Productie in mede-EU-land biedt voordelen

Roemenië verwelkomt Nederlandse
Herman van Wissen, LNV-Raad in Boekarest, is een man met een
missie, naast zijn taken als vertegenwoordiger van het ministerie
van EL&I in ‘zijn’ regio. “Ik constateer dat de nadruk van onze
activiteiten nog steeds ligt op de Nederlandse agribusiness, dat
wil zeggen de export. Dit terwijl een bredere kijk ons veel kan
brengen.” De casus Roemenië ter illustratie.
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