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Samenvatting
inditartikelwordeneenaantalbelangrijkeontwikkelingengeschetst inde
marktenvan deNederlandsevoedings-engenotmiddelenindustrie.Debetekenishiervanwordtgeanalyseerd.
Inheteerstedeel van hetartikelishetkadervoordezeanalyseaangegeven,
nadatallereerstdebetakenlavan deNederlandsevoedings-engenotmiddelenindustrievoordenationaleeconomieaandehandvancijferswerdgetoond.
Geschetstwerdendeontwikkelingeninhetomgevingselement consument
tnhethieropgenomendeelkomendeomgevingselementen concurrent, distri«
'butfe-ondernemingenoverheidaandeorde.
Uit deanalysavolgteenaantalconclusiesensuggestiesvoordeaanpassing
van heimarktbeleidvandeNederlandsevoedings-engenotmiddelenindustrie.
*
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Tabel 7
DeNederlandse import enexport vaneenaantal landbouwproduktenen voedingsmiddelen(x 1000ton).
1975
imßorl
melk/room
boter
ham
worst

wo,S

33.7
15.7
0,5
6.2

1982
export

import

export

61.7
178.4
223.5
70.8
15.5

257.5
128.3

101,4
271,5
317.4
34,1
13,8

*3^j,%j

4,9
11.2

Bron: LEI,Ie

4 Deconcurrentiepositie van deNederlandsevoedings-engenotmiddelenindustrie

voedings- en genotmiddelenindustrieen
degrote variatie inbuitenlandse concurrenten makeneensterkte-zwakte analyse

moeilijk.Wijwillen nietteminophoog generalisatieniveau enige concurrentievooren nadelen aandeorde stellen.Hierbij
lijkt eenonderscheid tussende eigenschappen vanondernemingen ende infrastructuur waarindeondernemingen
opereren,zinvol.
Voor dediscussie over eenaantal ondernemingseigenschappenals concurrentiee/ementsluitenwijaanbijeen onderzoek
vanAyal(1982).Avalverondersteldein
zijnanalysevandeIsraëlische export, dat
o.a.devolgende factoren,inhunrelatieve
positietenopzichte vanhetbuitenland,
vanbetekeniszijnvoordeverklaringvan
deexportgrootte: kwaliteit vanpersoneel,
kostenvanarbeid,schaalvoordelen in de
produktie, matevanconcentratie inde bedrijfstak, verticale integratiedoor ondernemingenensamenwerkingsvormen.
Deontwikkelingen ophetgebiedvanautomatisering,produktontwikkeling, informatiegebruik ensociaal beleid inde ondernemingen zullen indetoekomst aande
factor aroeiainuevoedings- engenotmiddelenindustrie hogeeisen stellen.In
eenonderzoek naar facetten vande Nederlandse produktiestructuur bleekde opleidingsgraad vandearbeid inde Nederlandsevoedings- engenotmiddelenindus-

Deexportmogelijkheden vande Nederlandsevoedings- engenotmiddelenindustriezijndoor deopenEG-markt vergroot.
DezeopenEG-markt leidt echter ook tot
meer concurrentie vanbuitenlandseondernemingen.Ook heeft de EG-landbouwpolitiek deproduktie vaneenaantalvoedingsmiddelen zogestimuleerd,datdiverseEG-landensubstantiële exportenhebbenontwikkeld (tabel 7).DeNederlandse
voedings- engenotmiddelenindustrie
wordt thansookophaar binnenlandse
markt geconfronteerd metdeconcurrentie
vanWest-Duitse vleeswaren,Belgische
consumptiemelkenFranse zuivelproduktenengroenteconserven.Dezeontwikkelingzalzichbijverdere uitbouw van de
EGverder voortzetten.DeNederlandse
voedings- en genotmiddelenindustriezal
hiervoor compensatie moetenzoeken
door haar export teversterken ende exporttespreiden over eenvoldoende aantalmarkten.
4.1 Sterkeenzwakkepuntenindeconcurrentietenopzichtevan hetbuitenland
Degrote diversiteit indeNederlandse
• Prof.dr ir M.T.G.Meulenb«rg isalshoogleraar verbonden aandeLandbouw Hogsschool la Wagenmgen, Vakgroep Marktkunde en Marktonderzoek.
Aangtpaste versie van eenlezing gehouden op het
congres voor delevensmiddelenindustrie getiteld
'Spiegelbeeld enToekomstbeeld* op7novemfeer
1984 teEde.Heteerste deel vandit artikel is geplaatst mVMT nr 5, 1985. pag. 24-27.
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trie lager dan gemiddeldvoor allebedrijvengezamenlijk: deindex vandesamengewogen scholingsgraad bedroeg in 1977
voor devoedingsmiddelenindustrie 89en
voor de bedrijven gezamenlijk 100(CPB,
1981).Alleen indeindustrieënvoor textiel, kleding,leder, schoenen,respectievelijk hout-enbouwmaterialen wasdezeindexlager.Echter, nietde relatieve positie
tenopzichte vanandereNederlandseindustrieën is indeconcurrentiestrijd van
belang, maar dietenopzichte vande buitenlandse voedingsmiddelenindustrie.
Hierover ontbreken ons betrouwbare gegevens.
Naast dfiopleiding inenhet sociaal beleid
vanondernemingen isde kwaliteit vanhet
onderwijs vangroot belangvoor dekwaliteit vande arbeid.Een regelmatige dialoogtussen voedings- engenotmiddelenindustrie enerzijds enrelevante onderwijsinstellingen is hiertoevangrote betekenis.
Indezeventiger jaren heeft zich inNederlandeenongunstige ontwikkeling inde
uurloonkosten tenopzichte vandeoverige
EG-landenvoorgedaan (ziebijv.CBS,sociale maandstatistiek).Stelt menhet loonniveau indevoedingsmiddelenindustrie in
1978voor Nederland op 100danwasdat
indeEGals geheel 72,inWest-Duitsland
81enFrankrijk 66(CPB, 1981).Voor de
Nederlandse industrie kan gedurende
1983en 1984eengeringere stijgingvan
de relatieve loonkosten per eenheidProdukt indeverwerkende industrie worden
vastgesteld,danvoor het totaalvande
EG,voor deVerenigdeStatenenJapan
(CPB,1984b).
DeJongenanderen concludeerden op
grondvaneenanalysevandeconcentratie indeNederlandse voedings- engenotmiddelenindustrie indezeventigerjaren:
'...ingeneral,concentration inthefoodindustry isnot high,but hascontinued to
increase over the 1970s,whatever variable isconsidered or whatever criteriumis
chosen' (DeJonge.a., 1982).Hetisechter
een bekendverschijnsel,dat indevoedingsmiddelenindustrie in hetalgemeen,
ook inandere westerse landen,veel midden- enkleinbedrijf voorkomt.Deconcentratie indeNederlandse voedings- engenotmiddelenindustrie isoverigens inde
afgelopen vijf jarenverder voortgeschreden.Eenvoorbeeld hiervan isdezuivelindustrie.Devier grote zuivelcoöperaties
Coberco,DMV-Campina,Melkunie-HollandenNoord-Nederland ontvingen in
198374,9%vande nationale melkaanvoer
(DeBoer,VanScheppingen, 1984).De
vlees- envleeswarenindustrie isopweg
naar eenstructuurverbetering.Ookzijnin
deNederlandse voedings- engenotmiddelenindustrie multinationale ondernemingen redelijk vertegenwoordigd.Gebrek
aanondernemingsgrootte,omteprofiterenvan'Economiesof scale' indeproduktie enomgebruik te makenvanproduktonderzoek envanmoderne marke-
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tingmethoden lijkt inhetalgemeen dan
ook geenrelatief nadeel vandeNederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie tenopzichte vande buitenlandse concurrentie.Wel heeft eenaantalNederlandsevoedingsmiddelenindustrieën devoordelenvangrootschaligheid nognietzo
volledig uitgebuit. Eenaantalondernemingen is,nafusieperikelen te hebbenverwerkt,opwegnaar een gestroomlijnde
onderneming.Overigens zij opgemerkt,
dat devoedingsmiddelenindustrie voor
eenaantal Produkten grootschalige produktie kent,maar daarnaast metkleinschalige produktie vanspeciale Produkten
te makenheeft.Het komt onsvoor dat in
die laatstgenoemde sector, vaak steunend
op eendoor dejaren heenverworvenambachtelijk vakmanschap,de Nederlandse
voedingsmiddelenindustrie minder tebieden heeft dandebuitenlandse.Mendenke
bijvoorbeeld aanWestduitsevleeswaren.
Verticale integratie tenslotte als concurrentiële factor lijkt inNederland even
sterk,zoniet meer,ontwikkeld dan inveel
andereWesteuropese landen.Indeeerste
plaats kan hier worden gewezenopde
grote betekenis vandecoöperatieveonderneming indeNederlandse voedingsmiddelenindustrie. Dezeondernemingsvormbevordert, inbeginsel,eengoede afstemmingtussen grondstoffenproducent
enverwerker vandegrondstof. Indevoedingsmiddelenindustrie steunend op binnenlandse landbouwprodukten bezitten
de coöperatieve voedingsmiddelenindustrieëneenoverheersend marktaandeel bij
melk (87%vandeaanvoer in 1982) enbij
suikerbieten enfabrieksaardappelen (respectievelijk 62,5%en 100%vandeverwerking in 1982).
Porter (1980) noemt eenaantaleconomische voordelen vanverticale integratie:
hetcombineren vanoperaties,betereinternecontrole encoördinatie,snelleen
nauwkeurige informatie,minder marktkosteneneenstabiele relatie.Dezevoordelen, met namededrie laatste,zijnvanbetekenisvoor decoöperatieve onderneming.
Departiculiere voedingsmiddelenindustrie
heeft nauwe relaties metdegrondstoffenleveranciers opgebouwd door goedezakelijke samenwerking endoor contractteelt.Ook indit opzicht lijkt deNederlandsevoedingsmiddelenindustrie geenachterstandte hebbentenopzichtevande
buitenlandse concurrentie.
Het lijkt derhalvedat deNederlandsevoedings- engenotmiddelenindustrie inhet
algemeengeen structureel zwakkeeigenschappen heeft tenopzichtevande buitenlandse concurrentie, behoudens deten
opzichte vaneenaantal landen hogere
loonkosten eneengeringer ambachtelijk
vakmanschap.Mendient zichechter te
realiseren dat deNederlandse voedingsmiddelenindustrie veelexportmarkten bedient endaar ietsextra's moet kunnen

biedenvergeleken bij deproducenten uit
het betreffende land.
Watbetreftdeinfrastructuurwaarin de
Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrieopereert, kan het volgende wordenopgemerkt.Indeeersteplaats heeft
devoedings- en genotmiddelenindustrie,
die steunt opNederlandse landbouwprodukten,eenconcurrentievoordeel tenopzichtevanhet buitenland door de kwaliteit
vandeNederlandse landbouw,zowelnaar
produktiviteit,kwaliteit als betrouwbaarheidvanhet aanbod.Voor alle industrieën
geldt dat zij kunnen steunen op debekwaamheid vandeNederlandse handelsondernemingen omindewereldmarkt op
concurrerende wijze grondstof teverwerven.
Ook detoeleverende industrie,met name
de machine-industrie endeverpakkingsindustrie,vormt een belangrijke steun
voor devoedings- engenotmiddelenindustrie.Zij zijnook interessante zakelijke
partners inexportprojecten,gericht opde
verkoop vanagro-systemen.Ineenaantal
sectoren isde nationale industrie vanmachines enapparaten achtergebleven bij
deexpansie vandevoedingsmiddelenindustrie.
Aandeafzetkant heeft de Nederlandse
voedings- engenotmiddelenindustrie een
infrastructuur diede concurrentiekracht
tegenover buitenlandse producenten versterkt.Degunstige liggingten opzichte
vandeWesteuropese bevolkingscentra,
deomvangvanende internationale ervaringvandeNederlandse transportondernemingen en groothandelsondernemingen,alsmede het internationaal vertakte
bankwezenvormen belangrijkesteunpunten.Hier kanookworden gewezen opde
ondersteuning,die deNederlandsevoedings- engenotmiddelenindustrie ontvangtvandeoverheid,in het bijzonder
van hetMinisterie vanLandbouw enVisserij,envan bedrijfstakorganen,zoals
Produktschappen.
4.2 Enkelepuntenterversterking van de
concurrentie
DeNederlandse voedingsmiddelenindustrie heeft voor de handhaving enversterkingvandeconcurrentiepositie behoefte
aaneengoed informatiesysteem.IndiverseEG-landen ontwikkelen zichgroteondernemingen die het niveauvandeNederlandse voedingsmiddelenindustrie bezittenenop bepaalde puntenzelfs overtreffen.Zeker alsdergelijke ondernemingenspeciale ondersteuning vande overheidontvangen ter bevordering vandeexport,zoals indeFranse'Convention de
développement', iser reden omdeze concurrentie opdevoet tevolgen.Deopbouw
vaneendergelijk 'Competitive Intelligence
System' is indeeerste plaatseenverantwoordelijkheid vanindividuele ondernemingen.Hier ligt echter ook eentaak voor
de bedrijfstak.Concurrentiële bedreigin-
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gen voor de bedrijfstak, zoals eeneventuele relatieve achteruitgang in de kwaliteit van de arbeid, in de geavanceerdheid
van processen en Produkten of in de milieukosten voltrekken zich vaak geleidelijk
en zijn ook weer pas geleidelijk terug te
draaien. Tijdige onderkenning van een
dergelijke achteruitgang in concurrentievermogen is daarom van het grootste gewicht.
De concurrentie voor de Nederlandse
voedings- en genotmiddelenindustrie
groeit. Er is reeds gewezen op de invloed
van de EG in dit kader. Daarnaast valt ook
te wijzen op de concentratie in de geparellelliseerde levensmiddelendetailhandel,
die een grote inkoopmacht vertegenwoordigt en zich in zijn inkoop om die reden
gemakkelijk internationaal kan oriënteren.
Hierdoor wordt de concurrentie met buitenlandse aanbieders op de binnenlandse
markt vergroot. Ook op de traditionele Nederlandse exportmarkten, zoals de Westöwïse markt, neemt het gedrang van potentiële aanbieders toe.De Nederlandse
voedings- en genotmiddelenindustrie zal
met deze gewijzigde concurrentieverhoudingen moeten leren leven.Zij kan hierbij
haar eigen marktpositie proberen te versterken door het aanbod over meer markten te spreiden en door zich niet te laten
verleiden tot onverantwoorde onderlinge
prijsconcurrentie.
Wezenlijk nieuwe voedingsmiddelen zijn
zeldzaam. Produktvernieuwing in de voedingsmiddelenindustrie betekent dan ook
vaak verdere uitbouw van een succesvol
Produkt of een nieuwe toepassing van een
succesvol produktconcept. Marktinnovatie
voor een succesvol gebleken produkt of
produktconcept is dan ook zeer belangrijk
voor de voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast dient voldoende onderzoek te worden verricht omfundamentele vernieuwingen in Produkten en produktieprocessen
tijdig door te voeren.Grote internationaal
gerichte ondernemingen hebben vaak een
aanzienlijke onderzoekscapaciteit in de
eigen onderneming beschikbaar. Middelgrote en kleine ondernemingen zijn in dit
opzicht afhankelijk van collectief onderzoek, gefinancierd door een groep ondernemingen, door de bedrijfstak en door de
overheid. De toegenomen concentratie,
dus grotere ondernemingen, in de voedings- en genotmiddelenindustrie plaatst
deze gezamenlijke onderzoeksactiviteiten
onder druk. Moeilijker marktomstandigheden voor de individuele ondernemingen
kunnen deze tendens naar individualisering van het onderzoek versterken. Het is
van het grootste belang dat door goed
fundamenteel onderzoek de noodzakelijke
basis voor geavanceerde produktie en
produktontwikkelmg verzekerd is. DeNederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie zal in de toekomst immers steeds
meer kennis gaan exporteren, in de vorm
van hogere toegevoegde waarde in haar
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Produkten — meer convenience, hogere
kwaliteit —,maar ook in de vorm van licenties en systemen.
Tot slot zij opgemerkt, dat de Nederlandse
voedings- en genotmiddelenindustrie door
bekwaam koopmanschap de mogelijkheden van exportmarkten heeft weten te benutten. Naast dit goed koopmanschap zal
in de toekomst meer aandacht moeten
worden besteed aan de marketingstrategie in exportmarkten.
5 Derelatie van de voedings- en genotmiddelenindustrie met de detailhandel
De marktpositie van de Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie wordt in
hoge mate bepaald door haar relatie tot
de distributie-ondernemingen, in het bijzonder de detailhandelsondernemingen.
Belangrijke aspecten van de levensmiddelendetailhandel, vooral de geparallelliseerde levensmiddelendetailhandel, zijn
de eigen winkelformule, de concentratie in
grootwinkelbedrijven, vrijwillige filiaalbedrijven en inkoopcombinaties en de voortdurende drang tot kostenbesparing. Deeigen winkelformule leidt tot specifieke
wensen ten aanzien van Produkten en
prijsniveau. Dit geldt met name voor deeigen detailhandelsmerken, die in de levensmiddelendetailhandel een aanzienlijk
percentage van de totale omzet uitmaken,
bijv. bij een belangrijk grootwinkelbedrijf .
ca 30%(Foodmagazme 1984, 41).De mogelijkheid om zich met eigen merken te
onderscheiden, alsmede de attractieve
prijs en marge, maken volgens deskundigen detailhandelsmerken ook voor de toekomst aantrekkelijk (Foodmagazine, 1c).
Deconcentratie in de levensmiddelendetailhandel heeft geleid tot een beperkt
aantal inkoopcentra met een grote inkoopmacht, die tegen scherpe prijzen inkopen en hoge eisen stellen aan de wijze
van toelevering. Deze inkoopmacht wordt
versterkt doordat het belang van een producent om aan een bepaald grootwinkelbedrijf te kunnen verkopen meestal groter
is, dan het belang van dit grootwinkelbedrijf om bij de betreffende producent te
kopen. Dit verscherpt uiteraard de prijsconcurrentie met als gevolg een sterke
druk op de winstmogelijkheden van de
voedingsmiddelenindustrie. Afhankelijk
van de inkooppolitiek van het grootwinkelbedrijf bestaat een meer of minder vergaande samenwerking met toeleverende
levensmiddelenproducenten. Het 'Account
management' heeft zijn intrede gedaan.
Deze ontwikkelingen zullen zich in het
licht van de toenemende concentratie in
de voedtngsmiddelendetailhandel nog
verder voortzetten'.Prodis (Prodis, 1983)
voorspelt een verdere stijging van het
marktaandeel van het nationaal grootwinkelbedrijf { > 50filialen) inde geparallelliseerde levensmiddelendetailhandel tot
45% in 1987 en van de regionale grootwinkelbedrijven (6-50 filialen) tot 20%in
1987.

Naast de versterking van de individuele
relatie tussen grootwinkelbedrijf en toeleverende voedingsmiddelenproducent is er
ook alle reden om het contact tussen voedings- en genotmiddelenindustrie enerzijds en de levensmiddelendetailhandel
anderzijds op sectorniveau te intensiveren. Denkend vanuit de marketingstrategie
van de voedings- en genotmiddelenindustrie als geheel kunnen ten aanzien van
produkt, prijs, promotie en distributie een
aantal beleidsvragen aan de orde worden
gesteld. Een voorbeeld ten aanzien van de
prijs is de problematiek van de bodemprijzen. In het verlengde hiervan ligt het te
voeren beleid ten aanzien van de thans
nog bestaande minimumprijzen voor
brood, melk en kristalsuiker. Liggen hier
mogelijkheden voor zelfregulering of heeft
ook in de toekomst de overheid een taak
ten aanzien van de prijzen van deze Produkten? Zijn kortmgensystemen louter een
zaak van individuele ondernemingen of
heeft de bedrijfstak de taak om hiervoor
oriënterende kaders te ontwikkelen?
Ten aanzien van het produkt kan indit verband worden gewezen op de gemeenschappelijke belangen van voedingsmiddelenindustrie en levensmiddelendetailhandel bij verpakkingen, ten aanzien van
promotie/communicatie op produktinformatiesystemen enten aanzien van distributie op de standaardisatie van pallets.
Als gevolg van de parallellisatie in de levensmiddelendetailhandel kunnen dergelijke gezamenlijke vraagstukken beter tussen de levensmiddelendetailhandel en de
voedings- en genotmiddelenindustrie als
geheel worden besproken, dan per sector
van de voedingsmiddelenindustrie. Ook
op het niveau van de totale voedings- en
genotmiddelenindustrie bestaat dus behoefte aan een marketingstrategie, zij het
aan een strategie die zich op gemeenschappelijke marktvraagstukken vanondernemingen richt.
Een ander belangrijk punt in de relatie
voedingsmiddelenindustrie-levensmiddelendetailhandel is het belang van de voedingsmiddelenindustrie bij voldoende diversiteit in afzetkanalen. Deze diversiteit
versterkt de onderhandelingsmacht van
de voedings- en genotmiddelenindustrie
ten opzichte van de levensmiddelendetailhandel en vermindert zo de prijsconcurrentie. Het lijkt dan ook een taak van de
voedings- en genotmiddelenindustrie om
de diversiteit in de distributiekanalen van
voedingsmiddelen, waar mogelijk, te bevorderen.
6 Derelatie van de voedings- en genotmiddelenindustrie tot overheid enpubliekrechtelijke bedrijfsorganisatie
De overheid stelt enerzijds nevenvoorwaarden aan het beleid van de voedmgsen genotmiddelenindustrie, maar stimuleert anderzijds de activiteiten van deze
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industrie.Wat betreft deze nevenvoorwaardengroeit het besef dat rigidewetgevingnietbevorderlijk isvoor eenslagvaardigbedrijfsleven.Er ontstaat meer begrip
voor zelfregulering als middelomeventueleuitwassen inhetcommercieel beleid
vandeondernemingentegentegaan.
Hetstimulerende beleidvandeoverheid
richtzichopeengroot aantal aspecten
vanhet marktbeleidvandevoedingsmiddelenindustrie.Dezebetrokkenheidvan
deoverheid lijkt verder tezullengroeien,
metnametenaanzienvandeexportactiviteiten.
Deoverheid is infeite opzeeruiteenlopendeterreinen enmiddels diverseafdelingenvanministeries bezigmet hetverlenenvan'MarketingService' aanhetbedrijfsleven.Het lijkt nuttigdat deze,naar
aard,plaats entijdvaak zeer uiteenlopende,activiteiten vandeoverheid goed wordengecoördineerd.Mendenke bijvoorbeeldaandesamenhangtussen hetonderzoek vanoverheidsinstituten tenbehoevevannieuwe Produkten,hetkwaliteitsbeleid enhet subsidiebeleid ten aanzienvaninnovatieprojecten.Hetstructurerenvandezeactiviteiten vande overheid
vanuit eenmarketing concept verheldert
het inzicht indeze'MarketingService' van
deoverheid bij potentiële gebruikers en
bevordert tevens overlegover zinvolle
aanpassingen.
Het biedenvan'MarketingService' aande
voedings- en genotmiddelenindustrie
geldt evenzeer,zoniet noginsterkere
mate,voor deProduktschappen.Ookvoor
deProduktschappen is hetvangroot belangdatzijdoor het bedrijfsleven worden
herkendenerkendalseengewaardeerde
leverancier van'MarketingService'.Erzijn
diverseontwikkelingen die omeenvoortdurende bijstelling vande'Marketing Ser-
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vice' door deProduktschappen aanhet
bedrijfsleven vragen (Meulenberg, 1981).
Mendenke slechts aandetoegenomen
concentratie ineenaantal bedrijfstakken,
aande internationalisering vande marktenenaandeverticale samenwerking in
de bedrijfskolom.Zij hebbenconsequenties voor detaakafbakening tussendeindividuele ondernemingen endeProduktschappen.Devoedings- engenotmiddelenindustrie neemt eente afwachtende
houdingaanindezesamenwerkingmet
deProduktschappen.
7 Conclusies
- DeNederlandse voedings- engenotmiddelenindustrie is,in hetalgemeen,een
dynamische sector vande Nederlandse
economie.
- 0%Nederlandse voedings engenotmiddelenindustrie kanopontwikkelingen bij
deconsumenten- zoals betereopleiding,
meervrijetijd,meer buitenshuis werkende
huisvrouwen,vergrijzingvandebevolking,
gematigde inkomensgroeienandere inkomensverhoudingen - inspelen door de
ontwikkeling vanpassende produkt-prijscombinaties voor bepaalde doelgroepen.
Marktsegmentatiewordt belangrijker als
marketingstrategie. Het isvangrootgewicht ombinnen het gekozenmarktsegment eenzohoog mogelijke kwaliteit te
realiseren.
- DeNederlandse voedings- engenotmiddelenindustrie bezit,inhetalgemeen,
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