
019

vakbeurs

marketing & consument

thema: bakkerijproducten en 
snacks

vmt   .   24 januari 2014   .   nr 1

Brazilië in spotlights op ISM

met het wereldkampioenschap voetbal 
in brazilië in het vooruitzicht, speelt het 
land ook op de duitse zoetwarenbeurs 
ism in keulen een voorname rol.  
brazilië zal, als eerste niet-europese 
staat, het partnerland zijn tijdens ism 
2014, die plaatsvindt van 26 tot en  
met 29 januari in de koelnmesse.

Bezoekers die door de gangen van de ene 
naar de andere hal lopen hoeven zich niet te 
vervelen. In de passage bij hallen 4 en 5 expo-
seren studenten van de Keulse Internationale 
Design School, KISD, met hun ontwerpen 
gemaakt van zoetwaren. Het gekozen thema 
in 2014 is: ‘Sweet Surprise’.

• Maurice de Jong •

Niet alleen is Brazilië met zijn 200 miljoen 
inwoners een interessante afzetmarkt voor de 
wereldwijde zoetwaren- en snacksbranche, 
het land produceert ook zelf veel van deze 
producten. De Zuid-Amerikanen zullen hun 
expertise in productie, verwerking en marke-
ting van zoetwaren en snacks tonen in het 
Brazilië-paviljoen in hal 5.2. De brancheorga-
nisatie voor de Braziliaanse zoetwaren- en 
snacksindustrie zal alle activiteiten coördi-
neren.

Brazilië groeimarkt
Volgens cijfers van Euromonitor vertegen-
woordigt de zoetwarensector in dit land een 
volume van ruim €9 miljard. Analisten ver-
wachten dat Brazilië in 2016 de op één na 
grootste zoetwarenmarkt ter wereld heeft. 
Het wereldkampioenschap in 2014 zal de 
markt een boost geven, denken ze. De beurs-
organisatie zegt dat snoep- en snacksfabri-
kanten op ISM de mogelijkheid hebben hun 
orders te plaatsen voor dit gigantische sport-
evenement.
Maar wat heeft Brazilië te bieden op ISM? Dit 
zullen vooral snoep en noten zijn. Het land 
staat bekend om zijn kwalitatief goede pinda’s 
en cashewnoten. Brazilië is ook het land van 
belangrijke grondstoffen voor de snoepindus-
trie. Acaibessen, palmharten en de acerola-
kers: ze komen allemaal hier vandaan.

ISM
Zoetwaren- en snacksbeurs ISM wordt dit 
jaar voor de 44ste keer gehouden in de 
Koelnmesse in Keulen. Het evenement vindt 
plaats van 26 tot en met 29 januari. De 
beurs vindt plaats in de hallen 2,3,4,5,10 en 
11 op een totaal beursoppervlak van 
110.000 m2. 1.450 exposanten uit meer 
dan zeventig landen geven acte de présen-
ce. 83% van de exposanten komt van bui-
ten Duitsland. De meesten komen uit: 
Nederland, België, Italië, Frankrijk, Spanje, 
het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. 

ISM Awards
Maar er is meer op vakbeurs ISM dan Brazi-
lië alleen. Zo zal de organisatie voor de eerste 
keer de ISM-Award uitreiken voor uitzonder-
lijke prestaties in de snoep- en snacksbran-
che. Kellogg maakt ook voor de eerste keer 
haar opwachting in Keulen met haar nieuw 
aangekochte merk Pringles. Verder toont de 
onderneming haar variatie aan muesli’s en 
fruitrepen.

Innovaties en trends
Na een succesvol begin vorig jaar, krijgt        
de ISM Newcomer Area een vervolg in de 
beurseditie van 2014. ISM geeft nieuwe 
bedrijven een podium om zich aan de wereld 
te tonen en zaken te kunnen doen. De New 
Product Showcase biedt fabrikanten de 
mogelijkheid om hun nieuwste innovaties 
voor het voetlicht te brengen. Ze kunnen 
hiertoe displayramen huren om ze in te zet-
ten. De drie grootste noviteiten komen in 
aanmerking voor de ISM Award en zullen 
over de hele beurs worden gepromoot.
Trends op het gebied van zoetwaren komen 
ter sprake op de tentoonstelling ‘Sweet trends’. 

Zoetwarenbeurs ism vindt dit jaar plaats van 26 tot en met 29 januari.
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“ Not guilty, your honor” 

Inschrijven?
Dit kan eenvoudig op3manieren:

Website: www.vmt.nl/notguilty

E-mail:  congressen@mybusinessmedia.nl

Tel.:  (010) 289 40 08

Prijzen*

VMT Voedselveiligheid 
en VMT-abonnees € 395,-
Niet-abonnees € 495,-
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Symposium VMT VoedselVeiligheid | 11 februari 2014 | 9.00 – 17.00 uur | Mariënhof, Amersfoort

www.vmt.nl/notguilty

- Opening door de dagvoorzitter Simone Hertzberger 
(hoofdredacteur VMT VoedselVeiligheid) Toelichting 
op Amerikaanse en Europese voedselinfecties en lo-
pende strafzaken        

- Producent en verantwoordelijkheid voor consumen-
ten Peter Poortinga, CEO  Plukon Food Group

- De rol van de Voedsel- en Warenautoriteit. De ver-
antwoordelijkheid als het mis gaat Freek van Zoeren, 
plaatsvervangend Inspecteur generaal NVWA

- Waar is de retailer eigenlijk voor verantwoordelijk 
als alle anderen dat ook al zijn? Johan Hulleman, Ma-
nager Kwaliteit Jumbo Supermarkten

- Een auditor moet beducht zijn voor juridische gevol-
gen van risico’s over het hoofd zien Thomas Zwiers, 
Sector Manager Food, Lloyd’s Register Nederland

- Lagerhuis debat met deelnemers aan de hand van 
stellingen onder leiding van de dagvoorzitter

- De voedingsbranche staat niet alleen in de discussie 
over aansprakelijkheid Tjitske L. Cieremans, Advo-
caat & Partner van NautaDutilh N.V.

Hoe zit het eigenlijk in Europa met de verantwoordelijkheid als er iets mis gaat met voedsel en consumenten daar-
van ziek worden, schade ondervinden of zelfs dood gaan?

instellingen aangeklaagd en supermarktketens die de producten verkochten op het matje geroepen. Deskundigen 
uit de levensmiddelensector geven hun visie op die verantwoordelijkheid. In de middag vindt een “lagerhuisdebat” 
plaats waarbij de deelnemers uitgebreid mee debatteren over die verantwoordelijkheid. Tot slot zal een juridisch 
expert het verband laten zien tussen aansprakelijkheid bij andere sectoren en die van de levensmiddelensector.

Tijdens het symposium krijgt u antwoord op de volgende vragen:
- Wie is er daadwerkelijk verantwoordelijk als het mis gaat?
- Brengt dit ook juridische gevolgen met zich mee?
- Wat is het verschil in de juridische systemen in Amerika en in Europa als er consumen-

ten ziek worden?
- Moet ik mij zorgen maken over mijn aansprakelijkheid hoewel ik niet zelf produ-

ceer?
- Retailers verkopen veel producten. Kunnen zij ook in Europa strafrechtelijk 

worden vervolgd als consumenten ziek worden?

Profi leren? 
Wij bieden verschil-
lende mogelijkhe-
den. Neem contact 
op met onze 
media-adviseur: 
m.neutegem@
mybusinessmedia.nl 
010 289 40 72.

€ 100,-Kortingvoor abonnees

Programma:

40-131129-01 Adv VMT not guilty2.indd   1 13-12-2013   11:49:46

Actuele informatie die u niet 
mag missen:

•  VWS licht beleid en standpunten toe
•  Handhaving en speerpunten van de NVWA
•   Discussie over grens tussen informeren en 

misleiden van de consument
•   Grenzen aan en gevolgen van 

herkomstetikettering
•  VBZ- ervaring over ‘may contain’ voor 

allergenen
•   Claims: de juiste procedures en woordkeuzes
•   Verpakkingswetgeving eist branchebrede 

aanpak
 
Met deelname update u uw kennis, de lopende 
discussies en netwerk.

Heeft u ook behoefte aan inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en discussies die er op het gebied van de levensmid-
delenwetgeving spelen? VMT organiseert op 18 maart haar jaarlijkse bijeenkomst hierover. Traditioneel opent het Min. van 
VWS deze dag met het geven van een breed overzicht van haar beleid en standpunten. Dit jaar zal ook toezichthouder 
NVWA haar beleid en speerpunten uiteenzetten. De ochtend wordt afgesloten met een discussie tussen Consumenten-
bond, FNLI, NVWA en Stichting Reclame Code over misleiding van de consument. In het middagprogramma zal diepgaand 
en praktisch worden ingegaan op actuele onderwerpen als herkomstetikettering, de ervaring van VBZ-leden bij het ge-
bruik van ‘may contain’ voor allergenen, procedures en woordkeuze rond gezondheidsclaims en de regelgeving rond het 
verminderen en gemakkelijk hergebruiken van verpakkingsmaterialen.

Levensmiddelenwetgeving 

Inschrijven?
Dit kan eenvoudig op 3 manieren:

Website:  www.vmt.nl/wetgeving
E-mail:  congressen@mybusinessmedia.nl
Telefoon:  (010) 289 40 08

Prijzen*
€ 395,-  VMT abonnees 
€ 495,-  Niet-abonnees 

Kijk voor het hele programma en inschrijven 
op www.vmt.nl/wetgeving

9.30 uur    Opening en introductie
Petra de Best, advocaat-partner, AKD

 
9.35 uur    Visie en inzet ministerie VWS bij 

belangrijke thema’s
Marije Beens, plv. directeur Directie 
Voeding, Gezondheidsbescherming en 
Preventie (VGP), min. VWS

 
10.15 uur  Beleid en invulling toezicht van de 

NVWA
Henk de Groot, hoofdinspecteur 
Consument & Veiligheid, NVWA

 
10.45 uur Pauze
 
11.15 uur  Wanneer wordt informeren misleiden?

Discussie met zaal en panel met 
vertegenwoordigers van FNLI, 
Consumentenbond, NVWA en Stichting 
Reclame Code

 
12.30 uur Lunch

13.30 uur Herkomstetikettering
Joyce de Stoppelaar, 
programmamanager Voeding en 
Levensmiddelenwetgeving, NZO

 
14.15 uur  Pilot VBZ: VITAL in de bakkerij- en 

zoetwarensector
Charlotte ter Haar, beleidsmedewerker 
VBZ en projectleider VITAL in de 
bakkerij- en zoetwarensector

 
15.00 uur Pauze
 
15.30 uur Werken met claims

Christine Grit, Manager Voeding & 
Gezondheid, FNLI

 
16.00 uur  Individueel en branche breed 

duurzaam verpakken
Cees de Mol van Otterloo, directeur 
Afvalfonds Verpakkingen en 
Hester Klein Lankhorst, directeur 
Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

 
16.30 uur  Afsluiting en netwerken tijdens 

de borrel
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  congressen@mybusinessmedia.nl

16.30 uur  Afsluiting en netwerken tijdens 

€100,- Korting voor abonnees 
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