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1. Voorwoord 

Deze marktstudie onderzoekt de Duitse zoetwarenmarkt. De studie geeft een overzicht over 

de actuele marktsituatie in Duitsland, de evolutie van de zoetwarenmarkt, trends, 

consumptiegedrag en de structuur ervan. Bovendien vindt u ook nog relevante 

brancheorganisaties, vaktijdschriften en ten slotte worden enkele vakbeurzen voor deze sector 

opgelijst.  

Indien geïnteresseerd, kan de Vlaamse exporteur adressenlijsten van relevante bedrijven en 

organisaties in deze sector opvragen bij FIT-Keulen (cologne@fitagency.com).  

Inhoudelijk is deze studie gebaseerd op beschikbare gegevens tot eind maart 2022 afkomstig uit 

bronnen zoals associaties actief in de zoetwarenbranche, vaktijdschriften allerhande en databases 

waartoe FIT toegang heeft. De informatie en gegevens zelf zijn aldus onder voorbehoud. 

Keulen, april 2022 

  

mailto:cologne@fitagency.com
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2. Algemene beschrijving van zoetwaren 

Voor een goed begrip van de term ‘zoetwaren’ baseren we ons in dit rapport grotendeels op 

de omschrijving door de Duitse brancheorganisatie voor zoetwaren, Bundesverband der 

Deutschen Süßwarenindustrie e.V., of afgekort, BDSI.  

Het BDSI onderscheidt binnen de term ‘zoetwaren’ verschillende subcategorieën: 

• Chocolade(producten) en cacao 

• Fijne bakkerswaren 

• Snoep en suikerwaren, inclusief kauwgom 

• (Industrieel) ijs 

• Grondstofmassa (‘Rohmassen’) 

• Snacks 

Ook zoetwaren met minder (of geen) suiker of vet worden mee in deze definitie opgenomen. 

Zoete voeding zoals honing, confituur, zoete yoghurtproducten en limonade vallen, op basis van 

de definitie van het BDSI, buiten de zoetwarencategorie. Bij de grafieken kan er, indien vermeld, 

een categorie uitvallen. Toch doet dit geen afbreuk aan de relevantie van de grafieken voor 

dit rapport (Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V., z.d.). 

Statista en Statistisches Bundesamt omschrijven de categorie zoetwaren op een andere manier. 

In hun databank vallen chocolade(producten) en snoep en suikerwaren samen onder de term 

‘zoetwaren’. Consumptie-ijs en (houdbare) bakkerswaren worden wel gezien als aparte 

categorieën. Houdbare bakkerswaren zijn producten zoals koekjes, beschuiten, wafels en gebak 

met een relatief hoger suiker- en vetgehalte. Snacks en grondstofmassa worden niet opgenomen 

in hun data voor zoetwaren. Dit is belangrijk voor de interpretatie van de grafieken.  

Omschrijving van de subcategorieën op basis van BDSI: 

Chocolade(producten) en cacao 

Deze categorie omvat producten die voornamelijk uit cacaobonen, cacaoboter, cacaomassa, 

cacaopoeder en sacharose zijn gemaakt. Het afgewerkt product chocolade zelf, maar ook 

halffabricaten zoals cacaomassa, -poeder en -glazuur horen hierbij. Meer details over 

de productkenmerken en de toevoeging van ingrediënten zijn te vinden in de zgn. ‘Richtlijn voor 

cacao’ (Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V., z.d.). 

Fijne bakkerswaren 

Fijne bakkerswaren omvatten taarten en cakes alsook wafels, Florentines en koeken, die langer 

houdbaar zijn (in het Duits ‘Dauerbackwaren’ genoemd). Brood en biscuits (Kleingebäck) vallen 

buiten deze categorie, aangezien het bereidingsproces en het vet- en suikergehalte verschilt. 

Details over de productkenmerken en de toevoeging van ingrediënten zijn te vinden in de zgn. 

‘Leidraad voor fijne bakkerswaren’ (Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V., z.d.; 

Ernährung, z.d.). 

http://www.gesetze-im-internet.de/kakaov_2003/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/kakaov_2003/index.html
https://www.deutsche-lebensmittelbuch-kommission.de/fileadmin/Dokumente/leitsaetzefeinebackwaren.pdf
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Snoep en suikerwaren, inclusief kauwgom 

Met snoep en suikerwaren worden allerlei soorten producten bedoeld met een zoete smaak, 

dankzij de toevoeging van suikers, zoetmiddelen, of andere zoete toevoegingen. Het omvat o.a. 

bonbons, dragees, gommetjes, drop, schuimpjes, nougat, gekonfijt fruit, geroosterde amandelen 

en met suiker omhulde noten. Producten omhuld met chocolade (waarbij het chocoladeaandeel 

minder is dan 25% van het totaalgewicht) en bruis- en- drankenpoeder (Rause- und 

Getränkepulver) vallen eveneens onder deze categorie. Voor verdere informatie verwijzen we naar 

de ‘Richtlijn voor suikerwaren’ (Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V., z.d.). 

Kauwgom bestaat uit: kauwgombasis, suiker, maïssiroop, smaakstoffen en toevoegingen. 

Zoetstoffen en suikervervangers kunnen echter ook worden gebruikt bij suikervrije kauwgoms 

(Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V., z.d.). 

Consumptie-ijs 

Een onderscheid wordt gemaakt tussen industrieel ijs (‘Markeneis’), commercieel ijs en softijs. 

Industrieel ijs wordt in fabrieken geproduceerd, commercieel ijs daarentegen wordt ambachtelijk 

gemaakt en is bv. in ijssalons verkrijgbaar. Consumptie-ijs omvat roomijs, vruchtenijs en sorbets. 

Zie voor meer details de zgn. ‘Leidraad voor consumptie-ijs’ (Bundesverband der Deutschen 

Süßwarenindustrie e.V., z.d.). 

Grondstofmassa's (Rohmassen) 

Grondstofmassa's omvatten marsepein en gelijkaardige massa’s zoals banketspijs en nougatcrème. 

Onder deze categorie vallen ook producten gemaakt uit diverse oliehoudende zaden. 

(Ölsamenpräparate: gehackte, gehobelte und gestiftelte Fabrikate, die überwiegend aus Mandeln, 

Haselnuss-, Aprikosen-, Erdnuss- und Cashewkernen hergestellt werden). Verdere informatie kan 

gevonden worden in de zgn. ‘Leidraad voor oliehoudende zaden, vruchtenmassa's en daaruit 

vervaardigde suikerwaren’ (Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V., z.d.). 

Snacks 

Snacks omvatten hartige, gekruide en nootachtige producten, zoals chips, pretzels, popcorn en 

noten. Ook gedroogd fruit valt hieronder (Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V., 

z.d.). 

3. Omvang van de zoetwarenmarkt 

Zoetwaren omzet 

Zoetwaren vormen een belangrijk onderdeel van de Duitse voedingsindustrie. In 2021 bedroeg 

de omzet van de Duitse zoetwarenindustrie 14,45 miljard euro (Statistisches Bundesamt, 2021). 

Hoewel in de voorbije twee jaren de consumptie onderweg, op kantoor of in restaurants daalde 

door de coronapandemie, werd dit gecompenseerd door een hogere consumptie thuis. 

In vergelijking met andere categorieën binnen het FMCG-assortiment in de levensmiddelenhandel 

kenden zoetwaren in 2021 een sterke omzetgroei; er werden 5,9% meer zoetwaren verkocht dan 

https://www.bdsi.de/fileadmin/redaktion/rechtliches/Richtlinie_f%C3%BCr_Zuckerwaren.pdf
https://www.deutsche-lebensmittelbuch-kommission.de/fileadmin/Dokumente/leitsaetzespeiseeis.pdf
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ernaehrung/Lebensmittel-Kennzeichnung/LeitsaetzeOelsamen.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ernaehrung/Lebensmittel-Kennzeichnung/LeitsaetzeOelsamen.html
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het voorgaande jaar 2020 (Lebensmittel Zeitung, 2022). In 2020, het eerste jaar van 

de coronapandemie, steeg de omzet van de zoetwarenbranche zelfs met 7,5%. 

 

Figuur 1. Ontwikkeling van de verkoop van FMCG-assortimenten in de levensmiddelendetailhandel in Duitsland in 2021 

(Statista, 2022), eigen weergave 

Terwijl de omzet van de Duitse voedingsindustrie in de periode 2010 tot 2019 ondanks kleine 

schommelingen, een licht stijgende trend vertoont, geeft de omzet van de zoetwarenindustrie 

een ander beeld tot 2019. De omzet van de Duitse zoetwarenindustrie is, weliswaar met een paar 

schommelingen, t.e.m. 2013 gestegen, maar kende nadien een geleidelijke daling. In 2019 bedroeg 

de omzet van de zoetwarenindustrie 13,25 miljard euro en dit lag hiermee zelfs lager dan in 2010 

(13,49 miljard euro). In 2020, het jaar waarin de coronapandemie uitbrak, herstelde de branche 

zich: de omzet van de Duitse zoetwarenbranche steeg opnieuw, voor het eerst sinds 2013, met 

7,5%, tot 14,25 miljard euro. De groei zet zich door in 2021 tot 14,45 miljard euro (Statistisches 

Bundesamt, 2021). 
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Figuur 2. Omzet van de zoetwarenindustrie in Duitsland 2010-2021, Statistische Bundesamt, Genesis-Online Datenbank - 

42271-0003, 2021, eigen weergave. 

Uit onderstaande grafiek blijkt dat de omzetdaling sinds 2013 tot 2019 zich hoofdzakelijk voordoet 

bij de loutere zoetigheden (dat tegelijk het grootste aandeel binnen de zoetwaren heeft), hoewel 

ook de houdbare bakkerswaren en consumptie-ijs omzetschommelingen en lichte dalingen hebben 

gekend. In 2020 steeg de omzet echter weer in alle drie de segmenten, terwijl in 2021 enkel 

de omzet van zoetwaren toenam en de omzet voor de productcategorieën bakkerswaren en ijs 

licht afnam (Statistisches Bundesamt, 2021). 

 

Figuur 3. Omzet van de zoetwarenindustrie in Duitsland per segment van 2010 tot 2021 (in miljoen euro), Statistische 

Bundesamt, Genesis-Online Datenbank - 42271-0003, 2022. Eigen weergave. 
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Volgens schattingen van BDSI, is de productie van zoetwaren gestegen naar 3,9 miljoen ton in 

2021, wat een stijging is van 1,3% tegenover 2020. Dit staat gelijk aan een stijging van 2,2% in 
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Figuur 4. Totale zoetwarenproductie 2021 (schatting voor 2021 - Verandering ten opzichte van het voorgaande jaar in %), 

zonder broodbeleg met cacao. Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V., 2022 

Chocolade blijft net zoals de voorgaande jaren in trek en zag in 2021 een grote stijging in volume 

bij cacao- en chocolade halffabricaten (Kakao- und Schokoladenhalberz) van 9,6%. Opvallend is 

de daling in fijne bakkerswaren en snacks tegenover het jaar voordien, vermits er in 2020 

een duidelijke stijging was van respectievelijk 3,2% en 1,7%. De prognose was dat deze stijging zich 

zou verderzetten in 2021 (Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V., 2022). 

Ook is het belangrijk te vermelden dat zoetwarenproducenten hogere kosten hebben door 

duurdere grondstoffen, problemen binnenin bevoorrading (en infrastructuur), door de pandemie 

en de oorlog in Oekraïne. De zoetwarenindustrie kampt daarnaast met een gebrek aan 

gekwalificeerde werkkrachten, dit terwijl de Duitse zoetwarenindustrie de op drie na grootste 

bedrijfstak in de levensmiddelenindustrie is die ongeveer 50.000 mensen te werk stelde in 2021 

(Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V., 2022). 
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Afzet per capita 

Met een zoetwarenverbruik per hoofd van de bevolking in volume van 24,8 kg in 2020, voorzag 

de Consumer Market Outlook van Statista, medio 2021 een lichte daling voor 2021 tot 23,7 kg per 

capita. De verwachte lichte daling voor 2021 werd nadien achterhaald. Toch werd ook in deze 

prognose verwacht dat het verbruik van zoetwaren per capita vanaf 2022, met 23,3 kg per capita, 

verder zou toenemen tot 25,1 kg per hoofd van de bevolking in 2026 (Statista Consumer Market 

Outlook, 2021). 

 

Figuur 5. Verkoop van zoetwaren per capita in Duitsland in de jaren 2013 tot 2026*, Statista Consumer Market Outlook, 

2021. Eigen weergave. 
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4. Buitenlandse handel van zoetwaren 

Duitsland voert meer zoetwaren uit dan het invoert, zoals te zien is in onderstaande grafiek.  

 

Figuur 6. Import en export van zoetwaren in Duitsland 2011-2021, Statistische Bundesamt, Genesis-Online Datenbank - 

51000-0005, 2022. Eigen weergave. 

De invoer van zoetwaren in volume vertoonde in de periode 2011-2017 een stijgende trend. 

Na een sterke invoerdaling in 2018, steeg het invoervolume in 2019 opnieuw tot 1,74 miljoen ton. 

Voor 2020 tekende zich een lichte daling in invoer tot 1,72 miljoen ton af. 2021 zorgde terug voor 

een stijging met 1,78, het hoogste invoervolume tussen 2011-2021. 

Het Duitse uitvoervolume van zoetwaren nam tussen 2011 en 2019, ondanks lichte schommelingen, 

toe tot 2,78 miljoen ton in 2021, het hoogste uitvoervolume in deze periode, na een sterke daling 

naar ongeveer 2,12 miljoen in 2018 (Statistisches Bundesamt, 2022). 
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Export 

De onderstaande grafiek geeft een exportoverzicht per subcategorie binnenin 

de zoetwarenindustrie voor de jaren 2018-2020.  

 

Figuur 7. Export van zoetwaren per subcategorie 2018-2020 in miljard euro, Statistische Bundesamt, Genesis-Online 

Datenbank - 51000-0005, 2022. Eigen weergave. 

Van alle zoetwaren wordt chocolade het meeste uitgevoerd, hoewel een lichte daling vast te stellen 

is in 2020, tegenover 2019: het gaat respectievelijk over chocolade (≤ 2kg) (1,8 miljard euro), 

ongevulde chocoladerepen (≤ 2kg), en gevulde chocoladerepen (≤ 2kg). Suikerwaren zonder cacao 

en witte chocolade komen op de 3de plaats (1,15 miljard euro).  

Figuur 8 geeft de belangrijkste exportlanden van zoetwaren voor Duitsland weer. Ook hier zijn 

de zoetwaren opgesplitst in zoetigheden (chocolade, snoep, …), consumptie-ijs en houdbare 

bakkerswaren.  
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De top 3 van de afzetlanden voor Duitse zoetwaren in 2020 waren Frankrijk met een totaal van 

1 miljard euro, Polen met 868 miljoen euro en het Verenigd Koninkrijk met 830 miljoen euro. 

België staat als 5de gerangschikt met een totaal van 758 miljoen euro. Zoetwaren wordt hierbij 

het meest uitgevoerd en consumptie-ijs het minst. 

 

Figuur 8. Belangrijkste landen voor export van zoetwaren, houdbare bakkerswaren en ijs voor Duitsland in 2021, Statista, 

2022, eigen weergave. 

Import 

Figuur 9 geeft een overzicht voor de import per subcategorie binnenin de zoetwarenindustrie voor 

de jaren 2018-2020. Voor de import zijn de grootste subcategorieën chocolade (≤ 2kg), suikerwaren 

zonder cacao en witte chocolade en koekjes en dergelijke biscuits. In 2020 bedraagt de waarde 

van de import van de grootste categorie, chocolade (≤ 2kg) 1,06 miljard euro. Dit toont aan dat 

de export groter is dan de import van deze subcategorie (chocolade, gewicht ≤ 2kg).  

In vergelijking met 2019 wordt er in 2020 minder geïmporteerd voor enkele categorieën. 

Enkel koekjes en dergelijke biscuits (+0,03 miljard), chocolade (˃ 2kg, +0,02 miljard) en wafels 

(+0,04 miljard) zien een stijging tegenover 2019 (Statistisches Bundesamt, 2022). 
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Figuur 9. Import van zoetwaren per subcategorie 2018-2020 in euro, Statistische Bundesamt, Genesis-Online Datenbank 

- 51000-0005, 2022, eigen weergave. 

Onderstaande figuur 10 geeft per land de belangrijkste leveranciers van zoetwaren aan Duitsland 

weer. De zoetwaren zijn hier opgesplitst in ‘pure’ zoetwaren (chocolade(producten) en cacao, fijne 

bakkerswaren, suikerwaren, ijs en houdbare bakkerswaren (zie categorisering pagina 4). De top 3 

van importlanden van zoetwaren in 2020 van Duitsland zijn Nederland, België en Polen.  

Nederland staat op de eerste plaats met een totaal van 1,27 miljard euro. Met een totaal van 

888 miljoen euro staat België op de 2de plaats, onmiddellijk gevolgd door Polen (882 miljoen euro). 

België is aldus een belangrijke leverancier van zoetwaren aan de Duitse markt. Opmerkelijk is dat 

de invoer van de categorie ‘pure’ zoetwaren uit België (439 miljoen euro) opvallend lager is dan 

deze uit Nederland (929 miljoen euro) en uit Polen (643 miljoen euro), dat op de 3de plaats staat. 

Overigens is de invoer van houdbare bakkerswaren het hoogst uit België (388 miljoen euro) 

(Statistisches Bundesamt, 2022). 
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Figuur 10. Belangrijkste landen voor invoer van zoetwaren, houdbare bakkerswaren en ijs voor Duitsland in 2021, Statista, 

2022, eigen weergave. 

In 2020 nam België voor 758 miljoen euro aan Duitse zoetwaren af, en leverde zelf voor 

888 miljoen euro zoetwaren aan Duitsland. De handelsbalans voor België in de handel met 

Duitsland voor zoetwaren is duidelijk positief (Statistisches Bundesamt, 2022). 

5. Trends 

Dit hoofdstuk beschrijft de huidige zoetwarentrends en is gebaseerd op de top 10 trends 2022 van 

marktonderzoeksbureau Innova Market Insights alsook op gelijkaardige studies en artikels van 

bijvoorbeeld het BDSI en de ISM. 

Duurzaamheid 

De consument hecht steeds een groter belang aan het klimaat, waardoor duurzaamheid een steeds 

grotere rol speelt als aankoopindicator. Bedrijven spelen hierop in a.d.h.v. storytelling en zetten 

de acties die ze ondernemen in de spotlight. Innova Market Insights geeft hiervoor Dr. Bronner 

Magic Chocolate als voorbeeld waarbij de consument via de verpakking bewust gemaakt wordt 

van hun pad richting regeneratieve biologische agricultuur. Via storytelling kan informatie 

overgedragen worden over bijvoorbeeld het productieproces, de missie/visie van het bedrijf en 

kan zo ook consumenten aanzetten tot actie. In de zoetwarenindustrie neemt het gebruik van 

duurzaam geproduceerde grondstoffen zoals vanille, cacao en palmolie, toe. Zo is bijvoorbeeld 

het aandeel van duurzaam geproduceerde cacao van 3% in 2011 toegenomen tot 77% in 2020 (BDSI, 

2021). Ook andere acties zoals upcycling zijn een trend in opmars waarbij ingrediënten die 

929

439

643

243
344

229
170

295

388

148

233 43

93
117

49

60 91

42

1

45 1

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Nederland België Polen Zwitserland Italië Frankrijk Oostenr ijk

Belangrijkste landen voor invoer van zoetwaren, houdbare bakkerswaren en 
ijs voor Duitsland in 2021 (in mln. euro)

Zoetwaren Houdbare bakkerswaren Ijs

https://www.drbronner.com/wp-content/uploads/2021/08/Dr.-Bronners-Magic-All-One-Chocolate-Ingedients-and-Nutrition-Facts.jpg
https://www.drbronner.com/wp-content/uploads/2021/08/Dr.-Bronners-Magic-All-One-Chocolate-Ingedients-and-Nutrition-Facts.jpg


 

De zoetwarenmarkt in Duitsland | Flanders Investment & Trade Keulen - April 2022 15 

voordien als afval gezien werden, opnieuw gebruikt worden in de circulaire economie (Innova 

Market Insights, 2021). Een mooi voorbeeld hiervan is het product "Cabosse", een nieuwe Belgische 

praline met vulling van upcycled cacaovrucht, dat de Vlaamse Chocolatier Vandenbulcke 

de gouden medaille op de ISM-beurs in 2022 in Keulen opleverde.  

Eveneens verpakkingen spelen een rol als het gaat om duurzaamheid. Zo wordt er in 

de zoetwarenindustrie gebruik gemaakt van gerecycleerd materiaal (bv. ijsbekers uit gerecycleerde 

kunststof) of men probeert alternatieve verpakkingen te gebruiken (bv. verpakkingen enkel op 

papierbasis i.p.v. plastic) (BDSI, 2022). Een interessant concept zijn verpakkingsvrije winkels 

(Unverpacktladen) waarbij het hele assortiment los, dus zonder verpakkingen, wordt verkocht en 

de consument zelf herbruikbare verpakkingen meebrengt (van potjes tot zakken tot bokalen) voor 

de aankoop van de producten. Deze winkels vermijden gemiddeld 1 ton per jaar aan verpakkingen 

(Zero Waste Europe, 2020).  

Gezondheidsvoordelen 

Mede door de pandemie zijn het consumentenbewustzijn en het consumentengedrag veranderd 

en is de aandacht voor welzijn en gezonde voeding gestegen. Bij zoetwaren en snacks komt dit 

tot uiting doordat de consument steeds meer de voorkeur geeft aan producten met 

een gezondheidsvoordeel. Zo staan o.a. pure chocolade en ‘superfruits’ (bv. granaatappel, 

gojibessen) in de kijker door het antioxidantengehalte en voordelen voor het immuunsysteem, 

alsook probiotische koekjes voor het bevorderen van de spijsvertering (ISM 2022).  

Plantaardig 

Tegelijkertijd is er wereldwijd een groei (+103%) van plantaardige snacks, mede door 

bovengenoemde gezondheidstrend, alsook door het onderzoek naar het verbeteren van de smaak 

en textuur van plantaardige snacks. Bovendien vindt de consument plantaardige voeding 

een goede optie voor variatie in het dieet (Innova Market Insights, 2021). Specifiek voor 

de zoetwarenindustrie geeft dit een verschuiving naar ingrediënten zoals fruitpoeder, 

eiwitconcentraten op basis van peulvruchten, vitaminen en noten, botanische extracten, enz. 

Andere populaire plantaardige snacks zijn sport-, energie- of mueslirepen en er is ook interesse 

naar o.a. chips van linzen, erwten of zeewier verrijkt met paprikapoeder/wasabi neemt toe 

(ISM 2022).  

Bioproducten 

In lijn met de toenemende trend naar meer biovoeding, stijgt ook de vraag naar biologische 

chocolade, biologische snacks en zoetwaren algemeen. Verwacht wordt dat er in Duitsland in 2021 

ruim 900 miljoen euro omgezet werd met biologische snacks en zoetwaren (ISM 2021).  

Het aantal producten in dit segment neemt ook toe (a.d.h.v. het biologische keurmerk), zo waren 

er binnen de productcategorie ‘zoetwaren/snacks’ eind december 2021, 4.957 producten met 

een biologisch keurmerk, wat een stijging is tegenover 2020 (4.464). Daarmee stond deze categorie 

op de 5de plaats van biologische levensmiddelen qua productgroepen, met een aandeel van 5,14%. 

Met 3.897 artikelen staat de categorie ‘biologische gedroogde vruchten/noten’ op de 8ste plaats 

terwijl dit plaats 11 was in 2020 (Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung, 2020;2021). 
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Naast het biologisch keurmerk zijn er ook ontwikkelingen binnenin ‘clean labelling’ door 

de terugkeer naar traditionele en natuurlijke voeding. Clean labelling verwijst naar het niet-

gebruiken van bepaalde ingrediënten, zoals levensmiddelenadditieven of aroma's (zonder 

smaakversterkers/zonder kleurstoffen). Hierbij speelt ook ‘onbewerkte’ voeding zonder 

tussenkomst van gentechnologie, een rol. Men kijkt vooral naar het proces: van oorsprong tot 

milieuvriendelijkheid tijdens de productie en eerlijke omstandigheden (ISM 2021).  

Regionaliteit 

Regionaal voedsel is in trek, specifiek hecht men steeds meer belang aan de functionaliteit, 

versheid en authenticiteit van producten. 3 op de 5 consumenten wereldwijd vinden het aankopen 

van voedsel van lokale producenten ‘zeer’ of ‘uiterst belangrijk’ (Innova Market Insights, 2021). 

Ook in Duitsland ziet men deze trend steeds vaker terug in onder andere supermarkten en 

biomarkten. Zo markeert Rewe sinds enkele jaren regionale producten met “aus Deiner Region” 

(Rewe, z.d.).  

6. Consumptiegedrag 

De coronapandemie beïnvloedde het consumptie- en aankoopgedrag van de Duitse consument. 

40% van de Duitse bevolking gaf aan zijn of haar consumptiegedrag te hebben aangepast. 

Van deze groep gaf 21% aan meer, 11% bewuster, en 9% minder zoetwaren en snacks geconsumeerd 

te hebben in 2020 (POSpulse GmbH, 2020). Uit een ander onderzoek van januari-februari 2021, 

uitgevoerd door BMEL, blijkt dat vrouwen (32%) meer zoetwaren geconsumeerd zouden hebben 

(mannen: 21%), terwijl voorheen de consumptieverdeling van zoetwaren onder mannen en 

vrouwen eerder gelijk verdeeld was (beide 24%) (Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft, 2021). 

Profiel 

De volgende tabel geeft een beknopt overzicht met enkele wetenswaardigheden over het gedrag 

van de Duitse consument bij de aankoop van zoetwaren/snacks. 

Frequentie van 

consumptie van 

zoetwaren/snacks 

(POSpulse GmbH, 2020) 

- 45%: >1 keer/week 

- 27%: dagelijks 

- 15%: 1 keer/week 

- 10%: <1 keer/week 

- 1,05%: nooit 

Voorraad aan zoetwaren 

en snacks thuis  

(POSpulse GmbH, 2020) 

- 47%: kleine voorraad aan zoetwaren/snacks 

- 39%: ‘voldoende’ voorraad aan zoetwaren/snacks 

- 14%: geen voorraad zoetwaren/snacks 

Waar koopt men 

zoetwaren/snacks? 

- 63,21%: supermarkt 

- 31,66%: discounter 

- 1,52%: drogisterij 
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(POSpulse GmbH, 2020) - 0,87%: biowinkel 

- 2,74%: andere 

Drijfveer voor aankoop 

(POSpulse GmbH, 2020) 

- 80%: baseert aankoop op gewoonte en ervaring 

- 60%: beïnvloed door impuls van aankoopmoment 

- 34%: beïnvloed door aanbevelingen van kennis en familie 

Waar informeert men 

zich? 

(POSpulse GmbH, 2020) 

- 54,40%: in de winkel 

- 41,11%: ik informeer me niet 

- 10,55%: via vrienden, familie en kennissen 

- 6,59%: via social media 

- 4,55%: via de site van de supermarkt 

- 4,14%: via de site van de fabrikant 

- 3,03%: via food blogs 

Merken en productcategorieën 

De volgende tabel geeft een beknopt overzicht met enkele wetenswaardigheden over 

de voorkeuren van de Duitse consument m.b.t. merken en productcategorieën. Volgens de studie 

van POSpulse (2020) gaf ruim 1/3 van de ondervraagden aan dat ze een ander product zouden 

kopen als het gewenste product/merk niet meer beschikbaar is in de winkel.  

Meest bekende 

zoetwarenmerken 

(MDR Media, 2020) 

- 52%: Haribo 

- 42%: Milka 

- 22%: Ritter Sport 

- 22%: Lindt 

- 16%: Kinder 

- 13%: Ferrero 

- 11%: Katjes 

- 8%: Mars 

- 6%: Bahlsen 

- 6%: Nestlé 

Meest geliefde praline- 

en bonbonmerk 

(VuMA, 2020) 

- 18,4%: Toffifee 

- 14,9% Ferrero Küsschen 

- 13,4%: Mon Cheri 

- 10,8%: Raffaello 

Top 4 meest gegeten 

zoetwaren/snacks in 

2021  

(VuMA, 2021) 

- 33%: blokken chocoladerepen (Tafelschokolade) 

- 26%: repen chocolade (Schokoriegel) 

- 24%: kauwgom 

- 17%: chocolade knabbels 



 

De zoetwarenmarkt in Duitsland | Flanders Investment & Trade Keulen - April 2022 18 

Top 4 minst gegeten 

zoetwaren/snacks in 

2021  

(VuMA, 2021) 

- 4,7%: marsepein 

- 6,3%: kauwbonbons 

- 7,7%: drop 

- 8,1%: mueslirepen 

Meest geliefde 

chocoladesmaak 

(respondi AG & BDSI, 

2018) 

- 47,0%: melkchocolade 

- 29,6%: nougat 

- 28,5%: pure chocolade 

- 28,1%: witte chocolade 

- 25,5% hazelnoot 

Meest geliefde ijssmaken  

(Nielsen & BDSI, 2017) 

- 24%: vanille 

- 12,3%: chocolade  

- 9,2%: walnoot 

- 4,8%: kers 

- 4,3%: stracciatella 

- 2,2%: Combi-ijs (chocolade, vanille, aardbei) 

Meest geliefde snacks 

(BDSI, 2020) 

- 67,8%: aardappelchips 

- 52,4%: zoute sticks 

- 48%: pindanoten 

- 45,6%: popcorn 

- 36,8%: pinda chips (Erdnussflips) 

7. Structuur markt: Distributie- en verkoopkanalen 

In Duitsland kan men zoetwaren terugvinden in de detailhandel, groothandels en Cash & Carry’s. 

Deze komen aan bod in het hoofdstuk over de structuur van de markt. Online-handel is alsook 

kort vermeld in dit onderdeel.  

Bij Flanders Investment & Trade Keulen, cologne@fitagency.com, kunt u een adressenlijst van 

Duitse detailhandels en groothandels opvragen. 

Detailhandel 

Een mogelijkheid om uw producten op de Duitse markt te brengen is via directe contactopname 

met de detailhandel, om zo uw product in de schappen te krijgen.  

In 2020 zette de detailhandel met zoetwaren 14,7 miljard euro om. Dit is een omzetstijging van 

4,9% t.o.v. eind juni 2019 toen de omzet 14 miljard euro bedroeg. Het verkoopvolume steeg eind 

juni 2020 ook met 4,2% (t.o.v. eind juni 2019). 

Uit onderzoek van Nielsen bleek dat de omzet van zoetwaren in 2020 (t.o.v. 2019) bij vrijwel alle 

afzetkanalen, behalve bij de kleine supermarkten, gestegen is. Discounters realiseerden in 2020 

de hoogste zoetwarenomzet, met een omzetstijging van 4,2% tot 6,77 miljard euro. 

mailto:cologne@fitagency.com
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Kleine hypermarkten vertoonden de sterkste omzetstijging met 7,4% tot 3,12 miljard euro. 

De hypermarkten vertoonden een omzetstijging van 5,1% tot 2,93 miljard euro. Bij de grote 

supermarkten steeg de omzet 3,7% tot 1,09 miljard euro. Ook drogisterijen zagen hun omzet licht 

stijgen met 3,3% tot 735,7 miljoen euro. Tot slot daalde de omzet van zoetwaren als enige bij 

de kleine supermarkten met 7,8% tot 128 miljoen (Lebensmittel Zeitung, 2020). 

Onderstaande diagram toont de afzonderlijke ontwikkelingen per verkoopkanaal in juni 2020 ten 

opzichte van 2019: 

 

Figuur 11. Seeger, M. & Nielsen, 2020, geciteerd door Lebensmittel Zeitung, september 2020.  

Volgens de enquête van POSpulse GmbH (2020), uitgevoerd onder 1.787 deelnemers waarvan 

819 vrouwen en 9.868 mannen, koopt het overgrote deel van de Duitsers zoetwaren in 

de supermarkt (63,21%), gevolgd door discounters (31,66%), drogisterijen (1,52%), biomarkten 

(0,87%), kiosken (0,70%) en tankstations (0,64%).  
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Figuur 12. Waar koopt de Duitse consumenten zoetwaren? - POSpulse GmbH, 2020. Eigen weergave. 

Groothandels en distributeurs 

Een ander kanaal voor het betreden van de Duitse markt is het werken met 

groothandels/distributeurs. Enkele groothandels leveren in heel Duitsland, maar de meerderheid 

levert regionaal of beperkt zich tot enkele deelstaten.  

Er zijn algemene groothandels die een breed, algemeen assortiment aan levensmiddelen voeren, 

waaronder ook zoetwaren. Daartegenover staan de gespecialiseerde groothandels die zich 

specifiek focussen op het leveren van een assortiment aan snoepgoed, bakkerswaren of ijswaren. 

Een algemene groothandel is Bartels-Langness, of Bela. In 2021 bedroeg de omzet van 

de groothandels van Bartels-Langness 998 miljoen euro (Trade Dimensions, 2022). Het bedrijf 

bestaat al meer dan 125 jaar. Tot de ondernemingsgroep behoren ongeveer 120 Famila-

warenhuizen en Markant-markten alsook diverse bakkerijfilialen in Noord-Duitsland. Bela levert 

aan meer dan 1.500 zelfstandige detailhandelaren en handelaren in heel Duitsland (Bartels-

Langness, z.d.).  
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Daarnaast is Genuport een van de grootste importeurs/distributeurs specifiek voor 

levensmiddelen in Duitsland. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en heeft tegenwoordig een omzet 

van 180 miljoen euro en telt 160 medewerkers. Het heeft verschillende merken in de categorieën 

chocolade, gebak, zoetwaren en snacks (Genuport, z.d.). 

De gespecialiseerde Duitse zoetwarengroothandels (gespecialiseerd in suiker, zoetwaren en fijne 

bakkerswaren) kenden van 2011-2013 een geleidelijke omzetstijging. Vanaf 2013 nam de omzet 

alsmaar toe tot 2017, in 2018 was er een lichte omzetdaling te zien. In 2019 bedroeg de omzet 

7,85 miljard euro (Statistisches Bundesamt, 2021).  

 

Figuur 13. Netto-omzet van de groothandel in suiker, zoetwaren en bakkerijproducten in Duitsland van 2010 tot 2019 (in 

milj. euro), Statistisches Bundesamt, Genesis-Online Datenbank - 73311-0002, eigen weergave. 

Een voorbeeld van een groothandelaar die zich focust op de bakkers en banketbakkers op de zowel 

Duitse als Oostenrijkse bakkerijmarkt is het bedrijf Bäko. De BÄKO-groep bestaat uit 28 regionale 

coöperaties in beide landen (BÄKO-ZENTRALE eG, z.d.). In 2020 behaalde Bäko een omzet van 

474,55 miljoen euro (D&B Firmendatenbank, 2022).  

Het bedrijf Horst Loeper GmbH, over de voorbije 60 jaar uitgegroeid tot een middelgrote regionale 

groothandel, is gespecialiseerd in o.a. snoepgoed en levert aan kantines, benzinestations, kiosken, 

bakkerijen, gastronomische gelegenheden, vrijetijdsvoorzieningen, drankenmarkten en hotels 

(Horst Loeper GmbH, z.d.). In 2018 behaalde deze handelaar een omzet van 10,24 miljoen euro 

(D&B Firmendatenbank, 2022). 

Ook zijn er bedrijven die zich richten op enkel het leveren van chocolade en pralines zoals 

Schokoladen-Handelskontor Dresden (Schokoladen-Handelskontor-Dresden, z.d.). Zo zijn er voor ijs 

tevens gespecialiseerde groothandels, zo omvat het assortiment van Eisbedarf Scheffer onder 
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andere grondstoffen voor ijsproductie, softijspoeder, vetglazuur, slush-concentraten, ijswafels en 

bekers, rietjes, etc. (Eisbedarf 24, z.d.). 

Cash & Carry 

Een andere mogelijkheid voor het distribueren van producten is via Cash & Carry’s. 

In deze zelfbedieningsgroothandels wordt een breed assortiment aan consumptiegoederen 

aangeboden, waaronder ook zoetwaren. Klanten zijn gastronomen, hoteliers, kleinhandelaars en 

grootverbruikers. 

Het bedrijf METRO is in Duitsland een toonaangevende speler wat betreft Cash & Carry’s, met meer 

dan 680 groothandelsvestigingen in 24 landen. METRO is daarnaast actief in nog eens 10 landen 

met haar Food Service Distribution (FSD) business. Dit betekent dat professionele klanten online 

of via telefoon gebruik kunnen maken van de METRO-leverdienst (inclusief Classic Fine Foods, 

Pro à Pro en Rungis Express) (METRO, z.d.). Met de Cash & Carry zette Metro in 2021 een omzet van 

4.587 miljoen om (Trade Dimensions, 2022). 

Onlinehandel 

Volgens het Handelsverband Deutschland vallen levensmiddelen, en daarmee zoetwaren, onder 

de productgroep ‘FMCG’ (Fast Moving Consumer Goods), die een aandeel van 10,2% 

(7,5 miljard euro) in de gehele omzet van de e-commerce vertegenwoordigt (Handelsverband 

Deutschland, 2021). 

E-commerce wordt steeds groter, maar hoe zit dit bij zoetwaren? Hoewel het aandeel van 

de onlineverkoop nog klein is, groeit het doorheen de jaren. Dit aandeel bedroeg 0,9% in 2017 en 

steeg tot 2,1% in 2020. De prognose is dat dit aandeel zal blijven groeien tot 8,2% in 2025, wat 

aantoont dat het potentiële gebruik van een onlineplatform als verkoopkanaal aantrekkelijk is 

(Statista, 2021). Een studie uit 2019 (mafowerk gmbH) toont aan dat 12% van de ondervraagden al 

eens online zoetwaren heeft gekocht. Uit de resultaten blijkt onder meer dat bij het online kopen 

van cadeaus met Kerstmis de meest voorkomende reden is om snoepgoed te kopen: meer dan elke 

tweede online-aankoop voor snoepgoed wordt in november/december gedaan (mafowerk gmbH, 

2019).  

De volgende grafiek geeft de e-commerce van de detailhandel, gefocust op zoetwaren, ijs en 

diepvriesdesserts, hartige snacks, en zoete koekjes, snackrepen en vruchtensnacks weer. 

https://www.metro.co.in/
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Figuur 14. Duitsland: e-commerce detailhandelsverkoop van verpakte voedingsmiddelen per categorie, historische 

gegevens op basis van de vaste wisselkoers voor 2020, in milj. euro, Agriculture Canada (Euromonitor), 2022. Eigen 

weergave. 

Een voorbeeld van een onlinehandelaar met zoetwaren zoals chocolade is World of Sweets. 

In 2021 leverde World of Sweets ongeveer 600.000 bestellingen, de omzet lag rond 33,8 miljoen euro 

en het aantal werknemers bij 100. Het bedrijf levert aan verschillende landen wereldwijd en biedt 

ook personalisatie en opties aan m.b.t. thema’s en kenmerken, er is geen minimumorderwaarde. 

De waren die het meest verkocht worden, zijn fruitgom en chocolade (World of Sweets GmbH, 

z.d.). 

Handelsagenten 

Een klassieke aanpak is het betreden van de markt via een handelsagent. Hoewel agenten nog 

steeds veel gevraagd worden, nam het belang de voorbije decennia gestaag af. Omdat veel van 

hen niet over een website beschikken, is het identificeren of contacteren van handelsagenten niet 

zo eenvoudig.  

Bedrijven vinden een handelsagent veelal via een relevante beurs. Zo kunt u als exposant op 

een voedingsbeurs op uw stand aangeven dat u een handelsagent zoekt (‘Handelsvertreter 

gesucht’). Een Duitse handelsagent kan in heel Duitsland of regionaal actief zijn; best wordt dit 

goed nagevraagd. In het tweede geval heeft de handelsagent enkele Duitse deelstaten als 

werkgebied en vertegenwoordigt de producten dus niet in heel Duitsland. 

Daarnaast zijn er enkele platforms voor het zoeken van een geschikte handelsagent in Duitsland. 

Het CDH - Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb 

e.V. (zie https://cdh.de/), is de grootste nationale federatie in Duitsland die de belangen van Duitse 

handelsagenten en distributeurs behartigt; ze beheert het platform www.handelsvertreter.de 

waarop u advertenties kan plaatsen voor het vinden van een handelsagent. 
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Een ander onafhankelijk platform dat zich ook richt op het matchen van bedrijven met 

handelsagenten is het Handelsvertreter Netzwerk, www.handelsvertreter-netzwerk.de. 

8. Brancheorganisaties 

De onderstaande verenigingen voor de voedsel- en zoetwarenindustrie hebben relevante 

informatie over zoetwaren: 

• Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) 

Het Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie, of afgekort, BDSI, is de belangrijkste 

brancheorganisatie van de Duitse zoetwarenindustrie. Website: https://www.bdsi.de/. 

• Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie e. V. (BVE) 

De Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie e. V., afgekort BVE, 

vertegenwoordigt de belangen van de voedingsindustrie op politiek en economisch vlak. 

Website: https://www.bve-online.de/. 

• Lebensmittelverband Deutschland 

Het Lebensmittelverband Deutschland is de overkoepelende brancheorganisatie 

(Spitzenverband) die de belangen van de Duitse voedingsindustrie vertegenwoordigt. 

Website: https://www.lebensmittelverband.de.  

• Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

Het Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, afgekort BMEL, richt zich op 

het bevorderen van de gezondheid van de mens, duurzame landbouw-, bosbouw-, en 

visserijsectoren, globale voedselveiligheid, enz. Dit doet ze o.a. door het jaarlijks publiceren 

van verslagen over het consumptiegedrag van de Duitse consument, het informeren over 

evenwichtige en gezonde levensstijlen, het houden van campagnes (tegen voedselverspilling), 

het creëren van initiatieven, projecten, enz. Website: https://www.bmel.de. 

  

http://www.handelsvertreter-netzwerk.de/
https://www.bdsi.de/
https://www.bve-online.de/
https://www.lebensmittelverband.de/
https://www.bmel.de/
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9. Vaktijdschriften 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van enkele vaktijdschriften: 

Tijdschrift Website Frequentie 

van uitgave 

Aantal 

oplages 

Lebensmittel Zeitung https://www.lebensmittelzeitung.net/ 5-7/maand 48.253 

Lebensmittel Zeitung is de grootste handels- en zakenkrant voor 

de consumptiegoederenindustrie in Duitsland. Het mediamerk heeft ook tal 

van andere nieuws- en social mediakanalen.  

Sweets Global 

Network 
https://www.sg-network.org/de/sg-magazin 1/maand 6.005 

Het tijdschrift SG begeleidt al meer dan 50 jaar de zoetwarenindustrie in 

Duitsland en Europa. Het vakblad bestrijkt de categorieën 

chocoladeproducten, zoute snacks, fijne bakkerswaren, zoetwaren en ijs 

en geeft de lezers ook inzicht in branche gerelateerde onderwerpen. 

RUNDSCHAU für den 

Lebensmittelhandel 
https://www.rundschau.de/e-paper/ 1/maand 65.236 

Het tijdschrift RUNDSCHAU voor de levensmiddelenhandel is het tijdschrift 

met verkooptips a.d.h.v. professionele media-knowhow met vak- en 

levensmiddelencompetentie. 

Back Journal https://baeckerwelt.de/portfolio/#backjournal 1/maand 10.000 

Back Journal is het vaktijdschrift voor bedrijven in de bakkerij-industrie 

gericht op bakkerijketens en premiumbakkerijen in Duitsland, Oostenrijk 

en Zwitserland. 

BäckerGastro https://baeckerwelt.de/portfolio/#baeckergastro 6/jaar 5.000 

BäckerGastro richt zich op gastronomisch georiënteerde bakkerijen. 

Het tijdschrift geeft het laatste nieuws uit de branche, exclusieve 

reportages, innovaties op het gebied van snacktechnologie, verkooptips, 

recepten, grondstoffen en meer. 

Bäcker Zeitung https://baeckerwelt.de/portfolio/#baeckerzeitung 1/maand 4.000 

Bäcker Zeitung is een gespecialiseerd tijdschrift voor kleine en 

middelgrote ondernemingen in de bakkerijsector die in Duitsland 

het grootste marktaandeel hebben. De lezers profiteren van specialistische 

onderwerpen, praktische hulp, informatieve rapporten en uitgebreide 

regionale berichtgeving uit de afzonderlijke deelstaten, verenigingen en 

gilden. 

https://www.sg-network.org/de/sg-magazin
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10. Vakbeurzen  

Een opsomming van relevante vakbeurzen voor de zoetwarensector vindt u in onderstaande tabel:  

Vakbeurs Informatie Volgende editie 

ISM, 

Cologne 

https://www.ism-cologne.com/ 29/01 – 01/02/2023 

Jaarlijkse wereldwijd toonaangevende internationale vakbeurs voor zoetwaren 

en snacks. FIT heeft een groepsstand op deze beurs. 

Anuga, 

Cologne 

https://www.anuga.com/ 07 – 11/10/2023 

Tweejaarlijkse internationale vakbeurs voor levensmiddelen. FIT neemt aan 

de beurs deel met een groepsstand.  

BIOFACH, Nürnberg https://www.biofach.de/ 14 – 17/02/2023 

Jaarlijkse internationale vakbeurs voor biologische voeding, inclusief snacks, 

chocolade, zoute snacks, en andere categorieën van de zoetwarenindustrie.  

FIT organiseert een groepsstand op deze beurs. 

Internorga, 

Hamburg  

https://www.internorga.com/ 30/04 – 04/05/2022 

Jaarlijkse internationale vakbeurs voor de gastronomie en hotelsector, die ieder 

jaar plaatsvindt. De beurs richt zich op de gehele out-of-home foodservicemarkt, 

waaronder ook zoetwaren. 

Intergastra, 

Stuttgart 

https://www.messe-stuttgart.de/intergastra/ 03 – 07/02/2024 

Tweejaarlijkse internationale vakbeurs, samen met ‘Internorga’, een belangrijke 

beurs met focus op de hotellerie en gastronomie. 

GastRo,  

Rostock 

https://www.inrostock.de/messen/gastro/ 06 – 08/11/2022 

Jaarlijkse regionale vakbeurs voor hotellerie, catering en de detailhandel. 

IBA,  

München 

https://www.iba.de/ 22 – 26/10/2023 

Driejaarlijkse internationale vakbeurs voor bakkerij-, zoetwaren- en snacksector. 

IBA is de internationale ontmoetingsplaats voor bakkers, patissiers, café-

eigenaren, hotelprofessionals, cateraars en besluitvormers uit de foodretailmarkt. 

PRO fachHANDEL, 

Nürnberg 

https://www.profachhandel.de/ 27 – 28/09/2022 

Jaarlijkse regionale vakbeurs voor zoetwaren en dranken. Deze beurs biedt ook 

specifiek een “Nieuwkomer-markt” aan voor innovatieve producten. 

Südback, Stuttgart www.suedback.de 22 – 25/10/2022 

Jaarlijkse regionale vakbeurs voor bakkerijen en patisserieën. 

www.genussgipfel.eu 19 – 20/09/2022 

https://www.ism-cologne.com/
https://www.anuga.com/
https://www.biofach.de/
https://www.internorga.com/
https://www.messe-stuttgart.de/intergastra/
https://www.inrostock.de/messen/gastro/
https://www.iba.de/
https://www.profachhandel.de/
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GenussGipfel, 

Cologne 

Jaarlijkse kleinschalige Duitse niche-vakbeurs voor artisanale delicatessen, met 

een 100-tal exposanten en een 300-tal vakbezoekers. Beurs wordt georganiseerd 

door de vereniging van delicatessenwinkels ‘Corpus Culinario’ en het EHI-Retail 

Institute. 
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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. 

Publicatie: juni 2022 


	C De zoetwarenmarkt_Duitsland_2022
	Zoetwaren in Duitsland-2022
	C De zoetwarenmarkt_Duitsland_2014
	Zoetwaren in Duitsland-2022


