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1. INLEIDING
Bier speelt in Canada een heel belangrijke rol in de welvaart en in de kwalitatieve manier van leven. Elk
jaar draagt de brouwerij-industrie 14 miljard dollar bij tot de economie van Canada. Volgens de
statistieken van Canada heeft bier drie keer zoveel impact op de economie als sterke dranken en wijnen.1
Canada produceert, importeert en exporteert bieren. Het Canadese bier wordt wereldwijd geapprecieerd
en het land behoort tot de tien grootste exporteurs wereldwijd. Een belangrijke gebeurtenis in de
biersector was natuurlijk de overname van Labatt door AB InBev in 2008.
De Verenigde Staten zijn de grootste aankoper van Canadees bier. Daarnaast importeert Canada ook bier
uit verschillende landen; de voornaamste zijn: Verenigde Staten, Nederland, Mexico en België.2
De provincies die het meeste bier importeren zijn Quebec en Ontario. Met een bevolking van respectievelijk
8 miljoen en 13 miljoen zijn dit de provincies met het grootste aantal inwoners in Canada. Deze studie
richt op deze 2 provincies, met verwijzingen naar de andere provincies binnen de bevoegdheid van het
kantoor van Flanders Investment & Trade in Montreal (Maritieme Provincies en Manitoba).
Deze studie beschrijft o.a. het wettelijke kader waarbinnen bier gecommercialiseerd wordt in Canada.
Daarnaast worden de handelsbalansen, consumptietrends en marktevolutie van de laatste jaren
besproken. Ten slotte worden ook de belangrijke associaties opgelijst.

1
2

Bron; industrie.beercanada.com
Bron: Statistics Canada
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2. BUITENLANDSE HANDEL
2.1 IN- EN UITVOERSTATISTIEKEN
Canada
Canada voert traditioneel meer bier in dan uit. De afgelopen 10 jaar is de bierexport in waarde meer dan
gehalveerd terwijl de bierimport met ongeveer 30% gestegen is.
In- en uitvoerstatistieken worden door Industry Canada online gepubliceerd en kunnen per douanecode,
per jaar en per Canadese provincie worden opgevraagd.
Onderstaande cijfers geven de in- en uitvoercijfers weer van bier (douanecode 2203) voor heel Canada
in de periode 2008-2017.
In-en uitvoer van bier in Canada:

Total
Exports
Total
Imports
Trade
Balance

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

325490.9

237376

251417

204530

194017

192967

181679

186807

148964

150536

563377.5
237886.6

628486
391111

628364
376947

560225
355695

593549
399532

646499
453533

661017
479337

715849
529043

755636
606672

742091
591554

Source: Trade Data Online (accessed: November 16, 2018)
(Value in thousands of Canadian dollars)

Quebec
Ook voor Quebec zien we een aanzienlijke daling van de export de laatste 10 jaar, zelfs een grotere daling
dan het gemiddelde van Canada voor dezelfde periode. Ook de stijging van de import is aanzienlijk groter,
zo’n 55% in vergelijking met 2008.
In-en uitvoer van bier in de provincie Quebec:

Total
Exports
Total
Imports
Trade
Balance

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

151452.99

55981

48774.6

34311.4

26196

26723.6

30117

33593

34123

32646

114376.05

124157

114767

37076.935

-68176

-65993

143015
108703

134544
108348

142228
115504

151897
121780

161603
128010

177140
143017

177589
144943

Source: Trade Data Online (accessed: November 16, 2018)
(Value in thousands of Canadian dollars)
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Ontario
Voor de provincie Ontario zijn de import- en exportcijfers minder spectaculair: een daling van de export
met zo’n 5%, terwijl de import een stijging vertoont van 7%.
In-en uitvoer van bier in Ontario:

Total
Exports
Total
Imports
Trade
Balance

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

109970.8

119786

133986

104718

107338

105348.7

91929.9

103213.3

99815.2

105025

275545.4

302763
182978

297375
163389

224567
119848

236582
129244

250416.8

256720
164790

283278.8

301262
201447

295591
190566

-165575

-145068

-180066

Source: Trade Data Online (accessed: November 16, 2018)
(Value in thousands of Canadian dollars)

2.2 HERKOMST VAN GEÏMPORTEERD BIER
Canada
Zoals al vermeld in de inleiding voert Canada het meeste van zijn bieren in uit de Verenigde Staten,
Nederland, Mexico en België.
In onderstaande tabellen ziet u de cijfers in hoeveelheid (liter) en waarde (in Canadese dollar), alsook
de vergelijking (in %) ten opzichte van vorige jaren (2014-2017).
Top 10 countries for December 2017 to which we imported commodity "220300 Beer made from malt" from Canada customs basis, 6-digit commodity level
2017
Country

Rank

(Select a country below to view top 10 trade commodities)

Quantity

2016
Value

(LTR )

Quantity

2015
Value
(CAN$ )

Quantity
(LTR)

2014
Value
(CAN$ )

Quantity
(LTR)

Value

(CAN$ )

(LTR)

(CAN$ )

742,096,981

381,216,612 755,636,282 369,281,195

715,849,494 350,333,241 661,016,656

Trade amount
Total

World

377,455,911

1

United States

104,177,326 205,483,336

97,132,246 190,874,920

89,630,616

183,313,209

2

Netherlands

63,769,923

132,414,249

66,754,261 138,900,898

67,448,014

137,187,772

63,737,957

128,137,788

3

Mexico

58,726,010

113,253,761

70,883,157

134,781,959 64,404,838 107,398,506

59,117,525

85,472,884

4

Belgium

52,214,462

93,636,489

47,171,822

85,231,926

43,896,295

74,281,845

42,323,470

72,646,944

5

Ireland, Republic of (EIRE)

14,638,728

40,462,738

11,768,698

31,669,159

12,309,283

34,670,545

12,038,328

34,493,891

6

United Kingdom

12,633,137

32,318,619

17,166,326

44,483,983

19,071,056

48,032,165

19,926,016 50,004,347

7

Germany1

20,545,745

31,276,549 20,965,485

33,165,294

23,711,388

35,437,156

24,880,902

36,013,547

8

France

10,856,291

21,138,292

10,555,314

24,593,252

9,613,873

22,701,115

8,696,832

21,440,546

9

Denmark

9,054,580

15,283,664

9,593,710

15,820,347

8,829,476

15,450,234

8,852,880

16,236,401

Italy

4,019,385

9,459,072

3,332,837

8,676,719

3,531,060

8,638,024

2,786,886

6,873,882

10

83,001,939 163,776,372
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Vergelijking (in %) ten opzichte van vorige periodes (2014 tot 2017):
Top 10 countries for December 2017 to which we imported commodity "220300 Beer made from malt" from Canada customs basis, 6-digit commodity level
2017
Rank

Country
(Select a country below to view top 10 trade commodities)

2016

Quantity

Value

2015

Quantity

Value

2014

Quantity

Value

Quantity

Value

% change from previous period
Total World

-1.0

-1.8

3.2

5.6

5.4

8.3

0.9

2.2

7.3

7.7

8.4

4.1

8.0

11.9

-0.0

3.7

2 Netherlands

-4.5

-4.7

-1.0

1.2

5.8

7.1

-4.8

-7.9

3 Mexico

-17.2

-16.0

10.1

25.5

8.9

25.7

5.9

6.8

4 Belgium

10.7

9.9

7.5

14.7

3.7

2.3

10.9

12.3

5 Ireland, Republic of (EIRE)

24.4

27.8

-4.4

-8.7

2.3

0.5

-8.8

-8.5

6 United Kingdom

-26.4

-27.3

-10.0

-7.4

-4.3

-3.9

-6.3

-3.2

-2.0

-5.7

-11.6

-6.4

-4.7

-1.6

1.7

7.7

8 France

2.9

-14.0

9.8

8.3

10.5

5.9

14.0

18.6

9 Denmark

-5.6

-3.4

8.7

2.4

-0.3

-4.8

8.7

11.7

20.6

9.0

-5.6

0.4

26.7

25.7

3.7

6.4

1 United States (+Show States)

7 Germany

1

10 Italy

Bron: http://www5.statcan.gc.ca/cimt-cicm/topNCountryCommodities-marchandises

Quebec
België is voor Quebec, na Mexico en Nederland de 3e belangrijkste invoerder van bier, met 20% van het
aandeel van het ingevoerde bedrag.
Oorsprong (in CAD) ingevoerd bier in Québec:
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Ontario
In Ontario komt het meeste ingevoerde bier uit de Verenigde Staten, België staat na Nederland op een 3e
plaats met ongeveer 7% aandeel.

3. WETTELIJK KADER
3.1 STAATSMONOPOLIE
De invoer en het commercialiseren van alcoholische dranken (bieren, coolers, wijnen en sterke dranken)
vallen in Canada onder provinciale bevoegdheid. Door een staatsmonopolie controleren de provincies niet
alleen de invoer, maar ook de distributie van alcohol. Deze “Commissions des liqueurs/Liquor boards” zijn
een erfenis uit de tijd van de drooglegging, maar worden nu door de overheden gebruikt om belastingen
te innen en hun deficiet te verkleinen.
Alleen in de provincie Alberta is de situatie anders: in 1993 werd de handel in alcohol geprivatiseerd en
sindsdien beperkt de overheid zich tot het afleveren van de drankvergunning en het innen van de
accijnzen.
Meer informatie over de liquor boards per provincie kan u vinden op de respectievelijke websites:






Quebec: www.saq.com
Ontario: www.lcbo.com
Manitoba: https://www.liquormarts.ca/
Prince Edward Island: http://liquorpei.com/
New Brunswick: https://www.anbl.com/
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Nova Scotia: https://www.mynslc.com/
Newfoundland & Labrador: http://nlliquor.com/

of via de website van de Canadian Association of Liquor Jurisdiction: https://www.calj.org/

3.2 QUEBEC
Om in Quebec verkocht te kunnen worden, moeten alle producten, ook alcohol afkomstig uit de andere
provincies van Canada, naar de SAQ verstuurd worden, die de enige invoerder blijft in Quebec. De SAQ
(www.saq.com) voert in en verlaadt de buitenlandse producten naar haar opslagplaatsen, waar
routinecontroles (kwaliteitscontrole en nazicht van de etiketten) uitgevoerd worden en de douanerechten
en federale taksen betaald worden.
Momenteel biedt de SAQ bieren aan uit 26 landen, België scoort hier het hoogst met 46 soorten bier in
hun aanbod (ter vergelijking: op de 2e plaats staat Canada met 35 bieren in hun aanbod, op de 3e plaats
staat Duitsland met 18 bieren)

3.3 ONTARIO
Voor de provincie Ontario is het de LCBO (Liquor Control Board of Ontario) die de invoer en distributie
van bier en andere alcoholische dranken controleert.
Via meer dan 650 retail stores en meer dan 210 agency stores bieden zij jaarlijks ongeveer 24000 producten
aan, afkomstig uit meer dan 80 landen.

3.4 ADMINISTRATIEVE STAPPEN
Quebec
Canadese brouwers zonder brouwvergunning in Quebec en buitenlandse brouwers (of ze nu hun
producten zelf verdelen of laten vertegenwoordigen door een agent) moeten in het bezit zijn van een
vergunning als bierverdeler (artikel 2 van de Loi modifiant la Loi sur la Société des Alcools du Quebec).
De voorwaarden om deze vergunning te bekomen zijn vastgelegd door de Régie des Alcools, des Courses
et des Jeux. (RACJ – www.racj.gouv.qc.ca).
De kosten om een vergunning te bekomen bedragen momenteel 275 C$. Daarin zitten de kosten voor de
opening van het dossier en de publicatie van de vergunning achteraf. De jaarlijkse vergunning zelf kost
3663 C$ of 7325 C$, naargelang het volume van de verkoop wereldwijd. Zolang aan de voorwaarden
voldaan wordt, wordt de vergunning elk jaar per 1 oktober automatisch vernieuwd.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 8 van 16

29.11.2018

https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Accueil/Formulaires_et_publications/Formulaires/Alc
ool/RACJ-1047A.pdf

Ontario
In Ontario moeten de suppliers voldoen aan de reglementering van de LCBO (Liquor Control Board of
Ontario), maar ook aan de richtlijnen van de AGCO (Alcohol and Gaming Commission of Ontario). Een
leverancier kan zich ook laten vertegenwoordigen door een agent. Deze laatste moet een licentie hebben,
uitgegeven door de AGCO.
Een lijst van erkende agenten vindt u op hun website www.agco.on.ca
https://www.iagco.agco.ca/prod/pub/en/Default.aspx?PossePresentation=LicenseSearch
Ook de kosten voor een vergunning vindt u via hun website:
https://www.agco.ca/alcohol/alcohol-licensing-fees

Etikettering
Dit is een belangrijk element wanneer u bier in Canada wil invoeren. U vindt de correcte en meest recente
informatie via de website van de Canadian Food Inspection Agency, via volgende link:
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-forindustry/alcohol/eng/1392909001375/1392909133296?chap=0#c9

4. BIER COMMERCIALISEREN IN CANADA
4.1 IN QUEBEC
DE ROL VAN SAQ (SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC)
Wijnen, bieren en sterke dranken worden gecommercialiseerd door de SAQ. Dit betekent dat de SAQ de
producten kiest, aankoopt, invoert, opslaat, verdeelt en verkoopt in Quebec. De SAQ heeft aldus de
exclusiviteit van de eerste distributie in de provincie voor alle alcohol, behalve voor lokaal gebrouwen
bier en lichte cider.
De SAQ heeft een netwerk van 407 filialen en 434 franchise-agentschappen (cijfers van november 2017).
Wijn en bier kunnen ook verkocht worden via supermarkten en 'dépanneurs' die een vergunning bezitten
om alcohol te verkopen (afgeleverd door de Régie des permis d’alcools du Quebec).
De SAQ onderhandelt altijd met de leverancier (brouwer). Deze laatste kan wel een agent aanstellen die
door de SAQ wordt geaccrediteerd. De leverancier is, dikwijls via zijn agent, verantwoordelijk voor de
promotie van zijn producten. De agent treedt ook op als tussenpersoon bij de commerciële
onderhandelingen met de SAQ. De agent is zelf geen invoerder.
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Als de SAQ een product wil aankopen, vraagt ze via de agent aan de leverancier om stalen op te sturen.
De etiketten en de verpakking moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden die op de B2B-website van de
SAQ terug te vinden zijn: www.saq-b2b.com.
Nuttig om weten is dat de SAQ aan haar agenten een oproep doet om nieuwe producten voor te stellen,
een zogenaamde ‘offre d’appel”.
Onderstaand bericht werd bijvoorbeeld op 23 augustus 2018 gepubliceerd.(www.saq-b2b.com/)
Appel d’offres SAQ Alimentation - produits en appellation d'origine destiné uniquement aux Titulaires de permis de
fabricant de vin émis par la RACJ ayant leur établissement au Québec
Gamme de produits: Vin - Spécialité
Date d'expiration:
2018/12/20 (AAAA/MM/JJ)
Temps restant:
43 jour(s)
Notes:

La Société des alcools du Québec (SAQ) vous invite à lui soumettre des offres de
PRODUITS D'APPELLATION D'ORIGINE embouteillés au Québec pour son réseau de
Distributeurs autorisés - vin en alimentation. Cet appel d'offres est destiné UNIQUEMENT
aux Titulaires de permis de fabricant de vin émis par la RACJ ayant leur établissement au
Québec.

Voor meer informatie over zaken doen met de SAQ kan u terecht op hun B2B-website: www.saqb2b.com/.

VERKOOP IN QUEBEC VIA SUPERMARKTEN EN KRUIDENIERS (‘DÉPANNEURS’)
Bepaalde brouwerijen besloten niet via de SAQ-distributie te werken, maar eerder te verkopen via de
supermarkten. Op het eerste zicht lijken deze verkooppunten veel aantrekkelijker dan de 800
verkooppunten van de SAQ, maar dat is niet altijd zo.
Bij de SAQ worden de producten verkocht door haar werknemers die af en toe een vorming krijgen over
een bepaalde categorie producten, terwijl de agent verantwoordelijk is voor de promotie. Elk trimester
krijgt de brouwerij bericht over de verkoop en op het einde van het jaar wordt beslist of het product
genoeg verkoopt om op de listing te blijven.
In de supermarkten moeten de rekken constant rendabel zijn. Er wordt dus niet gewacht tot het einde
van het jaar om te beslissen of een product genoeg verkoopt. Bovendien verwacht men promoties, reclame
in lokale kranten en degustaties en moet er een goede roll-over zijn, allemaal dingen die de SAQ niet
vraagt. De brouwerij moet dus financieel stevig in haar schoenen staan. De verkopers in de supermarkt
kennen niet altijd de bieren en onze beste bieren krijgen dus niet altijd de behandeling die ze verdienen.

BELGISCHE BIEREN IN HET AANBOD
Momenteel biedt de SAQ op hun website bieren aan uit 26 landen, België scoort hier het hoogst met 46
soorten bier in hun aanbod (ter vergelijking: op de 2e plaats staat Canada met 35 bieren in hun aanbod,
op de 3e plaats staat Duitsland met 18 bieren).
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IN ONTARIO
LCBO
De LCBO (Liquor Control Board of Ontario) heeft een ‘quasi ‘monopolie op de verkoop van alcoholische
dranken: net zoals de SAQ in Quebec heeft enkel de LCBO de autoriteit om retail alcohol te verkopen,
behalve enkele uitzonderingen:
1.

The Beer Store (in privéhanden én een monopolie op de verkoop van 24 packs beer). De LCBO
importeert wel nog zelf het bier en verkoopt dan verder door aan The Beer Store voor distributie,
www.thebeerstore.ca.
2. Een aantal lokale producenten van wijn, bier en alcohol, meestal gelokaliseerd op het wijngoed of
in de brouwerij zelf, kunnen hun producten daar verkopen buiten de LCBO om.
3. Ook ongeveer een 130-tal supermarkten (cijfers van december 2016) hebben toestemming van de
LCBO om bier, cider en wijn te verkopen. Tegen 2020 zouden dit er 450 zijn.

De LCBO is ook de grootste leverancier van alcoholische dranken aan restaurants en cafés. Deze dienen
hun aankopen steeds te doen via de LCBO, The Beer Store of lokale brouwerijen.

DOING BUSINESS MET LCBO
Via Products Needs letters en Ad Hoc Submissions kan een leverancier (of zijn agent) zijn bieren aanbieden
aan de LCBO. Ongeveer 1x per jaar publiceert de LCBO een ‘product needs letter’. Die beschrijft de
producten waarin de LCBO geïnteresseerd is, gebaseerd op consumenten- en marktstudies, alsook
trendinformatie. U kan deze product needs letters vinden op de website van de LCBO.
Daarnaast zijn ook ad hoc submissions mogelijk, bv. als resultaat van een beurs of na een proeverij.
Meer informatie vindt u op de website van de LCBO én in hun overzichtelijke handleiding:
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Forms-Documents/pmpp/index.html#/13/zoomed

CONVENCIENCE STORES
In de convenience stores (kruideniers) van Ontario is momenteel geen alcohol te verkrijgen. Sinds de
provinciale verkiezing in juni 2018 en na een belofte van de nieuw regerende partij gaan er steeds meer
stemmen op vanuit deze sector om deze producten toch te kunnen aanbieden. U kan deze materie volgen
via de website van de Ontario Convenience Store Association.
http://ontariocstores.ca/
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5. DOUANERECHTEN
De invoerrechten worden bepaald aan de hand van de HS-codes en kunnen gratis geconsulteerd worden
op de website van de Canadian Border Services Agency. Bieren vallen onder de code 2203.
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2018/menu-eng.html

6. TRENDS EN MARKTEVOLUTIE
6.1 TRENDS IN ALCOHOLCONSUMPTIE IN CANADA
Speciaalbieren
Er is een lichte daling van alcoholconsumptie waar te nemen zowel voor bier, wijn en sterke dranken. Een
uitzondering op deze trend zijn speciale wijnen speciaalbieren.

Millennials
Een belangrijke reden voor deze trends zijn de millennials consumenten. Volgens Statistics Canada maken
die ongeveer 1/3de van de bevolking uit, een even krachtige en belangrijke groep als de baby boomers.
Deze millennials hebben een ander consumptiepatroon als vorige generaties. Eerst en vooral heeft deze
groep veel aandacht voor het gezondheidsaspect. Daarnaast gaat deze groep eerder kiezen om een
aangepast speciaalbier of aangepaste wijn te nuttigen rond een maaltijd. Volgens de Canadese NPD group,
een marktonderzoek bedrijf, is het aantal restaurantbezoeken met 2% gestegen (2015 tov 2014) en maken
de millennials 30% uit van de bezoekers.3

3

http://www.foodserviceandhospitality.com/2016-bar-report/
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“Local please”
Ook zien we een stijging van aankopen van lokale bieren, zowel in hun verkooppunten als in de cafés.
Meer en meer zien we dat bierliefhebbers een bier van hun lokale brouwer nuttigen.
Eind 2017 waren er 817 brouwerijen in Canada, een verdubbeling ten opzichte van 2012. De helft daarvan
bevinden zich in Ontario en Quebec.4 Trouwens, vele van die brouwerijen hebben Belgian Style Beers in
hun aanbod zoals Belgian Style Tripel, Abbey Ale enz. Meer info vindt u via onderstaande link:
https://www.canadianbrewingawards.com/style-guidelines-beer/

Cooler en ciders
Een andere trend die te zien is in de alcoholconsumptie, is de opkomst van coolers and ciders, nog een
kleine markt, maar wel dynamisch en met constante groei.
Bier blijft desondanks nog steeds de meest verkochte alcoholische drank in Canada. Dit is duidelijk te zien
op de volgende grafiek en tabel. (bron: tatistics Canada, deze maken echter geen splitsing tussen lokaal of
geïmporteerd bier):
Marktaandeel per categorie, in %

Consumptie per capita
Er is een en wereldwijde daling van de bierconsumptie per capita, in 2016 was er een globale daling van
0.6% t.o.v. het jaar ervoor.5

4
5

https://www.foodserviceandhospitality.com/the-2018-bar-report/
http://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2017/1221_01.html
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Die wereldwijde trend is ook in Canada waar te nemen. De Canadees dronk gemiddeld 57,7 liter bier in
2016 (60,3 liter in 2013). De Belg dronk in dezelfde periode gemiddeld 67,4 liter (72 liter in 2013). Deze cijfers
werden in het Kirin Institute of Food and Lifestyle Report in december 2016 gepubliceerd.6

6.2 PRIJZEN
De Quebecse Régie des Alcools, des Cours et des Jeux publiceert jaarlijks per 1 april de minimumprijzen
voor bier die de handelaars moeten gebruiken.
https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Accueil/Formulaires_et_publications/Formulaires/Alc
ool/RACJ-1047A.pdf
In Ontario worden de minimumprijzen gepubliceerd door de Alcohol and Gaming Commission of Ontario.
https://www.agco.ca/sites/default/files/9021_a_1.pdf
Enkele voorbeelden:
 Duvel 330ml: 3.70cad
 Boréale (lokaal) 6x355ml: 10.34cad
 L’Alchimiste Pilsner (local) 341ml : 2.85cad
 Stella Artois (6x330ml): 14.75cad
 Heineken (6x330ml):14.50cad
 Corona Extra (6x330ml): 14.50cad
 Moosehead Lager (Canada) (6x 341ml): 14.50cad
 Molson Canadian (6x341ml): 12.50cad

7. FEDERATIES, VAKPERS EN EVENTS
7.1 ASSOCIATIES EN FEDERATIES
De leden van ‘Beer Canada’ staan in voor 90% van alle verkoop van lokale bieren, goed voor 14 miljard
dollar per jaar. Doel van de associatie is onder meer om onderzoek te doen naar het gedrag van de
consument met als doel om de consumenten bewust(er) te maken van verantwoord drinken. De associatie
telt 51 leden die online vermeld staan www.industry.beercanada.com.
De Quebecse associatie ‘Association des Brasseurs du Quebec’ bestaat sinds 1943 en telt 3 leden nl. de
brouwerijen Labatt, Molson Coors en Sleeman. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 400 verschillende
biermerken. Meer informatie omtrent de associatie is te vinden op: www.brasseurs.qc.ca.

6

http://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2017/1221_01.html
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Via www.justbeerapp.com/article/canadian-craft-brewers-list vindt u per provincie een lijst van
microbrouwerijen.
In Quebec verenigt de ‘Association des microbrasseries du Quebec’ de microbrouwerijen uit de provincie.
In november 2018 vindt de 9e editie plaats van hun congres, in de stad Quebec. Meer informatie kan u
vinden via de website www.ambq.ca.

7.2 VAKPERS
‘Bières et plaisirs’ is een biermagazine dat maandelijks wordt uitgegeven in Quebec. Meer informatie via
de website www.bieresetplaisirs.com of facebookpagina www.facebook.com/bieresetplaisirs?fref=ts.
Zij organiseren ook ateliers en workshops voor eigenaars van pubs, microbrouwerijen of bieramateurs.
Deze workshops worden geanimeerd door de Belg Philippe Wouters. Meer informatie:
www.atelierdesbieres.com.
Taps Media geeft het nationale ‘Beer Magazine’ uit, www.tapsmagazine.com.

7.3 EVENTS
Sinds 2003 worden elk jaar in mei de ‘Canadian Brewing Awards’ uitgereikt voor het beste Canadees
geproduceerde bier. Er zijn verschillende categorieën zoals wheat beer Belgian style, Belgian style abbeye
ale, European pilsner, North American pilsner enz. Het event wordt georganiseerd door Taps Media.
www.canadianbrewingawards.com.
‘Sial Canada’ is de grootste voedingsbeurs in Canada en gaat beurtelings door in Montreal en Toronto. Ook
verdelers van alcoholische dranken zijn er aanwezig. De volgende editie vindt plaats in Toronto van 30
april tot 2 mei 2019.
Meer info: www.sialcanada.com.
Sinds de 2018 editie heeft FIT een groepsstand op deze beurs, de inschrijvingsperiode hiervoor wordt
aangekondigd in de FIT-nieuwsbrief.
De ‘Mondial de la Bière’ is een festival voor het grote publiek waar consumenten verschillende bieren
kunnen degusteren. De volgende editie vindt plaats van 22-25 mei 2019 in Montréal.
Meer informatie is terug te vinden op hun website: http://festivalmondialbiere.qc.ca/en/festivals/
La Grande Dégustation de Montreal:
Jaarlijks event in Montreal voor zowel particulieren als professionelen.
https://www.lagrandedegustation.com/en/
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8. BESLUIT
Hoewel de Canadese markt niet de gemakkelijkste is om alcoholische dranken naar uit te voeren, is deze
markt zeker niet volledig afgesloten. Wanneer u de juiste kanalen volgt, veel geduld oefent en een goede
commerciële en vertrouwensrelatie kan opbouwen met een lokale agent, kunnen mooie verkoopcijfers
worden gerealiseerd. De invoerstatistieken van de afgelopen jaren bewijzen dit.
Vooral speciaalbieren worden populairder en de Belgische bieren zijn goed vertegenwoordigd in het
aanbod.
Bovendien geniet het Belgische bier én onze know-how een goede naam en faam in Canada!

Flanders Investment & Trade Montreal
Représentation Economique de la Flandre
c/o Consulat Général de Belgique
999, Boulevard de Maisonneuve Ouest - Suite 1600
Montréal
CA - Quebec H3A-3L4
Canada
montreal@fitagency.com
Disclaimer
De informatie die u in deze publicatie vindt, is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen met betrekking
tot de hierin behandelde materie. Zij 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 een 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 zou kunnen teweegbrengen.
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