloop 

• geen routinegebruik van antibiotica 

• geen genetisch gemodificeerde ingrediënten126  

 

De Soil Association en marktcijfers 

Volgens het jaarlijkse rapport van de Soil Association, de grootste organisatie in 

het VK die certificaten toekent voor biologische voeding127, is de markt van 

biologische voeding momenteel £2,33 miljard waard, na een groei van 5,3% in 

2018.128 Als die gestadige groei zich voortzet in 2019, voorspellen ze dat de markt 

£2,5 miljard waard zal zijn in 2020. Het jaar 2018 was het achtste jaar van groei 

op rij, waarbij de Britten momenteel £45 miljoen per week spenderen aan 

biologische voeding. De snelste stijging is de verkoop via thuislevering (14,2%). Die 

is momenteel goed voor 14% van alle verkoop en zou tegen 2023 een kwart van 

alle biologische verkoop voorstellen in het VK. De verkoop van de supermarkten (zonder discounters) steeg 

daarentegen met 3,3%. Hun aandeel in de biologische markt daalde echter opnieuw, en maakt nu 65,8% uit 

van de totale verkoop. Onafhankelijke winkels kenden een groeiende verkoop van 6,2%. De categorieën in 

de markt die de drijvende factor van de groei waren, zijn bieren, wijnen, gedestilleerde dranken en gekoelde 

voeding. Ook verse voeding en verpakte en ingeblikte levensmiddelen kenden een stevige groei. 

Bezorgdheden over de impact van verpakking en andere milieukwesties blijven een invloed hebben op de 

keuzes van de consument (zie ook het hoofdstuk over verpakking).129  

 

Een belangrijke motivatie voor die groei is nog steeds de gezondheid. Daarnaast zijn meer consumenten 

bezorgd over de oorsprong van producten. In het rapport wordt ook aangehaald dat andere voedingstrends 

zoals veganisme en plantaardige voeding, en ‘free-from’, ook aan biologische voeding een boost hebben 

gegeven, aangezien die consumenten om gelijkaardige redenen producten kiezen.130 Ook het groeiend aantal 

‘conscious consumers’ die aankoopbeslissingen maakt die gebaseerd zijn op ethische of milieuprincipes 

hielpen de biologische markt een handje vooruit.131 

 

                                              
126 Soil Association, What Is Organic?, www.soilassociation.org/organic-living/what-is-organic, geraadpleegd op 3 juni 2019.  
127 Voor een overzicht van alle instanties voor het certificeren van biologische voeding in het VK, zie 
www.gov.uk/government/publications/organic-certification-list-of-uk-approved-organic-control-bodies.  
128 Natural Products, Organic Update, maart 2019, p29.  
129 Soil Association Certification, Organic Market 2019, 6 februari 2019, p4.  
130 Natural Products, Organic Update, maart 2019, p29 
131 Gavin McEwan, Organic fresh produce sales jump £15m as market hits new high, Horticulture Week, 6 februari 2019, 
www.hortweek.com/organic-fresh-produce-sales-jump-15m-market-hits-new-high/fresh-produce/article/1525036.  
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De groei van de biologische markt is onderdeel van een wijdere groei in het VK van ethische producten: in 

2018 zouden de Britten £8,2 miljard gespendeerd hebben aan ethische voeding en drank, waaronder 

producten gecertificeerd als biologisch, Fairtrade, Rainforest Alliance en Marine Stewardship Council (MSC). 

Dat is een stijging van 43% sinds 2013 toen de markt £5,7 miljard waard was. Er wordt verwacht dat deze 

in de periode 2019-23 nog zal stijgen tot £9,6 miljard, een stijging van 17%. Een aanzienlijke hindernis is 

echter de kostprijs.132 Zo zou een gemiddelde doos met biologische groenten ongeveer 30% duurder zijn 

dan dezelfde doos gevuld met niet-biologische groenten uit de supermarkt. Veel Britten zijn nog niet bereid 

om die prijs te betalen: het merendeel van de klanten van bijvoorbeeld Riverford, een biologische 

bezorgdienst, is welgesteld en goed opgeleid.133  

 

BREXIT: wat met certificatie? 

Een onzekere factor voor de biologische markt is Brexit. Op dit moment 

kunnen Britse biologische producenten hun producten exporten naar de 

EU met bijvoorbeeld een certificaat van de Soil Association. Als het VK de 

EU echter zou verlaten zonder deal, wordt het een derde land, en moet er 

een aanvraag worden ingediend om het VK als derde land met biologische 

certificaten te erkennen. Op dit moment is dat nog niet het geval en zijn de 

certificaten nog niet gelijkgesteld. Hoewel het VK Europese biologische 

producten nog steeds zou aanvaarden, zou het niet mogelijk zijn om Britse biologische producten naar de 

EU te exporteren, tenzij er een gelijkwaardigheidsovereenkomst wordt opgesteld.134 

Om dit probleem deels op te lossen, heeft de Soil Association sinds mei 2019 een formeel 

samenwerkingsverband met de Franse biologische certificeringsinstantie Ecocert, waardoor hun leden 

toegang krijgen tot meer dan 130 internationale markten. Dat is echter nog geen garantie op toegang tot 

de EU, zei een woordvoerder van de Soil Association, aangezien de Europese Commissie waarschijnlijk pas 

een uitspraak zal doen over de geldigheid van certificeringsorganisaties na Brexit.135 Het Department for 

Environment, Food and Rural Affairs zou echter bezig zijn met de erkenning van Britse biologische 

producten na Brexit, en de Soil Association volgt dit op de voet. Zij begrepen dat ingeval van Brexit een 

aantal deals zouden klaarliggen.136 Als het VK de EU verlaat met een deal, wordt verwacht dat die overgang 

nagenoeg vlekkeloos zou verlopen. 

 

Clean eating, gut health en functional foods 

Naast veganisme en biologische voeding als gezondere levensstijlen, zijn er ook de volgende drie kleinere 

trends, die een gelijkaardige basis hebben:  

 

 

                                              
132 Mintel Press Team, Eating with a conscience: ethical food and drink sales hit £8.2 billion in 2018, Mintel, 3 mei 2019, 
www.mintel.com/press-centre/food-and-drink/eating-with-a-conscience-ethical-food-and-drink-sales-hit-8-2-billion-in-2018.  
133 Josh Jacobs, UK’s organic food industry seeks European-style growth, Financial Times, 8 januari 2019, 
www.ft.com/content/4ec70ae8-d154-11e8-9a3c-5d5eac8f1ab4.  
134 Department for Environment, Food & Rural Affairs, Trading and labelling organic food if there’s no Brexit deal, UK 
Government, 18 februari 2019, www.gov.uk/guidance/trading-and-labelling-organic-food-if-theres-no-brexit-deal.  
135 Kevin White, Soil Association teams up with French organic body Ecocert, The Grocer, 13 April 2019, p42. 
136 Telefoongesprek en emailcommunicatie met Finn Cottle, Trade Consultant Soil Association, 6 juni 2019. 
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CLEAN EATING  

Een doorgedreven versie van biologische voeding, is ‘clean eating’, waarbij gefocust wordt op zo weinig 

mogelijk verwerkte voeding, met producten met een zo hoog mogelijk nutritionele waarde. De idee is om 

voedsel op te nemen dat zo dicht mogelijk tegen zijn natuurlijke staat aanleunt.137 Dit heeft echter heel wat 

tegenkanting gekregen, omdat het niet wetenschappelijk onderbouwd zou zijn en gezondheidsproblemen 

zou kunnen veroorzaken door hele voedselgroepen te schrappen uit de dagelijkse voeding. Om die reden 

hebben onder andere de zussen Hemsley en Ella Mills van Deliciously Ella afstand genomen van de term.138 

GUT HEALTH  

Er wordt tegenwoordig ook meer onderzoek uitgevoerd naar de link tussen de darmgezondheid en de 

geestelijke en algemene gezondheid. Zo zouden 70% van de immuuncellen in het lichaam zich in de 

darmflora bevinden en zou daar ook 90% van de serotonine, het gelukshormoon, geproduceerd worden.139 

Dit heeft als gevolg dat er in het VK heel wat producten worden geproduceerd en verkocht, die positief 

zouden zijn voor de darmflora. Een grote focus daarbij ligt op gefermenteerde producten. Zo is er 

kombucha, een gefermenteerde theedrank, kefir, een soort drank geproduceerd van gefermenteerde melk 
140, en kimchi, gefermenteerde groenten.141 

FUNCTIONAL FOODS 

Producten die goed zijn voor de darmflora zijn ook onderdeel van de bredere trend functionele voeding. 

Daarbij worden producten aangekocht en geconsumeerd waarvan wordt beweerd dat ze extra 

gezondheidsvoordelen bieden (zoals een verbeterd humeur, meer energie, relaxerend, etc). Volgens een 

prognose van ResearchAndMarket.com zou de globale markt van functionele voeding $275 miljard (£216.5) 

waard zijn tegen 2025, met een jaarlijkse stijging van bijna 8%.142 In het VK was er grotere vraag naar 

functionele voeding tot en met 2018, maar is die groei in 2019 gestagneerd. Er wordt echter verwacht dat 

dit maar tijdelijk is. Voorbeelden van functionele voeding zijn ‘nootropics’ (producten die de hersenen 

stimuleren), en CBD-producten om te ontspannen (zie ook het hoofdstuk over CBD).143  

3.9 CANNABIS: CBD VERSUS THC 

Een overzicht van de belangrijkste termen 

Een andere trend die tegenwoordig veel stof doet opwaaien in het VK, is cannabis, en meer bepaald 

cannabidiol (CBD). Vooraleer we daar dieper op ingaan, is hier een kort overzicht van de belangrijkste 

termen: 144-145-146 

                                              
137 Clean Eating Magazine, What Is Clean Eating?, 30 juli 2018, www.cleaneatingmag.com/clean-diet/what-is-clean-eating.  
138 Lizzie Edmonds, Why the Hemsley sisters and Deliciously Ella are turning their backs on the clean-eating fad, Evening Standard, 
10 januari 2017, www.standard.co.uk/lifestyle/foodanddrink/why-the-hemsley-sisters-and-deliciously-ella-are-turning-their-backs-
on-the-cleaneating-fad-a3436786.html.  
139 Johanna Thompson, Fit sales with function, The Grocer Guide to…protein, functional food & drink, 29 juni 2019, p4-8. 
140 Dan Macri, What will we be drinking in 2019? – Up & Coming Beverage Trends, MyDrink, september 2018, 
www.mydrinkbeverages.com/what-will-we-be-drinking-in-2019-up-coming-beverage-trends.  
141 Hayley Coristine, The power of sour, Natural Product news, maart 2019, p32-33. 
142 Food Matters Live, Functional food market to reach $275bn by 2025, 2 mei 2019, www.foodmatterslive.com/news-and-
comment/news/functional-food-market.  
143 Ash O’Mahony, Focus on…functional foods: Mood food, The Grocer, 11 mei 2019, p55-61 (56-57).  
144 Angelina Mason, A quick guide to the cannabis plant, The Grocer, 19 januari 2019, p30. 
145 Bailey Rahn, Your Guide to Indica, Sativa, and Hybrid Cannabis, Part 1, Sativa vs. Indica: An Overview of Cannabis Types, Leafly, 
20 september 2018, www.leafly.com/news/cannabis-101/sativa-indica-and-hybrid-differences-between-cannabis-types.  
146 Project CBD, What is CBD?, https://projectcbd.org/cbd-101/what-is-cbd, geraadpleegd op 3 mei 2019. 
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Cannabis (ook bekend als wiet) verwijst naar twee soorten planten: Cannabis indica en Cannabis sativa. 

Cannabis wordt gebruikt voor een aantal verschillende doelen, waaronder de productie van hennepvezels 

en marihuana. 

 

Tetrahydrocannabinol (THC): THC is een van de meer dan 100 chemische componenten, of cannabinoïden, 

die in de cannabisplant aanwezig zijn. Het is een psychoactieve stof (het veroorzaakt hallucinaties), wat het 

meeste geassocieerd wordt met het gebruik van cannabis. In het VK valt THC onder de Misuse of Drugs Act 

1971, waardoor een cannabisplant niet meer dan 0,2% THC mag bevatten.  

 

Cannabidiol (CBD): CBD is ook een cannabinoïde, maar heeft in tegenstelling tot THC geen hallucinerende 

bijwerkingen. Het is daarnaast ook niet verslavend. Om legaal verkocht te worden in het VK, mogen CBD-

producten niet meer dan 1mg THC bevatten.  

 

Over het algemeen bevat Cannabis indica hogere concentraties THC dan CBD, terwijl dat bij Cannabis sativa 

net omgekeerd is. Dat kan binnen beide soorten echter enorm verschillen, waardoor er discussie is of beide 

termen wel zo gebruikt kunnen worden. 

 

Medicinale cannabis: Sinds november 2018 is het legaal in het VK om medicinale cannabis voor te schrijven. 

Dat verschilt van CBD-producten, aangezien het vaak hoge concentraties THC bevat. De NHS (Nationale 

Gezondheidsdienst) zou het echter slechts beperkt voorschrijven. 

 

Hennepolie: Hennep is deel van de cannabis sativa familie. Waar CBD geproduceerd wordt door de bloemen 

en bladeren van de plant te gebruiken (en soms zelfs de stengel), wordt hennepolie verkregen door de zaden 

te persen.  

 

Marihuana: Net als hennep, is marihuana deel van de cannabis sativa familie. In tegenstelling tot hennep, 

dat een lage concentratie THC bevat (ong. 0,2%), heeft marihuana een THC-concentratie die hoger is dan 

15%. Marihuana is daardoor psychoactief en het bezit ervan is illegaal in het VK.  

 

(Il)legaal? 

Cannabis en haar afgeleiden zijn momenteel nog steeds als ‘schadelijk’ vastgelegd in de volgende drie 

documenten van de VN: de 1961 Convention on Narcotic Drugs, de 1971 Convention on Psychotropic 

Substances en de 1988 Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Op 

24 januari 2019 stuurde de Wereldgezondheidsorganisatie echter een brief naar de Secretary General van 

de Verenigde Naties met de aanbeveling om cannabis en zijn afgeleiden opnieuw te classificeren.147 Dit zou 

normaalgezien in maart herzien worden, maar de vergadering werd uitgesteld.  

 

In januari 2019 werd echter ook aangekondigd dat de Europese Unie CBD-producten (waaronder 

cannabisolie) beschouwt als een ‘novel food’, wat wil zeggen dat het niet algemeen geconsumeerd werd in 

                                              
147 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, WHO recommends rescheduling of cannabis, 25 maart 2019, 
www.emcdda.europa.eu/news/2019/who-recommends-rescheduling-of-cannabis_en. 

http://www.emcdda.europa.eu/news/2019/who-recommends-rescheduling-of-cannabis_en
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de EU vóór 15 mei 1997 en dus aan striktere voorwaarden moet voldoen voor het op de markt wordt 

gebracht. 148 De Food Standards Agency in het VK volgt die lijn en zegt bovendien dat die status niet zou 

veranderen na Brexit, maar ook in de Britse wetgeving zal worden vastgelegd. Heel wat producenten van 

CBD-producten gaan hier echter niet mee akkoord, en zeggen dat ze niet geraadpleegd werden vóór die 

beslissing viel.149 Ook de International Hemp Association (IHA) en Cannabis Trades Association (CTA) zeggen 

dat ze niet geconsulteerd werden en hebben extra bewijsmateriaal ingediend om aan te tonen dat CBD wel 

voor 1997 algemeen geconsumeerd werd.150151 Een verdere beslissing werd nog niet genomen. 

 

CBD voor de gezondheid 

Er kunnen geen medische claims gemaakt worden over CBD-producten in het VK, maar de veronderstelde 

gezondheidsvoordelen zijn talrijk aanwezig. In 2018 toonde King’s College London aan dat CBD abnormale 

hersenactiviteit kon verminderen, wat hulp zou kunnen bieden aan personen met een psychotische stoornis. 

Dat nieuws volgde op een rapport uit 2017 van de Wereldgezondheidsorganisatie waarin ontdekt werd dat 

het gebruik van CBD zou kunnen helpen om angsten en depressies te beheersen, en symptomen van een 

aantal andere aandoeningen zou kunnen verlichten, zoals Alzheimer en multiple sclerosis. Verder werd 

onder meer een verbetering gemeld van misselijkheid, beroertes en slaap.152 

 

In het VK werd medicinale cannabis in november 2018 gelegaliseerd na een incident in Heathrow Airport 

waarbij de cannabisolie van een twaalfjarige jongen werd afgenomen, ook al had hij de olie nodig om de 

symptomen van zijn zware epilepsie onder controle te houden. Een maandenlange campagne door hem en 

zijn moeder, gesteund door het Britse volk, had uiteindelijk het gewenste effect, hoewel die overwinning in 

januari 2019 dus een deuk kreeg door de classificering als ‘novel food’.  

 

Marktcijfers 

De legalisering van medicinale cannabis toont een groot verschil aan in de algemene houding tegenover de 

drug. Een enquête in oktober 2018 toonde aan dat 59% van het Britse volk nu ook de legalisering steunt 

van het niet-medicinaal gebruik ervan. Tien jaar geleden was dat maar de helft van dat cijfer. Die nieuwe 

openheid dringt ook door tot andere afgeleiden van de cannabis (of hennep)plant. In het begin van 2018 

meldde de Cannabis Trades Association (CTA) dat het aantal mensen dat CBD in het VK gebruikt verdubbeld 

was tot 250 000 van 125 000 het jaar voordien. Dat cijfer is in januari 2019 waarschijnlijk gegroeid tot ten 

minste een half miljoen volgens Compliance Officer Guy Coxall.153 

 

Meer mensen zijn ook benieuwd naar producten met CBD. Zo zou volgens een enquête van Harris Interactive 

33% van de Britse consumenten overwegen om een product te gebruiken dat het niet-psychoactieve deel 

van de cannabis bevat, terwijl 28% geïnteresseerd zou zijn in een frisdrank met CBD. Die bereidheid is er 

                                              
148 Food Standards Agency, Novel Foods, www.food.gov.uk/business-guidance/novel-foods, 30 mei 2018 update. 
149 Daniel Selwood, CDB craze faces FSA clampdown on ‘novel’ food & drink products, The Grocer, 2 februari 2019, p37. 
150 Jacek Kramarz, Cannabinoids in medicine, food and lifestyle products, presentatie op Natural & Organic Products Europe, 8 
april 2019. 
151 Will Chu, Indecision reigns over current CBD Novel Food status as industry groups clash with authorities, NutraIgredients, 18 
maart 2019, www.nutraingredients.com/Article/2019/03/15/Indecision-reigns-over-current-CBD-Novel-Food-status-as-industry-
groups-clash-with-authorities#. 
152 Angelina Mason, Is CBD the next growth market in grocery?, The Grocer, 19 januari 2019, p27-32 (p28). 
153 Angelina Mason, Is CBD the next growth market in grocery?, The Grocer, 19 januari 2019, p27-32 (27-28) 

http://www.food.gov.uk/business-guidance/novel-foods
http://www.nutraingredients.com/Article/2019/03/15/Indecision-reigns-over-current-CBD-Novel-Food-status-as-industry-groups-clash-with-authorities
http://www.nutraingredients.com/Article/2019/03/15/Indecision-reigns-over-current-CBD-Novel-Food-status-as-industry-groups-clash-with-authorities
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ondanks het feit dat 36% verkeerdelijk geloofd dat je ‘high’ kan worden van CBD en dat bijna de helft (42%) 

niet zeker is wat wordt bedoeld met CBD.154  

 

Een rapport van het Centre for Medicinal Cannabis (CMC) in juni 2019 stelt dat de CBD-markt in het VK £300 

miljoen waard is, met 1,3 miljoen consumenten per jaar. Dat cijfer wordt verwacht te stijgen tot bijna £1 

miljard tegen 2025.155 Simon Manthorpe van Eos Scientific zegt ook dat verwacht wordt dat de wereldmarkt 

voor CBD-producten zal stijgen van $1 miljard tot $22 miljard tegen 2022: “CBD will continue to assert its 

popularity with its adoptions into more high street chains, cementing its place in the realms of skincare, 

health & wellness, food and drink and more.” 156 

 

Obstakels 

Naast de klassering als ‘novel food’ en de status in de VN-conventies, zijn er echter nog een aantal obstakels. 

Verwarring is er een van: volgens de enquête van Harris Interactive beweert 40% van de Britse consumenten 

te weten wat CBD is, maar meer dan een derde daarvan gelooft dat CBD psychoactief is en een zesde weet 

het niet zeker. Het kan echter een impuls geven aan producenten, brands en retailers om duidelijk te zijn 

over de kenmerken en details van hun producten.  

 

Een tweede obstakel is de wet in het VK over de verschillende delen van de cannabisplant. De bloemen en 

bladeren zijn geklasseerd als gereguleerde delen van de plant in de Misuse of Drugs Act 1971, waardoor die 

vernietigd moeten worden als men een vergunning heeft van de Home Office om hennep te groeien. 

Aangezien CBD echter vooral uit de bloemen en bladeren wordt geperst, zorgt dit ervoor dat er momenteel 

geen cannabinoïden geproduceerd kunnen worden in het VK. Het is echter wel legaal om CBD-olie te 

importeren die geproduceerd werd van industriële hennep uit andere landen.  

Een derde obstakel is volgens The Grocer iets waar lobbyisten voor verandering in die wet al lang over 

klagen: de vermeende connectie tussen politieke interesse en de productie van CBD. De enige vergunning 

voor de productie van cannabis met hoge THC-waarden is die van GW Pharmaceuticals. Daar zou echter 

een link zijn tussen Victoria Atkins MP, de minister in de Home Office verantwoordelijk voor drugs, en haar 

man, Paul Kenward, die cannabis teelt voor GW Pharmaceuticals, en daarnaast managing director is van 

British Sugar, het enige bedrijf in het VK dat een vergunning heeft voor het telen van planten om CBD te 

onttrekken. Daarnaast werkt ook de man van voormalig eerste minister Theresa May, Philip May, als 

Relationship Manager voor Capital Group, waarvan een dochteronderneming hoofdaandeelhouder is van 

GW Pharmaceuticals.157  

 

Marktopportuniteiten 

Ondanks die obstakels blijft de CBD-markt dus toch groeien. Een voedingscategorie waar dit goed voor 

uitkomt, is die van frisdranken voor volwassenen - die verkocht worden als mixer of, steeds meer, als 

alternatief voor alcohol of smaakvolle en functionele vervanging voor water (zie ook 3.4.). De verkoop 

daarvan is in 2018 gestegen met 11,4% op een volumestijging van 9,6% [Kantar Worldpanel 52 w/e 9 

                                              
154 Angelina Mason, Third of consumers ‘would buy’ CBD food and drink, 19 januari 2019, p5. 
155 National Health Executive, Centre for Medicinal Cannabis survey finds six million adults used CBD in UK, 27 juni 2019, 
www.nationalhealthexecutive.com/Robot-News/centre-for-medical-cannabis-cbd-uk.  
156 Rob Brown, Dope Drinks: adult soft drinks category report 2018, The Grocer, 8 december 2018, p43-53 (53). 
157 Angelina Mason, Is CBD the next growth market in grocery?, The Grocer, 19 januari 2019, p27-32 (30-32) 

http://www.nationalhealthexecutive.com/Robot-News/centre-for-medical-cannabis-cbd-uk
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September 2018]. Een groot deel van die marktgroei is een grotere vraag naar producten met botanische 

ingrediënten die gezondheids- of functionele voordelen hebben.158 Het valt mooi samen met de bredere 

trend naar gezondere en natuurlijke voeding, waar CBD goed in blijkt te passen. Naast frisdranken, is CBD 

bovendien in verschillende andere voedingscategorieën terug te vinden: muntjes, bier, cosmetica,159 en ook 

koffie,160 thee,161 chocolade, snacks, e-sigaretten… Er is dus nog ruimte voor groei. 

 

Hierbij alvast een aantal voorbeelden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              
158 Rob Brown, Dope Drinks: adult soft drinks category report 2018, The Grocer, 8 december 2018, p43-53 (43). 
159 Angelina Mason, The latest UK launches using CBD, The Grocer, 19 januari 2019, p31. 
160 Daniel Selwood, Coffee eco-capsules infused with hemp are ‘world first’, The Grocer, 6 april 2019, p40. 
161 Emma Weinbren, Cannabis, cacao and cider vinegar: what were the unexpected trends of 2018?, The Grocer Online, 19 
december 2018. 

Bron: www.standard.co.uk/go/london/restaurants/cbd-oil-food-
drink-london-cannabis-infused-cannabidiol-restaurants-bars-cafes-
a4068426.html 

https://www.standard.co.uk/go/london/restaurants/cbd-oil-food-drink-london-cannabis-infused-cannabidiol-restaurants-bars-cafes-a4068426.html
https://www.standard.co.uk/go/london/restaurants/cbd-oil-food-drink-london-cannabis-infused-cannabidiol-restaurants-bars-cafes-a4068426.html
https://www.standard.co.uk/go/london/restaurants/cbd-oil-food-drink-london-cannabis-infused-cannabidiol-restaurants-bars-cafes-a4068426.html
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3.10 VERPAKKING, FOCUS OP PLASTIEKREDUCTIE 

Het ‘Attenborough’-effect 

Hoe ‘convenient’, biologisch, veganistisch, CBD-bevattend of glutenvrij een product ook mag zijn, wanneer 

het verpakt wordt, komen we direct bij een groot pijnpunt in het VK op dit moment: plastiek. Het is 

tegenwoordig niet meer weg te denken als onderwerp op de vakbeurzen voor voeding (en andere), net als 

de link met de bekendste Britse documentairemaker Sir David Attenborough. Eind 2017 bracht hij de 

documentaire Blue Planet II uit, wat een duidelijke blik wierp op de impact van plastiek afval van 

verpakkingen en dergelijke op de oceanen en al wat erin leeft. Dit wordt door velen als keerpunt aangehaald 

in het denken van de consument en staat tegenwoordig algemeen bekend als het “Attenborough effect” of 

het “Blue Planet Effect”. Bijna twee jaar voordien, in januari 2016, bracht de Ellen McArthur Foundation ook 

al een rapport uit waarin stond dat er tegen 2050 qua gewicht meer plastiek dan vis in de zee zou zwemmen. 

 

Plastics Pact en actie door de overheid en bedrijven 

In April 2018 lanceerde de Waste and Resources Action Programme (WRAP) het Plastics Pact, waarin 

bedrijven en andere spelers162 over de hele waardeketen zich ertoe verbinden vier doelen na te streven voor 

plastiek verpakkingen tegen 2025 (zie figuur hieronder). Hoewel de besprekingen hiervoor al langer aan de 

gang waren, bracht Blue Planet II die focus op plastiek en duurzaamheid toch in een stroomversnelling.163 

Bron: Walker Morris, Food and Drink: Eco-conscious packaging, 12 maart 2019.  

 

WRAP schat dat 46% van de plastiek verpakkingen momenteel gerecycleerd wordt in het VK en wil dat cijfer 

met het Plastics Pact naar boven halen tot 70% tegen 2025. Het VK blijft echter Europa’s grootste consument 

van ‘single-use’ plastiek voor eten en drinken, en die markt zou nog groeien in het volgende decennium. De 

vraag naar ‘convenience’ voeding en drank is daarbij een belangrijke factor, net als de groeiende food-to-

go markt (zie hoofdstuk 3.1.).164 WRAP is echter niet het enige initiatief: in januari 2019 werd The Alliance to 

                                              
162 Een volledige lijst is te vinden op de website van wrap: www.wrap.org.uk/content/plastics-pact-member.  
163 David Burrows & Nick Hughes, Beyond Plastics, Grocery Packaging in a Sustainable Future, The Grocer Vision, juni 2019, p13. 
164 David Burrows & Nick Hughes, Beyond Plastics, Grocery Packaging in a Sustainable Future, The Grocer Vision, juni 2019, p5. 

http://www.wrap.org.uk/content/plastics-pact-member
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End Plastic Waste (AEPW) opgericht, een samenwerking tussen verschillende multinationals die $1,5 miljard 

beloven over de volgende vijf jaar om het probleem van plastiek afval op te lossen.165 

 

Ook de Britse overheid nam al maatregelen. In december 2018 kondigde ze aan dat ze een innovatiefonds 

zou oprichten met £60 miljoen om de ontwikkeling van duurzame plastiek verpakkingen te financieren.166 

Sinds oktober 2015 is het daarnaast verplicht voor grotere winkels in Engeland om 5 pence te vragen voor 

alle ‘single-use’ plastiek draagzakken, waarbij de opbrengst daarvan naar goede doelen zou moeten gaan. 

Tussen april 2017 en 2018 was het aantal draagzakken bij de zeven grootste retailers daardoor al verminderd 

met 86%.167 Vanaf april 2020 zou het ook verboden worden om plastiek rietjes, roerstaafjes en plastiek 

wattenstaafjes te verkopen in Engeland, een beslissing die al langer dan een jaar in de maak was.168 Een 

belasting of verbod op wegwerpbekers voor warme dranken werd dan weer niet ingevoerd, omdat ministers 

vonden dat het beter zou zijn voor handelszaken om op vrijwillige basis korting te geven aan klanten die 

hun eigen beker meenemen.169 

 

In 2018 lanceerde de overheid ook haar Resources and Waste Strategy en Bioeconomy Strategy. In de 

Resources and Waste Strategy wil men grondstoffen behouden door afval te verminderen, efficiënt 

grondstoffengebruik te promoten en te veranderen naar een circulaire economie. In de Bioeconomy 

Strategy wordt dan weer uiteengezet hoe de overheid, industrie en wetenschappelijke gemeenschap het 

vermogen van biowetenschap en biotechnologie zullen aanwenden. In 2019 werden daarnaast vier 

consultaties uitgevoerd over verschillende voorstellen170:  

 

• Extended producer responsibility (ERP): bedrijven die verpakking op de markt brengen zouden een 

deel moeten betalen van de kost van de vernietiging/recyclering ervan 

• Deposit return scheme (DRS): consumenten kunnen geld terugkrijgen voor het terugbrengen van 

verpakkingen  

• Gestroomlijndere systemen voor (afval)ophaling 

• Belasting op plastiek verpakkingen met minder dan 30% gerecycleerd plastiek 

 

Niet enkel de overheid, maar ook de bedrijfswereld heeft niet stilgezeten: 

• Heel wat supermarkten hebben zwarte plastiek verpakkingen uit de rekken gehaald (of zijn dat van 

plan), aangezien de methode om het te kleuren ervoor zorgt dat het moeilijker herkend wordt door 

de sorteersystemen in de recyclagecentra.171  

                                              
165 Helen Gilbert, Procter & Gamble joins not-for-profit to fight plastic waste, The Grocer Online, 16 januari 2019.  
166 Johanna Thomson, Packaging gets cracking, The Grocer Guide to…packaging, 16 maart 2019, p2-5 (3).  
167 Department for Environment Food & Rural Affairs, Carrier bags: why there’s a charge, geüpdatet 11 januari 2018, 
www.gov.uk/government/publications/single-use-plastic-carrier-bags-why-were-introducing-the-charge/carrier-bags-why-theres-
a-5p-charge.  
168 Fiona Harvey, Plastic straws, cotton buds and drink stirrer to be banned in England, The Guardian, 22 mei 2019, 
www.theguardian.com/environment/2019/may/22/england-plastic-straws-ban.  
169 BBC News, Coffee cup ban: Boston Tea Party’s sales fall by £250k, 2 april 2019, www.bbc.co.uk/news/uk-england-bristol-
47629820.  
170 David Burrows & Nick Hughes, Beyond Plastics, Grocery Packaging in a Sustainable Future, The Grocer Vision, juni 2019, p19. 
171 Jessica Taylor, Black plastic: Which supermarkets are ditching single use plastic, Evening Standard, 14 januari 2019, 
www.standard.co.uk/futurelondon/theplasticfreeproject/waitrose-tesco-lidl-ms-coop-sainsburys-iceland-aldi-black-plastic-
a4038591.html.  

http://www.gov.uk/government/publications/single-use-plastic-carrier-bags-why-were-introducing-the-charge/carrier-bags-why-theres-a-5p-charge
http://www.gov.uk/government/publications/single-use-plastic-carrier-bags-why-were-introducing-the-charge/carrier-bags-why-theres-a-5p-charge
http://www.theguardian.com/environment/2019/may/22/england-plastic-straws-ban
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-bristol-47629820
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-bristol-47629820
http://www.standard.co.uk/futurelondon/theplasticfreeproject/waitrose-tesco-lidl-ms-coop-sainsburys-iceland-aldi-black-plastic-a4038591.html
http://www.standard.co.uk/futurelondon/theplasticfreeproject/waitrose-tesco-lidl-ms-coop-sainsburys-iceland-aldi-black-plastic-a4038591.html
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• Morrisons was de eerste supermarkt die de plastieken verpakking rond groenten en fruit in de winkel 

verwijderd heeft.172 

• Er wordt meer gebruik gemaakt van bioplastiek, composteerbare en vereenvoudigde verpakkingen. 

Waitrose is bijvoorbeeld samen met een biotechbedrijf aan het onderzoeken om composteerbare 

polymeerverpakking te maken uit langoustineschelpen, als alternatief voor de meer traditionele 

plastiekfolie.173  

• Sommige winkels, zoals Morrisons, zijn intussen overgeschakeld naar papieren zakken waarin 

shoppers hun aankopen mee naar huis kunnen nemen.174  

• M&S lanceerde in januari 2019 een reeks vuilnisbakken waarin klanten hun plastiekafval kunnen 

achterlaten.175 

• Tesco en Asda legden autoparkings aan met gerecycleerde plastiek zakken en flessen, waardoor die 

niet op een stortplaats zouden terechtkomen.176 

• Er komen steeds meer ‘zero-waste’ shops bij in het VK: winkels waar je je eigen potten of flessen 

kan meenemen om die op te vullen met wat je wil uit de winkel.177 

En het lijkt effect te hebben: supermarkten en hun leveranciers zijn verrast door de snelheid van de 

verandering, waarbij de druk van het publiek en politici om snel stappen te ondernemen immens is. Uit een 

enquête van The Grocer bij meer dan 1000 volwassenen in het VK heeft 21% zijn/haar shopgewoonten 

aanzienlijk veranderd door bezorgdheden over de milieu- en sociale impact van verpakking. 70% van de 

consumenten winkelt ook anders dan een jaar voordien en zoekt ook meer naar producten die minder of 

geen verpakking hebben of die gerecycleerd kunnen worden.178 Kantar Worldpanel schat dan weer dat de 

verkoop van losse groenten en fruit in het begin van 2019 twee keer zo snel groeide dan die verpakt in 

plastiek.179  

 

Te veel focus op plastiek? 

Er wordt geopperd dat de focus momenteel te veel op plastiek ligt en er zo geen rekening wordt gehouden 

met de voordelen van het materiaal. Het zorgt namelijk voor een langere houdbaarheid, het creëert minder 

voedselafval, het heeft een langere levensduur, het zorgt voor een grotere variëteit aan producten en het 

zorgt voor een mooier ontwerp en voor ‘convenience’. Daarnaast is plastiek erg goedkoop.180 Tijdens een 

panel op de beurs Natural and Organic Products Europe werd daarnaast aangehaald dat (plastiek) 

verpakkingen ook een maatregel zijn tegen productsabotage.181 Hoewel de roep om minder plastiek en 

                                              
172 Maria Chiorando, Morrisons To Launch Plastic-Free Fruit And Vegetable Sections, Plant Based News, 24 mei 2019, 
www.plantbasednews.org/news/morrisons-t-plastic-free-fruit-vegetable-sections.  
173 Marianne Calnan, Waitrose working on waste shellfish film, The Grocer, 13 April 2019, p7. 
174 Ian Quinn, Morrisons extends paper bags offer, The Grocer, 6 April 2019, p 5. 
175 Andrew Don, M&S launches ‘plastic take-back’ scheme for customers, The Grocer Online, 29 januari 2019.  
176 Andrew Don, Asda uses plastic water bottles to resurface Wakefield car park, The Grocer Online, 29 juli 2019.  
177 Stephen Moss, The zero-waste revolution: how a new wave of shops could end excess packaging, The Guardian, 21 april 2019, 
www.theguardian.com/environment/2019/apr/21/the-zero-waste-revolution-how-a-new-wave-of-shops-could-end-excess-
packaging.  
178 David Burrows & Nick Hughes, Beyond Plastics, Grocery Packaging in a Sustainable Future, The Grocer Vision, juni 2019, p9. 
179 Rachel Graham, Sales of loose fruit & veg on the increase, The Grocer, 6 april 2019, p44. 
180 David Burrows & Nick Hughes, Beyond Plastics, Grocery Packaging in a Sustainable Future, The Grocer Vision, juni 2019, p5. 
181 David Harding-Brown, Founding Partner, The Packaging Collective; Andrew Thomas, Managing Director, Better You; Lucy 
Gatward, Marketing Manager, Better Food, Sebastian Pole, co-founder and Master Herbsmith, Pukka, The Blue Planet effect: Why 
the natural sector must take the lead in responsible packaging innovation., Natural and Organic Products Europe, 7-8 april 2019. 

http://www.plantbasednews.org/news/morrisons-t-plastic-free-fruit-vegetable-sections
http://www.theguardian.com/environment/2019/apr/21/the-zero-waste-revolution-how-a-new-wave-of-shops-could-end-excess-packaging
http://www.theguardian.com/environment/2019/apr/21/the-zero-waste-revolution-how-a-new-wave-of-shops-could-end-excess-packaging
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minder verpakkingen heel groot is, moet die dus ook gerijmd zien te worden met die anti-

sabotagemaatregelen, gezondheid- en veiligheidsvoorschriften en de vraag van consumenten naar meer 

‘convenience’.  

 

Plastiek als grote boosdoener lijkt ook vooral te zijn beïnvloed door wat de consument ziet in de winkel. 

Daardoor lijkt er minder te worden gekeken naar de ecologische voetafdruk van alternatieven. Hoewel het 

een goed initiatief is van verschillende supermarkten om het plastiek rond bijvoorbeeld komkommers te 

verwijderen, wordt gezegd dat die daardoor veel sneller water verliezen en dus krimpen en sneller slecht 

worden. Daardoor moeten er veel meer komkommers worden weggegooid, wat dan weer niet duurzaam is 

wanneer men kijkt naar voedselafval.182 Daarnaast lijken glazen verpakkingen ook een goede zaak, maar die 

zijn zwaarder dan plastiek en nemen meer plaats in, waardoor de CO2-impact van het vervoer dan weer 

naar omhoog gaat (door meer trips over en weer of zwaarder geladen vrachtwagens).183 Ook het gebruiken 

van een papieren zak voor boodschappen zou enkel duurzaam zijn als die effectief meerdere keren gebruikt 

wordt184  

 

Verdere kritiek komt uit de hoek van personen met een beperking, die bijvoorbeeld geen andere keuze 

hebben dan een plastieken rietje te gebruiken om dranken te drinken. Een algemeen verbod op de 

beweeglijke plastieken versies zou hen dus disproportioneel benadelen.185 

 

Wat nu met mijn product? 

Ondanks de bovenvermelde kritiek, lijkt de algemene trend toch richting minder ‘single-use’ plastiek te gaan. 

Het wil niet zeggen dat plastiek helemaal uit den boze is, maar dat de keuze voor een plastieken verpakking 

(en wat er mee gebeurt op het einde van hun levenscyclus) meer en meer gemotiveerd moet worden bij de 

consument. Voor wie het materiaal liever helemaal vermijdt, zijn er gelukkig een heleboel alternatieven 

beschikbaar.  

  

                                              
182 British Plastics And Rubber Magazine, Morrisons to remove plastic wrapping on cucumbers despite food waste risk, 8 augustus 
2018, www.britishplastics.co.uk/Environment/morrisons-to-remove-plastic-wrapping-on-cucumbers-despite-fo/.  
183 Katie Morley, Glass bottles could be worse for the environment than plastic, Coca Cola warns, The Telegraph, 27 januari 2019, 
www.telegraph.co.uk/news/2019/01/27/glass-bottles-could-worse-environment-plastic-coca-cola-warns.  
184 Steve Farrell, Is an industry built on paper really better for the planet?, The Grocer, 20 april 2019, p12-13. 
185 Vivian Ho, ‘People need then’: the trouble with the movement to ban plastic straws, The Guardian, 25 augustus 2018, 
www.theguardian.com/us-news/2018/aug/25/plastic-straw-ban-california-people-with-disabilities.  

http://www.britishplastics.co.uk/Environment/morrisons-to-remove-plastic-wrapping-on-cucumbers-despite-fo/
http://www.telegraph.co.uk/news/2019/01/27/glass-bottles-could-worse-environment-plastic-coca-cola-warns
http://www.theguardian.com/us-news/2018/aug/25/plastic-straw-ban-california-people-with-disabilities
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4. INTERESSANTE BRONNEN 

4.1 VAKVERENIGINGEN 

Britse vakverenigingen hebben over het algemeen een erg goede reputatie wat betreft de kennis van hun 

vakgebied. Niet zelden vindt u op hun website een grote hoeveelheid interessante marktinformatie, en een 

lijst van aangesloten leden. Neem dus alvast een kijkje op de website van de verenigingen hieronder, en 

aarzel niet hen te contacteren, hetzij via email of via telefoon. 

 

Food and Drink Federation (FDF) 

6th Floor 

10 Bloomsbury Way  

London WC1A 2SL 

UK 

Tel: +44 (0) 2078 362 460 

Email: contact via www.fdf.org.uk/contactus.aspx  

Website: www.fdf.org.uk 

 

Het FDF vertegenwoordigt dertien verenigingen (volwaardige leden), zeven sectorgroepen en andere 

organisaties. Het FDF voorziet ook marktinformatie en inzichten m.b.t. de sector. De zeven sectorgroepen 

zijn:  

- Biscuit, Cake, Chocolate and Confectionery Group 

- Frozen Food Group 

- Meat Group 

- Organics Group 

- Seafood Group 

- Vegetarian and Meat-Free Food Industry Group 

- Yogurt and Chilled Dessert Group 

 

The Guild of Fine Food  

Guild House  

23b Kingsmead Business Park  

Shaftesbury Road  

Gillingham  

Dorset SP8 5FB  

UK  

Tel: +44 (0) 1747 825 200 

Email: contact via https://gff.co.uk/  

Website: https://gff.co.uk/  

 

‘The Guild of Fine Food’ is de vakvereniging bij uitstek voor producenten en leveranciers van lokale, 

regionale en speciale voedingswaren van hoogwaardige kwaliteit. 

 

http://www.fdf.org.uk/contactus.aspx
http://www.fdf.org.uk/
https://gff.co.uk/
https://gff.co.uk/
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Fresh Produce Consortium (UK) 

Minerva House 

Minerva Business Park 

Lynch Wood 

Peterborough PE2 6FT 

UK 

Tel: +44 (0) 1733 237 117 

Email: infor@freshproduce.org.uk  

Website: www.freshproduce.org.uk  

Contact: Nigel Jenney, Chief Executive 

Email: nigel@freshproduce.org.uk 

 

Deze website biedt interessante informatie over de fruit- en groentenindustrie in het VK. Ook online 

ledenlijst van ‘packers’, leveranciers, groothandelaars en supermarkten zijn er terug te vinden. 

 

British Retail Consortium 

2 London Bridge 

Londen SE1 9RA 

UK 

Tel: +44 (0) 2078 548 900 

Email: info@brc.org.uk  

Website: www.brc.org.uk  

 

The go-to trade association for all UK retailers, promoting the story of retail, shaping debates and 

influencing the issues that matter to the industry. 

 

Institute of Grocery Distribution (IGD) 

Grange Lane 

Letchmore Heath 

Watford 

Hertfordshire WD25 8GD 

UK 

Tel: +44 (0) 1923 857 141 

Email: igd@igd.com  

Website: www.igd.com 

 

De ‘Institute of Grocery Distribution’ biedt ondersteuning aan de voedings- en kruidenierswarenindustrie. 

Haar leden bestaan o.a. uit fabrikanten, verdelers en handelaars. Meer informatie en een ledenlijst is terug 

te vinden op de website. 

 

  

mailto:infor@freshproduce.org.uk
http://www.freshproduce.org.uk/
mailto:nigel@freshproduce.org.uk
mailto:info@brc.org.uk
http://www.brc.org.uk/
mailto:igd@igd.com
http://www.igd.com/
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Federation of Wholesale Distributors (FWD) 

9 Gildredge Road 

Eastbourne 

East Sussex BN21 4RB 

UK 

Tel: +44 (0) 1323 724 952 

Email: nikki@fwd-uk.com  

Website: www.fwd.co.uk 

 

De ‘Federation of Wholesale Distributors’ vertegenwoordigt de grootdistributie in het VK. Deze zijn actief 

binnen supermarktketens en foodservice en leveren aan onafhankelijke retailers en cateringbedrijven. 

 

British Frozen Food Federation (BFFF) 

Warwick House 

Unit 7 

Long Bennington Business Park 

Main Road 

Long Bennington 

Newark NG23 5JR 

UK 

Tel: +44 (0) 1400 283 090 

Email: generaladmin@bfff.co.uk   

Website: http://bfff.co.uk  

 

De website van de ‘British Frozen Food Federation’ geeft een overzicht van alle aspecten van 

diepvriesvoeding. Er kan interessante informatie geraadpleegd worden over de Britse diepvriesindustrie en 

-markt. Er zijn ook links naar andere relevante websites. 

 

Chilled Food Association (CFA) 

c/o CFW Accountants 

3 Weekley Wood Close 

Kettering NN14 1UQ 

UK 

Tel: +44 (0) 1536 514 365 

Email: cfa@chilledfood.org  

Website: www.chilledfood.org 

 

De ‘Chilled Food Association’ vertegenwoordigt de industrie van gekoelde, bereide voeding. Meer informatie 

over deze industrie en een ledenlijst is terug te vinden op de website. 

 

  

mailto:nikki@fwd-uk.com
http://www.fwd.co.uk/
mailto:generaladmin@bfff.co.uk
http://bfff.co.uk/
mailto:cfa@chilledfood.org
http://www.chilledfood.org/
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UKHospitality 

10 Bloomsbury Way 

London WC1A 2SL 

UK 

Tel: +44 (0) 20 7404 7744  

Email: info@ukhospitality.org.uk  

Website: www.ukhospitality.org.uk  

 

UKHospitality is de vakorganisatie gespecialiseerd in marktinformatie en contactgegevens van de hotel- 

, catering- en restaurantindustrie. Het werd gevormd door de samensmelting van de Association of Licensed 

Multiple Retailers en de British Hospitality Association.  

 

4.2 VAKBEURZEN 

De meeste grotere vakbeurzen in het VK hebben een internationaal karakter en zijn een belangrijk forum 

van en voor het internationale bedrijfsleven. Een bezoek aan een vakbeurs in het Verenigd Koninkrijk is bij 

registratie vooraf veelal gratis. Meestal worden op de websites van komende en eerder gehouden 

vakbeurzen ‘exhibitor lists’ gepubliceerd. Zo kunt u in contact komen met potentiële invoerders / agenten 

en voorafgaand aan de beurs afspraken maken. 

 

International Food Exhibition (ExCeL, London) 

maart 2021 

Website: www.ife.co.uk  

 

De ‘International Food Exhibition’ is nog steeds de voornaamste voedingsbeurs in het VK en wordt 

tweejaarlijks georganiseerd in Londen. Vertegenwoordigers van retail, groothandel, distributie, agenten en 

verdelers zijn aanwezig op deze beurs. 

 

Natural & Organic Products Europe (ExCeL, London) 

april 2020 

Website: www.naturalproducts.co.uk 

 

De ‘Natural & Organic Products Europe’ beurs is met zijn bijna 600 exposanten ongetwijfeld de grootste 

‘Natural & Organic Food’ beurs in het Verenigd Koninkrijk. Deze vakbeurs kan niet enkel genieten van de 

belangstelling van de kleinhandel, maar ook de grotere distributiekanalen van natuurproducten en 

biologische producten, voedingssupplementen en “functional foods” zijn elk jaar prominent aanwezig. 

 

  

mailto:info@ukhospitality.org.uk
http://www.ukhospitality.org.uk/
http://www.ife.co.uk/
http://www.naturalproducts.co.uk/
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Speciality & Fine Food Fair + Speciality Chocolate Fair (Olympia, London) 

september 2019 

Website: www.specialityandfinefoodfairs.co.uk  

 

De ‘Speciality & Fine Food Fair’ wordt beschouwd als één van de hoogtepunten binnen de ‘Fine Food & 

Drink sector’. Deze beurs biedt de mogelijkheid om de top van de catering, klein- en groothandelaars, 

verdelers en restaurateurs te ontmoeten. Het doelpubliek is o.a. de retail, catering- en distributiesector. 

 

Lunch (Business Design Centre, London) 

september 2019 

Website: www.lunchshow.co.uk 

 

Dit B2B-evenement focust op alles wat te maken heeft met snacks en de “food-to-go” markt. Onder de 

exposanten bevinden zich sandwich- en belegde broodjesproducenten, alsook producenten van cake, 

brood, drankjes (“smoothies”, koffie, thee, etc.), maar ook van verpakkingen. De bezoekers zijn hoofdzakelijk 

onafhankelijke verkopers van belegde broodjes, koffiehuizen en aankopers van ketens. 

 

The Restaurant Show (Olympia, London) 

september-oktober 2019 

Website: www.therestaurantshow.co.uk 

 

‘The Restaurant Show’ is een vakbeurs gewijd aan de horeca. De show is een leerzame ervaring voor een 

bedrijf om waardevolle contacten te leggen en informatie te vergaren. 

 

Independent Hotel Show (Olympia West, London) 

oktober 2019 

Website: www.independenthotelshow.co.uk 

 

The ‘Independent Hotel Show’ biedt een one-stop-business platform aan voor luxe en boutique hotels. The 

‘Independent Hotel Show’ bestaat uit meer dan 300 van de beste leveranciers, dienstverleners en 

deskundigen binnen de horecasector. 

 

Caffé Culture (Business Design Centre, London) 

oktober 2019 

Website: www.caffecultureshow.com 

 

‘Caffé Culture’ is het enige evenement in het Verenigd Koninkrijk dat zich richt op de café- en 

koffiebarindustrie. Op deze beurs staan exposanten uit o.a. volgende sectoren: catering, koffie en koffie 

accessoires/machines, voeding, thee, verpakking,... 

 

  

http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/
http://www.lunchshow.co.uk/
http://www.therestaurantshow.co.uk/
http://www.independenthotelshow.co.uk/
http://www.caffecultureshow.com/


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

 
pagina 48 van 58 Trends in voeding en dranken in het Verenigd Koninkrijk 

Food Matters Live (ExCel, London) 

november 2019 

Website: www.foodmatterslive.com 

 

‘Food Matters Live’ legt de nadruk op voeding, gezondheid en de voedselindustrie in het algemeen. 

 

The International Drink Expo (Excel, London) 

november 2019 

Website: www.internationaldrinkexpo.co.uk 

 

‘The International Drink Expo’ richt zich specifiek op de dranksector, met onder andere de laatste 

dranktrends.  

 

Restaurant & Bar Tech Live (Excel, London) 

november 2019 

Website: www.restauranttechlive.co.uk  

 

‘Restaurant & Bar Tech Live’ is toegewijd aan de opkomende technologieën in bars en restaurants over de 

hele wereld.  

 

Fine Food Show North (Yorkshire Event Centre, Harrogate) 

maart 2020 

Website: www.gff.co.uk/shows/harrogate  

 

‘Fine Food Show North’ is de grootste vakbeurs voor delicatessenwinkels, farm shops, food halls, cafés, 

restaurants, speciaalzaken en onafhankelijke voedingswinkels in het noorden van Engeland. 

 

Food & Drink Trade Expo (NEC, Birmingham) 

maart - april 2020 

Website: www.foodanddrinkexpo.co.uk 

 

De ‘Food & Drink Trade Expo’ biedt een showcase aan zo’n 550-tal Britse (zowel landelijke als regionale) en 

internationale voeding- en drankproducenten van over heel de wereld. In de rand van de Food & Drink 

Expo, vinden nog vier andere beurzen plaats: The Ingredients Show, foodex, de National Convenience Show 

en de Farm Shop & Deli Show. 

 

Farm Shop & Deli Show (NEC, Birmingham) 

maart - april 2020 

Website: www.farmshopanddelishow.co.uk 

 

Meer dan 150 bedrijven presenteren er hun laatste product- en service-innovaties binnen de delicatessen en 

fijne voedingssector. 

 

http://www.foodmatterslive.com/
http://www.internationaldrinkexpo.co.uk/
http://www.restauranttechlive.co.uk/
http://www.gff.co.uk/shows/harrogate
http://www.foodanddrinkexpo.co.uk/
http://www.farmshopanddelishow.co.uk/
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London Produce Show (Grosvenor House, Park Lane, London) 

juni 2019 

Website: www.londonproduceshow.co.uk  

 

De ‘London Produce Show’ wordt georganiseerd door de Fresh Produce Consortium and Produce Business 

magazine en is het enige event in zijn soort. LPS legt de nadruk op fruit, groenten en bloemen en trekt 

zowel internationale standhouders als bezoekers aan, waaronder aankopers van supermarktketens, 

groothandelaars en foodservicebedrijven. De beurs biedt ook netwerkopportuniteiten aan. 

 

Fruitfocus (East Malling, Kent) 

juli 2019 

Website: www.fruitfocus.co.uk 

 

‘Fruit Focus’ brengt meer dan 1,200 telers en professionelen in contact met 120 + vooraanstaande 

leveranciers: ‘Fruit Focus showcases all aspects of pre-harvest technology, agronomy, machinery and 

equipment, business information and post-harvest technology through to delivery to the retailer.’ 

 

Hotel, Restaurant & Catering (ExCel, London) 

maart 2020 

Website: www.hotelympia.com 

 

Sinds 1935 is ‘Hotel, Restaurant & Catering’ (tot 2018 bekend als ‘Hotelympia’) marktleider in de foodservice 

en hospitality-sector en de omvang van het evenement lijkt elk jaar toe te nemen. Hotel, Restaurant & 

Catering wordt om de twee jaar door Fresh RM georganiseerd. Hun bezoekers zijn onder andere aankopers 

van hotelketens en restaurants tot contract caterers, aankopers voor pubs, bars, spa’s, vrijetijdsfaciliteiten 

en binnenhuisinrichtingsspecialisten. 

 

Great Hospitality Show (NEC, Birmingham) 

maart 2020 

Website: www.hospitalityshow.co.uk 

 

‘Hospitality’ richt zich op de foodservice en hospitality markt en wordt tweejaarlijks en afwisselend 

georganiseerd met ‘Hotel, Restaurant & Catering’ (tot 2018 bekend als ‘Hotelympia’). De exposanten stellen 

er de laatste nieuwigheden voor wat betreft voeding en dranken, catering, inrichting en meubilair, alsook 

gerelateerde technologie aan meer dan 14.000 bezoekers. 

 

The Source trade show (Westpoint, Exeter & Ashton Gate Stadium, Bristol) 

februari 2020 & juni 2020 

Website: https://thesourcetradeshow.co.uk/  

 

Deze lokalere show is gericht op o.a. voeding, materiaal, technologie, diensten, smaak en tastzin. 

http://www.londonproduceshow.co.uk/
http://www.fruitfocus.co.uk/
http://www.hotelympia.com/
http://www.hospitalityshow.co.uk/
https://thesourcetradeshow.co.uk/
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4.3 VAKTIJDSCHRIFTEN 

Vaktijdschriften zijn niet alleen een bijkomende bron van informatie over de sector, maar kan ook gebruikt 

worden als communicatiekanaal, om via advertenties en/of aankondigingen in contact te komen met 

interessante partners (bv. agenten, distributeurs, etc.). Op de website van de hieronder vermelde 

vaktijdschriften staat informatie over het nemen van een abonnement of het plaatsen van een advertentie. 

 

The Grocer 

William Reed Business Media Ltd 

Broadfield Park 

Crawley 

West Sussex RH11 9RT 

UK 

Tel: +44 (0) 1293 613 400 

Website: www.thegrocer.co.uk  

Contact: Adam Leyland, Group Editor 

Email: adam.leyland@thegrocer.co.uk  

 

Thegrocer.co.uk vormt een uitgebreide bron van informatie over eten en drinken. De website staat 

boordevol informatie en geeft toegang tot meer dan 110.000 artikels uit volgende magazines: ‘The Grocer’ 

en ‘Convenience Store’. 

 

The Caterer 

Travel Weekly Group Ltd 

52 Grosvenor Gardens 

London SW1W 0AU 

UK 

Email: info@thecaterer.com  

Website: www.thecaterer.com  

Contact: Chris Gamm, Editor 

Tel: +44 (0) 2078 814 803 

Email: chris.gamm@thecaterer.com  

 

‘The Caterer’ is een toonaangevende website voor de Britse gastvrijheidsindustrie: voor hotel, restaurant, 

foodservice, pubs en bars. 

 

Food & Drink International 

Armstrong House 

Armstrong Street 

Grimsby N.E 

Lincs DN31 2QE 

UK 

Tel: +44 (0) 1472 310 305 

http://www.thegrocer.co.uk/
mailto:adam.leyland@thegrocer.co.uk
mailto:info@thecaterer.com
http://www.thecaterer.com/
mailto:chris.gamm@thecaterer.com
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Email: contact via www.fdiforum.net/mag/contact  

Website: www.fdiforum.net  

Contact: Steve Fisher, Editor 

Email: s.fisher@blmgroup.co.uk  

 

‘Food & Drink International’ is het grootste onafhankelijke tijdschrift gewijd aan de voedings-en 

drankenindustrie. Deze publicatie biedt een compleet beeld aan over één van de snelst bewegende 

industrieën in de wereld. Food & Drink International verschijnt elke maand. 

 

Speciality Food 

Aceville Publications Ltd 

21-23 Phoenix Court 

Hawkins Road 

Colchester 

Essex CO2 8JY 

UK 

Tel: +44 (0) 1206 505 918 

Website: www.specialityfoodmagazine.co.uk  

Contact: Holly Shackleton, Editor 

Email: holly.shackleton@aceville.co.uk  

 

Via de website van ‘Speciality Food’ kan u een overzicht van producenten en leveranciers van diverse 

producten terugvinden. 

 

Café Life Magazine 

The British Sandwich Association 

18c Moor Street 

Chepstow 

Monmouthshire NP16 5DB 

UK 

Tel: +44 (0) 1291 636 338 

Website: www.sandwich.org.uk/index.php/magazines/cafe-life-magazine/about  

 

Het ‘Café Life Magazine’ (eerder bekend als Café Culture Magazine) staat bekend om zijn adresboek. Het 

magazine hoopt zo de beste producenten en diensten te promoten binnen de koffie-industrie. 

 

Fine Food Digest 

Guild House 

23b Kingsmead Business Park 

Shaftesbury Road 

Gillingham 

Dorset SP8 5FB 

UK 

http://www.fdiforum.net/mag/contact
http://www.fdiforum.net/
mailto:s.fisher@blmgroup.co.uk
http://www.specialityfoodmagazine.co.uk/
mailto:holly.shackleton@aceville.co.uk
http://www.sandwich.org.uk/index.php/magazines/cafe-life-magazine/about


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

 
pagina 52 van 58 Trends in voeding en dranken in het Verenigd Koninkrijk 

Tel: +44 (0) 1747 825 200  

Email: contact via https://gff.co.uk/  

Website: https://gff.co.uk/publications/fine-food-digest/  

 

‘Fine Food Digest‘ is het vakblad van ‘The Guild of Fine Food’ en geeft toegang tot een brede waaier aan 

contacten. 

 

Sweets & Savoury Snacks World 

The Maltings 

57 Bath Street 

Gravesend 

Kent DA11 0DF 

UK 

Tel: +44 (0) 1474 532 202 

Website: www.sweetsandsavourysnacksworld.com  

Contact: Neill Barston, Editor 

Email: nbarston@bellpublishing.com   

 

‘Sweets & Savoury Snacks World’ is behalve het magazine ook een website en nieuwsbrief voor aankopers 

van zoetwaren, chocolade en snacks. 

 

Kennedy’s Confection (snoepgoed en patisserie) 

Stafford House 

16 East Street 

Tonbridge 

Kent TN9 1HG 

UK 

Tel: +44 (0) 1732 752 090 

Email: post@kennedys.co.uk  

Website: https://kennedysconfection.com/ 

 

‘Kennedy’s Confection’ werd opgericht in 1971 en is nog steeds een familiebedrijf. Het vaktijdschrift legt de 

nadruk op de B2B-sector van snoepgoed en patisserie. 

 

Big Hospitality – Restaurant Magazine 

William Reed  

Broadfield Park 

Crawley 

West Sussex RH11 9RT 

UK 

Website: www.bighospitality.co.uk  

Contact: Stefan Chomka, Editor 

Email: Stefan.Chomka@wrbm.com 

https://gff.co.uk/
https://gff.co.uk/publications/fine-food-digest/
http://www.sweetsandsavourysnacksworld.com/
mailto:nbarston@bellpublishing.com
mailto:post@kennedys.co.uk
https://kennedysconfection.com/
http://www.bighospitality.co.uk/
mailto:Stefan.Chomka@wrbm.com
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Tel: +44 (0) 1293 610 233 

 

Big Hospitality – Restaurant Magazine telt een groot aantal lezers binnen de horecasector. 

 

Hotel Business (Aceville Publications Ltd) 

21-23 Phoenix Court 

Hawkins Road 

Colchester 

Essex CO2 8JY 

UK 

Tel: +44 (0)1206 505983 

Email: editorial@hotel-magazine.co.uk  

Website: www.hotel-magazine.co.uk  

 

Op de website van ’Hotel Business’ staat hun adresboek en meer informatie over de laatste producten en 

concepten binnen de hotelindustrie.  

 

Frozen & Chilled Food Magazine 

Sherwin Publications 

Po Box 88 

Edenbridge 

Kent TN8 6ZW 

UK 

Website: www.frozenandchilledfoods.com  

Contact: Richard Cogan, Publisher 

Tel: + 44 (0) 1732 868 288 

Email: publisher@frozenandchilledfoods.com  

 

‘Frozen & Chilled Foods’ bestaat meer dan 69 jaar en is het enige blad in het VK dat 100% toegewijd is aan 

de diepgevroren en gekoelde voedingsmiddelenindustrie. 

  

mailto:editorial@hotel-magazine.co.uk
http://www.hotel-magazine.co.uk/
http://www.frozenandchilledfoods.com/
mailto:publisher@frozenandchilledfoods.com
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5. EXTRA INFORMATIE 

5.1 TIPS 

Hoe te presenteren bij aankopers 

Cliff Moss, CEO & Founder van de Healthy Sales Group gaf op Natural & Organic Products Europe 2019 een 

presentatie met enkele handige tips over hoe te presenteren bij aankopers: 

• Hou het simpel! 

o Aankopers hebben het erg druk, dus een presentatie van 70 slides is een ‘no-no’. Ze verliezen 

zo snel hun interesse. 

• Zorg ervoor dat je verkoopdata zo relevant mogelijk zijn voor het VK 

• Ken je product – en je doelwinkels – vanbinnen en vanbuiten:  

o Waar zullen je producten in de winkel terechtkomen? 

o Welke extra waarde voegen je producten toe aan de huidige indeling? 

o Hoe zal je consumenten in de winkel krijgen om te kopen? 

o Versta je ECHT wat de aankoper nodig heeft? 

• LUISTER naar de aankoper – werk met twee oren en een mond 

o JIJ helpt HEN met hun noden, zij helpen JOU niet met de jouwe! 

• Verschillende verkoopkanalen hebben verschillende noden 

o Toon ze verschillende presentaties 

Hij gaf ook nog de volgende tips mee: 

• Als je het niet alleen kunt doen, vind een ‘sales agent’/importeur/distributeur die een betekenisvolle 

partner kan zijn.  

• Ondersteun je producten – steun niet enkel op de importeur om dit te doen. 

• De wisselkoers kan je producten te duur of heel volatiel maken – hoe ga je daarmee om? 

• Vergeet geen eventuele importtarieven. 

• Weet hoe de winkel er vanbinnen uitziet: waar zou je je producten plaatsen? 

• Als het je 10 jaar (of langer?) kostte om jouw merk te laten groeien in eigen land – waarom zou het 

minder lang moeten duren in het VK? 

• Vergeet niet dat de regels in het VK voor labels anders kunnen zijn dan in eigen land. 

 

Top 5 do’s and don’ts when approaching buyers - Sophie Davies, Fresh Foods Buyer, Planet Organic 

Do’s: 

1) Know who you target, know your audience so do your homework (e.g. no longer passionate about 

coconut water, no innovation there) 

2) Product introduction by concise email and include ingredients list and send visuals, info about pricing, 

recommended wholesalers or stockists * 

3) Ask when range review will take place so agree on a date you need to get back in touch 

4) Include USP, why different? Company’s vision? 

5) Really sell your product 
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Don’ts: 

1) Don’t be too pushy 

2) Don’t send unsolicited samples, especially packaging, be aware of plastic waste and sustainability 

concerns 

3) Don’t be negative and compare with other products that are on the shelf 

4) Don’t be too disheartened/disappointed when you get a negative response but stay in touch and ask 

what they are looking for instead 

5) Don’t be afraid to get in touch with buyers 

 

Authenticiteit 

Britse consumenten verwachten meer authenticiteit van merken. Ze willen graag weten wat het verhaal 

achter een product is en hechten daarnaast ook belang aan hoe het verpakt wordt. 

 

In een artikel van Food Matters Live wordt bijvoorbeeld uitgelegd dat consumenten graag horen wat een 

product uniek maakt. Het zorgt ervoor dat men de smaak en de stijl beter begrijpt, en de redenen waarom 

het een bepaalde prijs heeft. Sociale media kan daarbij ook een handig hulpmiddel zijn om met 

consumenten in contact te komen en om het verhaal van een merk te vertellen.  

• www.foodmatterslive.com/news-and-comment/news/producers-story-connect-customers  

In een artikel van The Grocer wordt dan weer toegelicht over hoe Gen Z en millennials niet zomaar op zoek 

zijn naar ongewone producten, maar naar authenticiteit. Het is een ‘savvy’ generatie die zelf veel informatie 

opzoekt, en zo duidelijke verwachtingen heeft over bv. voeding van andere culturen (en dus niet geen 

genoegen neemt met een verwesterde versie). Het spreekt dus meer aan om een origineel verhaal te hebben.  

• www.thegrocer.co.uk/consumer-trends/want-to-attract-millennials-and-gen-z-focus-on-

authenticity-not-fads/595450.article 

 

BRC Certificaat 

Het is essentieel in het VK dat men over een BRC (British Retail Consortium)-certificaat beschikt om te 

kunnen verkopen aan de voornaamste supermarktketens (bvb. Tesco, Asda, Sainsbury). Het ‘BRC Global 

Standards’-certificaat garandeert de kwaliteit, veiligheid en operationele criteria en verzekert dat 

producenten aan hun legale verplichtingen voldoen en de eindconsument beschermd wordt. Hiermee kan 

een leverancier met een certificaat aan de eisen van verschillende afnemers voldoen en de stroom auditoren 

beperken. In deze standaard zijn belangrijke elementen uit ISO-9000 ten behoeve van kwaliteitsmanagement 

en voedselveiligheid opgenomen. Het omvat naast een HACCP-plan ook eisen aan management en 

informatievoorziening. Meer informatie is terug te vinden op de website: www.brcglobalstandards.com.  

 

BRC Global Standards   

2 London Bridge  

London SE1 9RA  

Tel: +44 (0)20 7854 8900  

Email: enquiries@brcglobalstandards.com  

 

http://www.foodmatterslive.com/news-and-comment/news/producers-story-connect-customers?utm_source=TableTalk&utm_medium=IndustryNews&utm_campaign=StoryProducers
http://www.thegrocer.co.uk/consumer-trends/want-to-attract-millennials-and-gen-z-focus-on-authenticity-not-fads/595450.article
http://www.thegrocer.co.uk/consumer-trends/want-to-attract-millennials-and-gen-z-focus-on-authenticity-not-fads/595450.article
http://www.brcglobalstandards.com/
mailto:enquiries@brcglobalstandards.com
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Via de BRC Directory (https://brcdirectory.co.uk) kan men zowel de vestigingen raadplegen die over een 

BRC certificaat beschikken als de organisaties die deze certificering uitreiken.   

 

Meer informatie m.b.t. zakendoen op de Britse markt is ook te vinden via de volgende link:  

• www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/vk/zakendoen-het-vk  

 

Wat de Britten zeggen vs. Wat de Britten bedoelen 

 
 

 

Consumententypes 

https://brcdirectory.co.uk/
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/vk/zakendoen-het-vk
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Euromonitor International heeft in 2019 een enquête uitgebracht met verschillende consumententypes en 

hoe ze te benaderen. Een gratis exemplaar is te downloaden via hun website:  

• https://go.euromonitor.com/white-paper-consumers-2019-survey-results-consumer-types-path-to-

purchase.html  

 

Brexit 

Voor meer info over de mogelijke gevolgen van de Brexit op sociaal, fiscaal en juridisch vlak, kunt u uw 

vraag stellen via brexit@fitagency.be of surfen naar de website www.brexitready.be. Specialisten van FIT, 

VLAIO en Enterprise Europe Network staan voor u klaar met antwoorden en advies. Ook op de website van 

FIT vindt u een uitgebreid dossier terug over de Brexit: 

www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/brexit.  

 

5.2 CONTACTGEGEVENS 

Voor een lijst met contactgegevens kunt u steeds contact opnemen met het kantoor in Londen. 

Flanders Investment and Trade Londen 

1A Cavendish Square  

London W1G 0LD 

UK 

Tel: +44 (0) 20 73 07 77 10 

Email: london@fitagency.com  

 

Een compleet overzicht (met contactgegevens) waarbij de verschillende verkoopkanalen voor Vlaamse 

drank- en voedingsproducten in kaart worden gebracht, kan verkregen worden op aanvraag bij 

london@fitagency.com.  

 

1. Supermarkten 

• Supermarket Chains & Symbol Groups 

2. Grossiers & Importeurs 

• Top 30 Wholesalers in the UK 

• Importers and Distributors of Fine Foods in the UK 

• Distributors of Alcoholic Drinks in the UK 

• Distributors of Non Alcoholic Drinks in the UK 

3. Foodservice 

• Foodservice companies in the UK 

 

 

 

 

 

https://go.euromonitor.com/white-paper-consumers-2019-survey-results-consumer-types-path-to-purchase.html
https://go.euromonitor.com/white-paper-consumers-2019-survey-results-consumer-types-path-to-purchase.html
mailto:brexit@fitagency.be
http://www.brexitready.be/
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/brexit
mailto:london@fitagency.com
mailto:london@fitagency.com
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Disclaimer: 

De informatie in deze publicatie is bedoeld als achtergrondinformatie die u in staat moet stellen een beeld te vormen van de hierin 

behandelde materie. Ze is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van 

de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan 

bijgevolg nooit beschouwd worden als juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan 

in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze 

publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze 

publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere 

aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zouden kunnen teweegbrengen. 

 


