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Appendixx 1 Definition and classification of product 
groups s 

Fifty-sevenn products were included in the calculation and analysis of IIT-levels. In 
general,, product detail is at the SITC three-digit level. Studies focused on non-
agriculturall  products mainly use five-digit levels of SITC to emphasise differences in 
productt characteristics and to avoid that the two-way trade recorded would mainly be 
aa statistical phenomenon. However, when using a disaggregation below the SITC 
four-digitt level, there is considerable risk of defining away two-way trade in quality 
differentiationn (Torstensson, 1991). Greenaway and Milner (1986) claim that 'a 
professionall  consensus does exist in regard to the third digit of the SITC as a 
reasonable,, initial approximation of an industry' (p.74). The same authors illustrate 
thatt average levels of I IT for the United Kingdom calculated at three- and at four-digit 
levell  are practically the same for the section 'Food and live animals'. In taking the 
three-digitt level, we follow empirical studies focusing on agricultural products like 
thosee by McCorriston and Sheldon (1991) and Roberts (1995). Yet, in our analysis 
somee products at three-digit level are further disaggregated to four- or five-digit level. 
Forr instance, when much heterogeneity is assumed at 3-digit level, in terms of process 
andd application (for industry or for household consumption). 

Productss are classified into four groups (see Table 2 in this Appendix). Criteria 
forr classification are 1) level of processing (raw, primary or processed by an [off-
farm]]  industry) and 2) product use (industrial or consumer). This classification is in 
linee with the UN definition of Broad Economic Categories (of 1971), which Roberts 
(1995)) applied as well. 

Tablee 1 Products in sample 

SITCC code 
00 0 

01 1 

Oil l 

012 2 

016 6 
017 7 

02 2 

022 2 

022 2 

Definition n 
Livee animals 

Meat t 

Meat, , 
fresh/chill  led/frozen 
Otherr meat 

Meat,, dried/salted/etc 
Meatt preparations, 
etc. . 
Dairyy products & 
eggs s 
Dairy,, excl. butter 
andd cheese 
Milk/cream,, not 

Classification n 
Cl l 

C2 2 

C2 2 

C4 4 
C4 4 

C4 4 

SITCC code 
06 6 

061 1 

062 2 

07 7 

071 1 
0711 1 

0712 2 

0713 3 

072 2 

Definition n 
Sugar,, sugar 
prep.,, honey 
Sugarr and 
honey y 
Sugar r 
confectionery y 
Coffee,, tee, 
cocoa,, spices 
Coffee e 
Unroasted d 
coffee e 
Roastedd coffee 

Extracts s 

Cocoa a 

Classification n 

C3 3 

C4 4 

Cl l 

C4 4 

C4 4 
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SITCC code 

0222 2 

02221 1 

02222 2 
02223 3 

02224 4 

0223 3 

0224 4 
023 3 

024 4 

025 5 
04 4 

041 1 
042 2 

043 3 

044 4 

046 6 

048 8 

05 5 

054 4 

0541 1 

0544 4 

0545 5 

056 6 

0566 6 
0567 7 
057 7 

058 8 

Definition n 
concentrated d 
Milk/cream, , 
concentrated d 
Skimmedd milk 
powder r 
Mil kk powder 
Condenss without 
sugar r 
Condenss with sugar 

Yoghurtt etc. 

Whey y 
Butter r 

Cheesee and curd 

Eggs s 
Cerealss and cereal 
preparations s 

Wheat t 
Rice e 

Barley y 

Maize e 

Meall  and flour of 
wheat t 
Cereall  preparations 

Fruitss and vegetables 

Vegetables, , 
fresh/cooked// frozen 
Freshh potatoes 

Freshh tomatoes 

Otherr vegetables, 
fresh/cooked fresh/cooked 
Prep./cons. . 
Vegetables s 
Vegetables,, frozen 
Prep./cons.,, n.e.s. 
Fruits,, fresh/dried 

Prep./cons.. fruits 

Classification n 

C3 3 

C3 3 
C4 4 

C4 4 

C4 4 

C3 3 
C4 4 

C4 4 

C2 2 

C! ! 
C2 2 

CI I 

CI I 

C3 3 

C4 4 

C2 2 

C2 2 

C2 2 

C3 3 
C3 3 
C2 2 

SITCC code 

0721 1 

0722 2 

0723 3 
0724 4 

073 3 

08 8 

0813 3 
0819 9 

09 9 

091 1 
098 8 

11 1 
111 1 

112 2 

12 2 

121 1 

122 2 

22 2 

24 4 

248 8 

29 9 

291 1 

292 2 

2925 5 
2926 6 
2927 7 

29271 1 

Definition n 

Cocoaa beans 

Cocoaa powder 

Cocoaa mass 
Butterr and fats 

Chocolatee and 
otherr prep. 
Feedingg stuff 
forr animals 
Oilcakes s 
Offals,, other 
feed d 
Miscellaneous s 
food d 
preparations s 
Margarine e 
Food d 
preparations, , 
n.e.s. . 
Beverages s 
Non-alcoholic c 
beverages,, n.e.s. 
Alcoholic c 
beverages s 
Tobaccoo and 
tobaccoo man. 
Tobacco, , 
unmanufactured d 
Tobacco, , 
manufactured d 
Oilseeds,, oil 
nutss and kernels 
Corkk and wood 

Wood,, shaped 
orr simply 
worked d 
Crudee animal 
andd vegetable 
material,, n.e.s. 
Crudee animal 
material l 
Crudee vegetable 
material l 
Seeds s 
Bulbss & tubers 
Cutt flowers & 
leaves s 
Cutt flowers 

Classification n 

CI I 

C3 3 

C3 3 
C3 3 

C4 4 

C3 3 
C3 3 

C4 4 
C4 4 

C4 4 

C4 4 

CI I 

C4 4 

CI I 

CI I 

CI I 
C2 2 

C2 2 
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SITCC code 
0581 1 

0583 3 

0589 9 

059 9 

Definition n 
Jam m 

Fruits,, frozen 

Otherr fruits/nuts, 
frozen n 

Fruits/vegetable e 
juices s 

Classification n 
C4 4 

C3 3 

C4 4 

C4 4 

SITCC code 
41 1 

42 2 

43 3 

Definition n 
Animall  oils & 
fats s 
Fixedd vegetable 
oilss & fats 
An./veg. . 
Oils/fats, , 
processedd etc. 

Classification n 
C3 3 

C3 3 

C3 3 

Tablee 2 Classification of product groups 

Primaryy products mainly 
forr industrial use C1 

00,041043,044, , 
0711,0721,, 121,22,248, 
2925 5 

Primaryy products 
mainlyy for household 
consumptionn - C2 

011,, 012, 025, 042, 
0541,, 0544, 0545, 057, 
2926,29271 1 

Processedd products 
mainlyy for industrial 
usee - C3 

02221,, 02222, 0224, 
046,, 0566, 0567, 0583, 
061,, 0722, 0723, 0724, 
0813,0819,41,42,43 3 

Processedd products 
mainlyy for household 
consumptionn - C4 

016,, 017, 0221, 02223, 
02224,, 0223, 023, 024, 
048,, 0581, 0589, 059, 
062,, 0712, 0713, 073, 
091,098,, 111, 112, 122 
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Appendixx 2 Non-linear  regression estimation results, 
withh cut-off rate = +/- 25% 

Independentt variables 

Constant t 

RELFAC C 

SIZE E 

DIFGDP P 

BORDER R 

DIFPAT T 

PD D 

USEDUM M 

PROCDUM M 

Observations s 
R2 2 

TIT T 

-2.08 8 
(-15.97) ) 

-1.60E-05 5 
(-2.40) ) 

8.12E-13 3 
(9.64) ) 

-2.55E-13 3 
(-5.01) ) 

.79 9 
(11.14) ) 

.12 2 
(2.67) ) 

3.06E-03 3 
(5.55) ) 

.18 8 
(2.88) ) 

.41 1 
(6.13) ) 

2466 6 
.145 5 

HUT T 

-1.43 3 
(-6.29) ) 

-2.45E-05 5 
(-2.02) ) 

5.94E-13 3 
(4.24) ) 

-2.35E-13 3 
(-2.81) ) 

.58 8 
(5.12) ) 

.12 2 
(1.58) ) 

1.19E-03 3 
(1.28) ) 

.21 1 
(1-93) ) 

.39 9 
(3.32) ) 

699 9 
.130 0 

VII T T 

-2.32 2 
(-14.49) ) 

-8.55E-06 6 
(-1.08) ) 

6.30E-13 3 
(6.87) ) 

.83 3 
(9.00) ) 

.10 0 
(1.81) ) 

3.75E-03 3 
(5.47) ) 

.17 7 
(2.13) ) 

.34 4 
(4.25) ) 

1767 7 
.123 3 

Notes:: t-statistics are in parentheses. 
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Appendixx 3 Availabilit y and interpretation of FDI 
data a 

Availability Availability 
Dataa on Dutch outward and inward FDI can be found in the Statistical Bulletin (het 
Statistischh Bulletin) of De Nederlandse Bank. This Bulletin is a quarterly publication, 
presentingg quarterly data, while the June-issue includes the most recent annual data. 

Foreignn direct investments are defined to exist in three components: 1) a 
participationn in capital share of a in a foreign country located firm. This can be a 
existingg firm or a new to establish firm ('greenfield investment'); 2) short-term and 
long-termm credits within the company; 3) retained profits of the foreign subsidiary. 
DNBB registers FDI when the investment has a permanent character and is linked to 
influencee in the management of the firm. For the latter a minimum share of 10% in the 
firm'ss assets are required. 

Importantt is the distinction between flows and stocks. Investment flows are 
registeredd by DNB as part of the balance of payments statistics and are international 
capitall  transfers. Stocks are cumulated investment flows and re-invested profits. The 
stockk data are compiled by DNB based on interviews of individual firms, both Dutch 
andd foreign, operating in the Netherlands. 

Ass we focus on sector specific information for the food industry, we have to 
makee use of the stock data. In its reporting on FDI flows, DNB does not separate out 
industryy groups. 

Thee annual stock data presented by DNB are broken down into a selection of 
countriess and regions, and split-up in industrial sector groups. For our purpose, it is 
importantt to note that there is a group 'Agriculture and fisheries' referring to the 
primaryy agricultural activities and a group 'Food and kindred products', which is 
includingg food, beverages and tobacco industry. It is this latter industry group we 
focuss on. The food and kindred products group is not being split-up in further detail. 
Further,, the breakdown in countries and regions is limited. Most EU-member states, 
Switzerland,, USA and Japan are represented in the table and several regions, like 
East-Europe,, Latin America, Asia and Southeast-Asia. On request, one may get 
additionall  information for countries not included in the table in the Statistical Bulletin, 
butt depends on whether this information is considered confidential by the Bank or 
not.. If the FDI figure is low, one may detect activities of an individual firm behind the 
figuresfigures and in those cases, DNB is not willing to supply additional information. 

Dataa used in this sector analysis refer to stocks of foreign direct investments, 
andd not to flows, or, in other words to changes in the stocks, because DNB does not 
supplyy FDI flows crossed over countries and industrial sectors. Note that it is 
incorrectt to calculate the annual flows with help of the stock data of two years. 
Indeed,, the alteration of the stock is the result of new investments, de-investments 
(sellingg of stake), retained profits/losses on existing direct investments, re-assessment 
(depreciation)) of the assets, and exchange rate fluctuations. So, it may happen that the 
stockk declines while there has been new investments coming into the country. It is 
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evenn possible to find a negative stock registered. To complicate things further, the 
exchangee of ownership to a company abroad may add to the FDI stock, without being 
registeredd as a FDI flow. Take the following example: an US-subsidiary of a Dutch-
basedd multinational buys another company in the US. If the finance is from the 
headquarters,, there will be a registration of a FDI flow. If the subsidiary finances the 
transactionn itself (by own means or through the US capital market), there is no FDI 
floww registration, yet the take-over adds to the FDI stock as the Dutch multinational 
hass increased its American assets. 

HowHow to interpret FDI statistics? 
Onee may interpret a FDI flow from the Netherlands to Germany as an increase in the 
productivee capacity of a Dutch-based company in Germany. Yet, presently the real 
worldd may be a littl e more complicated. Take the following example. A Dutch 
companyy buys a German subsidiary of a French company. Dutch productive assets in 
Germanyy increase but the FDI flow may be registered from Netherlands to France, 
wheree the headquarters is located. The FDI flow suggests that a Dutch company 
investedd in France. The example can be complicated even more when the Dutch 
companyy is owned by a company of UK. The point is that the financial transaction -
whatt is registered as foreign direct investment - may be an international payment 
registeredd by two countries (one as inward, and one as outward FDI) while the buying 
companyy as well as the target company are located in countries different from the 
countriess registering the FDI. International agreement how to measure and register 
FDII  would tackle these problems Yet, such agreement lacks. DNB does not account 
FDII  to or from the Netherlands when the Netherlands is obviously used as a counter 
office.. Only investments by foreign (Dutch) companies, which employ operations in 
thee Netherlands (abroad) are registered as FDI. The US, for example, decides 
differently,, with the consequence that Dutch direct investments in the US according 
Americann statistics are much higher than according Dutch (DNB) statistics. 

Inn this respect, countries with favourable tax regime are interesting cases. In 
suchh countries, world-wide operating companies may find it attractive to create a so 
calledd post box company: a company that is located in a country only because of the 
favourablee tax climate. Netherlands Antilles is an example of such a country and 
manyy multinational firms make use of the possibility to have a post box over there. 
Transactionss of direct investments abroad can be financed in assignment of or by 
mediationn of the post box company (sometimes a financing company), so that the FDI 
floww is registered in the Netherlands Antilles statistics, either as inward or outward. 
Thiss practice may explain the notable position of the Netherlands Antilles being a 
significantt investor in the Netherlands as well as receiving relatively much direct 
investmentt according. Yet, these investments are only passed through and do not 
expandd NA firms' productive capacity abroad, or increase foreign assets in 
Netherlandss Antilles. 
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Appendixx 4 Company interviews 

Vragenlijstt Internationaliseringsstrategieën van de Nederlandse agribusiness 

Naamm bedrijf: 

Naamm en functie van geïnterviewde: 

Belangg buitenland 

1.. Behaalde omzet M In gulden 

2.. Omzet behaald in buitenland % van totale omzet 
3.. Omzet behaald via export vanuit NL % van totale omzet uit buitenland 
4.. Omzet behaald via buitenlands vestigingen % van totale omzet uit buitenland 

Internationaliseringsstrategie e 

5.. Wijze van internationaliseren, onderverdeeld naar regio's/landen 
Markt/strategie e 

West-Europa a 
Centraall  en Oost-Europa 
Rusland d 
Midden-Oosten n 
Afrik a a 
Azië ë 
Noord-Amerika a 
Centraall  en Zuid-Amerika 
Australië/Nieuw-Zeeland d 

Exportt (% 
marktt in totale 
exportwaarde) ) 

Licentie e 
(aantal) ) 

Buitenlandsee vestigingen (totaal, joint 
venture,, overname, zelfstandige 
vestiging) ) 

6.. Wat zijn/waren de belangrijkste motieven voor de directe investering(en)? Koppel de redenen aan 
marktenn (landen en/of regio's). Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
Grotee marktomvang cq. -potenties; 
creërenn van een uitvalsbasis voor export naar de regionale markt; 
verkrijgenn van een dominante positie op de betreffende markt; 
gebruikk maken van goedkope arbeid; 
gebruikk maken van fiscale voordelen; 
toegangg tot grondstoffen: 
toegangg tot specifieke (product7markt)kennis: 
omzeilenn van handelsrestricties (tarief, NTBs, etc); 
vermijdenn van hoge transportkosten; 
verticalee integratie; 
importt (in Nederland) van lokale productie (halffabrikaten); 
anders,, nl 

7.. Wat zijn belangrijke belemmeringen voor FDI en waar/wanneer doen die zich voor? 

8.. Volgens DN B-statistieken investeert de Nederlandse agribusiness veel in Zwitserland en 
Nederlandsee Antillen, maar de overgenomen bedrijven bevinden zich vaak in andere landen. Hoe 
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verlopenn de financiële stromen bij buitenlandse transacties van Uw concern? 

Bedrijfskenmerken n 

9.. Welke unieke voordelen heeft de onderneming ten opzichte van haar concurrenten? Is dat een 
uniekk product/productieproces, een handelsmerk, kwaliteitsreputatie, anders..? 

10.. Vaak spelen R&D investeringen een belangrijke rol in het opbouwen van die unieke voordelen van 
eenn bedrijf. 

a)) Hoe groot zijn de uitgaven aan R&D in % van de omzet? % 
b)) Welk percentage van werknemers is actiefin de R&D-afdeling? % 
c)) Waar worden R&D activiteiten (vooral) uitgevoerd? 
d)) R&D of innovatie kan gericht zijn op kostenbesparing (procesinnovatie) of op productdifferentiatie 

(productinnovatie).. Is een van beide innovatierichtingen dominant binnen de onderneming? 
Ja,, kostenbesparing/productdifferentiatie. Nee, geen van beide. Weet niet. 

11.. Op welke wijze wordt een buitenlandse vestiging aangestuurd op het gebied van marketing, 
merkontwikkeling,, strategische samenwerking op lokale markten: zijn beslissingsbevoegdheden 
centraall  (in Nederland) of decentraal geregeld? 

12.. Verschilt het productiepakket van buitenlandse vestigingen van die in Nederland? Zo ja, op welke 
wijzee (mate van verwerking en productdifferentiatie, onderscheid per markt/regio?) 

13.. Hoge transportkosten van de fysieke producten van de onderneming is een belangrijke reden om te 
besluitenn een buitenlandse vestiging te openen. Spelen transportkosten bij export een cruciale rol 
inn de beslissing een buitenlandse vestiging te openen? Hoe verschilt dit per markt (regio's in de 
wereld)?? Geldt dat op verafgelegen markten wordt geïnvesteerd en naar dichtbij gelegen markten 
wordtt geëxporteerd? 

14.. Kunnen export naar en directe investeringen in locale productie in één en dezelfde markt elkaar 
versterkenn ? Onder welke voorwaarden (niet)? 
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Toekomst t 

15.. Hoe schat u de exportkansen in voor de komende 5-10 jaar naar de volgende gebieden? Waar is 
eenn uitgesproken (on)gunstige verwachting op gebaseerd? 

gebied d 
West-Europa a 
Centraall  en Oost-
Europa a 
Rusland d 
Midden-Oosten n 
Afrik a a 
Azië ë 
Noord-Amerika a 
Centraall  en Zuid-
Amerika a 
Australië/Nieuw--
Zeeland d 

Negatief f Neutraal l Positief f Onbekend d 

Toelichting: : 

16.. Hoe schat U de kans in dat Uw onderneming de komende jaren een productievestiging zal openen 
inn een van de volgende gebieden? 

Gebied d 
West-Europa a 
Centraall  en Oost-
Europa a 
Rusland d 
Midden-Oosten n 
Afrik a a 
Azië ë 
Noord-Amerika a 
Centraall  en Zuid-
Amerika a 
Australië/Nieuw--
Zeeland d 

Negatief f Neutraal l Positief f Onbekend d 

Toelichting: : 

203 3 



Beknoptee verslagen van gesprekken met vertegenwoordigers van Nederlandse 
agro-industriëlee multinationals 

UNILEVE R R 

Gesprekk met de heer W.J. Laan, Agricultural Policy Advisor, afdeling Food, External Corporate 
Affairs,, 20 juni 2000, te Rotterdam 

Unileverr is wereldwijd actief en heeft een hoofdkantoor in Rotterdam (van de NV) en in Londen (van 
dee PLC). Toch zou je Unilever een Nederlands bedrijf kunnen noemen omdat het merendeel (55%) van 
hett aandelenkapitaal in handen is van Nederlandse beleggers. Hen tweede aspect om het bedrijf 
Nederlandss te noemen is gelegen in het feit dat een substantieel deel van de R&D-activiteiten in 
Nederlandd plaatsvindt. In Vlaardingen werken zo'n 1000 mensen in concern-relevante onderzoeks- en 
ontwikkelingsprojecten.. Het omzetaandeel van de Nederlandse markt is met zo'n 3-4% klein. De 
Duitsee markt, bijvoorbeeld, is veel belangrijker, evenals de Britse. 

Unileverr is nu vrijwel geheel gericht op het produceren en verkopen van 
consumentenartikelen.. Daarmee is het contact met de primaire landbouw beperkt en, vooral, indirect. 
Binnenn de organisatie van Unilever uit zich dat door een samengaan van (twee) afdelingen die zich 
bezigg hielden met ontwikkelingen in de primaire sector en grondstoffenmarkten. Nu zijn er (nog) vier 
personenn die onderwerpen die de primaire landbouw aangaan in hun portefeuille hebben. Deze 
staffunctionarissenn - waarvan Laan er een is - volgen de maatschappelijke ontwikkelingen die voor de 
primairee sector van belang zijn en zorgen voor een interpretatie van die ontwikkelingen voor Unilever. 
Voorbeeldenn van belangrijke onderwerpen waarover men nadenkt zijn de implicaties van duurzame 
landbouw,, biotechnologie, en ethische aspecten (dierenwelzijn). Over deze onderwerpen brengt het 
concernn standpunten naar buiten om haar maatschappelijke betrokkenheid te illustreren. De 
buitenwereldd eist dat tegenwoordig van het bedrijfsleven. Unilever geeft ook boekjes en brochures uit 
overr deze onderwerpen waarin het de eigen gezichtspunten beargumenteert en uitdraagt. 

Unileverr haalt zijn omzet voor iets minder dan de helft (1999:46%) uit Europa. De Noord-
Amerikaansee markt is goed voor 22% van de omzet in 1999. In tegenstelling tot het Europese aandeel 
neemtt het Amerikaanse toe. De VS is een zeer aantrekkelijke markt vanwege zijn homogene karakter: 
dee cultuur (i.e. consumentengedrag) is vrijwel overal hetzelfde; het is een grote (thuis)markt (meer dan 
2000 miljoen koopkrachtige burgers) zonder handelspolitieke drempels, een zelfde wetgeving en een 
zelfdee munt. Hierdoor zijn er 'grote merken' te creëren en over te nemen (zie de meest recente 
overnamess door Unilever). In Europa is sprake van veel versnipperde markten en kost het opbouwen 
vann een internationaal merk enorm veel moeite. 

Tweee belangrijke criteria voor overnames zijn de productportfolio en de geografische 
activiteitenn van het over te nemen bedrijf. Unilever wil overal aanwezig zijn en sluit geen markten uit 
voorr een vestiging. De bedrijfsfilosofie is dat wanneer men dichtbij de lokale consument zit men de 
behoeftenn en de preferenties van die consument veel beter kent en het bedrijf succesvoller zal zijn. 
Menn prefereert het slepen met grondstoffen boven het slepen met consumentenproducten. Men wil daar 
producerenn waar de afzet kan worden gerealiseerd. Men kijkt vanzelfsprekend wel naar de (potentiële) 
marktomvangg en de minimale schaalgrootte waarbij het productiebedrijf rendabel is. Een lokale markt 
kann daarom ook een internationale regio zijn. Door technologische ontwikkelingen in het 
productieprocess en in de logistiek wordt het aantrekkelijk om de schaalgrootte van productielocaties uit 
tee breiden. Daardoor kan een vestiging een steeds grotere markt bedienen. In dit proces kan het leiden 
tott stuiten van productievestigingen in bepaalde landen en deze markten via een vestiging in een 
naburigg land te bedienen. De reorganisatie waarmee Unilever nu bezig is (van 1600 naar 400 merken 
enn de sluiting van 100 productielocaties) kan dan ook meer internationale handelsstromen tot gevolg 
hebben. . 

Transportkostenn zijn bij de consumentenproducten van Unilever slechts een klein onderdeel 
vann de totale kosten. Advertentiecampagnes zijn bijvoorbeeld veel omvangrijker. Men zoekt 
voordurendd naar het behalen van schaalvoordelen. Een manier is om het productieproces per vestiging 
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tee standaardiseren. Vervolgens wordt een regio dan bediend vanuit een locatie. Zo'n regio kan groter 
zijnn (en de voordelen van schaalvergroting kunnen toenemen) wanneer zo'n regio één munt, één 
wetgeving,, gelijksoortige consumentenpreferenties, etc. kent. 

Dee kracht van Unilever ligt in de marktposities van het concern. Daarmee wordt bedoeld dat 
hett concern een groot aantal succesvolle producten in bezit heeft die worden verkocht in koopkrachtige 
markten.. Dat is niet zomaar gekomen. Unilever bouwt al decennia lang aan een succesvolle portfolio 
vann bedrijven en merkartikelen. Unielever is al langdurig aanwezig in een groot aantal landen en kent 
dee lokale behoeften. Dat geeft een voorsprong op de (m.n. internationale) concurrentie. 

Verwachtingenn ten aanzien van de omzetgroei zijn gebaseerd op de huidige posities die 
Unileverr inneemt op de diverse markten. Groei wordt verwacht in zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en 
ookk in Centraal en Oost Europa. Deze groei hangt samen met de bevolkingsgroei en de inkomensgroei 
inn genoemde regio's. Wel merkt Laan op dat het ontwikkelen van grote merken in deze regio's 
moeizaamm is omdat de markten zeer sterk versnipperd zijn. 

Dee VS is en blijf t een zeer belangrijke en interessante markt. Het land beleeft al enige jaren 
eenn sterke economische groei (met hogere groeicijfers dan in West-Europa) en de bevolking van rond 
dee 200 miljoen is bovendien gemiddeld erg rijk. 

Opp de Europese markt zijn er grote nationale verschillen in wetgeving, bijvoorbeeld met 
betrekkingg tot kartelvorming. Ook door de grote cultuurverschillen - bijvoorbeeld tussen Noord en 
Zuidd - kan Europa niet als een markt worden opgevat. Er wonen dan wel ruim 300 miljoen over het 
algemeenn zeer koopkrachtige consumenten, maar hun behoeften en wensen zijn sterk verschillend. 
Cultuurverschillenn bepalen ook in niet te onderschatten mate of een overname doorgaat of niet. 
Voorbeeldenn zijn de mislukte allianties tussen KLM en Alitalia, of KPN en het Spaanse Telecom-
bedrijf. . 

Bijj  overnames moet veel zorg besteed worden aan de politieke verhoudingen van dat moment 
enn de inschatting voor de middenlange termijn ('Politici zijn een risico-factor'). In sommige landen is 
dee scheiding tussen staat (politici)en bedrijfsleven niet erg duidelijk. De overnamevoorwaarden moeten 
zoo min mogelijk worden bepaald door politieke opvattingen. Verder is van belang de wetgeving 
rondomm kartelvorming, wegsluizen van winsten e.d. te kennen en de mogelijke (te verwachten) 
veranderingenveranderingen daarin in te schatten. 

FRIESLANDD COBERCO DAIRY FOODS 

Intervieww met drs. Werner Buck, directeur Public Affairs, 10 mei 2000, te Meppel 

FCDFF is een coöperatie en heeft een afhameplicht van alle 5,1 miljoen ton melk van haar leden. Dit is 
eenn zeer belangrijk gegeven voor de wijze waarom het bedrijf internationaliseert. De omvang van de 
melkplass is teveel voor Nederland; men zoekt naar afzetgebieden van Nederlandse melk en niet naar 
grondstoffenn in het buitenland ten behoeve van groei van de onderneming. Bij de verwerking van de 
melkk werkt het concern vraaggestuurd, hetgeen betekent dat elke werkmaatschappij (wekelijks) 
aangeeftt hoeveel melk het denkt te kunnen verwerken op basis van afzetprognoses. Productielocaties 
vann werkmaatschappijen zijn dus niet gedwongen alle aangeboden melk uit hun regio te verwerken. 
Eenn reststroom melk wordt verwerkt in Lochem tot poeder en boter. 

Buitenlandsee vestigingen buiten Europa vallen onder Friesland International (er is slechts een 
productiee vestiging buiten Nederland in Europa: in België. Deze valt onder Friesland Madibic. De 
vestigingg in Kalkar (D.) wordt beleverd met Nederlandse melk en valt onder Friesland Consumer 
Products.. De onder Friesland International ressorterende productievestigingen verwerken lokaal 
aangebodenn melk aangevuld met melk aangekocht op de wereldmarkt. Aangezien veel vestigingen in 
zuidoostt Azië zitten, wordt een deel van de grondstoffen uit Australië en Nieuw-Zeeland betrokken. 
Somss wordt ook poeder geleverd vanuit Lochem, maar alleen wanneer dat financieel aantrekkelijk is. 

Motivatiess voor buitenlandse vestigingen 
Dee redenen waarom FCDF sterk vertegenwoordigd is in zuidoost Azië zijn van historische en 
strategischee aard. CCF, een van de coöperaties waaruit het concern is voortgekomen, had al in het 
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beginn van 1900 handelscontacten met Nederlands-Indië en exporteerde veel condens naar de kolonie. 
Toenn de kolonie zelfstandig werd, werd handel bemoeilijkt door invoerrestricties en een 
importsubstitutiebeleidd van het land. In die tijd is de keuze gemaakt om een productievestiging op te 
zettenn in Indonesië. Van daaruit zijn de belangen in de regio gegroeid. FCDF hanteert de strategie dat 
menn vestigingen wil hebben in 'emerging markets' waar de groeiverwachtingen te aanzien van 
inkomenss optimistisch zijn en de bevolking groeit. Veel Zuidoost-Aziatische landen voldoen aan die 
criteria.. Daarnaast is het beleid om eerst een markt- en merkpositie op te bouwen via export, voordat 
eenn lokale productievestiging wordt overwogen. Men doet geen greenfield investments. Deze strategie 
sluitt aan bij de doestelling de kwaliteit van de producten en de winst van het bedrijf te verbeteren via 
dee afzet van producten met een hogere toegevoegde waarde. FCDF streeft naar betere marges en niet 
naarr meer volume. Het concern stelt zich dan ook niet tot doel wereldwijd meer melk te verwerken. 

Dee productie van de buitenlandse vestigingen is in eerste instantie bedoeld voor de lokale 
markt.. Voor de vestigingen in Saoedi-Arabië, Nigeria en Colombia is er een strategie ontwikkeld om 
vanuitt deze landen ook de regionale markten te bedienen. 

Productdifferentiatie e 
Inn de buitenlandse vestigingen worden voornamelijk langhoudbare producten (long-life products) 
geproduceerd,, met daarnaast nog verse producten (toetjes). All e producten worden onder merk 
verkochtt (Friesland International is de enige werkmaatschappij waar voor 100% merkproducenten 
wordenn voortgebracht). Deze producten concurreren vooral op kwaliteit en imago en in mindere mate 
opp prijs. Bij afname van de algemene vraag zijn ze minder prijsgevoelig dan de buikproducten met lage 
toegevoegdee waarde. De crisis in de Aziatische regio was dan ook minder ernstig voor het concern dan 
gevreesd:: de prijzen voor de merkproducten hoefden niet of nauwelijks omlaag om afzetvolumes en 
marktaandelenn te behouden. De totale omzet bleef daardoor nagenoeg stabiel (in lokale valuta). Alleen 
omgerekendd in Nederlandse guldens waren de resultaten duidelijk minder. 

Dee totale omzet van het concern wordt voor 50% behaald uit de verkoop van merkartikelen. 
Doelstellingg is om dat percentage de komende jaren te verhogen. Niet-merkartikelen zijn kwetsbaarder 
inn de markt dan merkartikelen. De buitenlandse vestigingen produceren niet anders dan merkartikelen, 
maarr de Nederlandse productielocaties nog (lang) niet. De Nederlandse productielocaties hebben, naast 
dee Nederlandse markt, vooral West-Europa als afzetmarkt. Het kost erg veel inspanning (en 
investeringen)) om op de Europese markt een marktpositie voor een merk op te bouwen. 

Intangliblee assets 
Eenn uniek voordeel van het bedrijf is de kennis van long-life products procédés (procestechnologie). 
Naastt FCDF zijn alleen Nestlé en Parmalat concurrenten op dit terrein. Deze kennis past men binnen 
hett concern ook steeds meer toe op het gebied van verse en drankenproducten (fresh and juices). Het 
concernn heeft geen centrale R&D-afdeling. Over het algemeen wordt research gedaan in Nederland in 
laboratoriaa op het gebied van verwerkingsprocédés en worden productontwikkelingen (plus marketing) 
zoveell  mogelijk lokaal gedaan, met het argument dat men lokaal veel beter weet wat er mogelijk is op 
dee eigen lokale markt. Uitgaven aan R&D bedragen naar schatting niet meer dan een paar procent van 
dee omzet. 

Aansturing g 
Dee zelfstandigheid van de buitenlandse vestigingen is groot. Ze zijn voor een belangrijk deel 
zelfsturendd en hebben beslissingsbevoegdheid op het gebied van marketing, productontwikkelingen en 
hett aangaan van strategische allianties op de lokale markten. Over acquisities neemt de Raad van 
Bestuurr van het concern de uiteindelijk beslissing. Bij acquisitie in het buitenland wordt concernbreed 
eenn afweging gemaakt: is de gulden die wordt geïnvesteerd in die acquisitie de meest rendabele voor 
hett concern als geheel? Soms kan een vestiging in een bepaald land aantrekkelijk lijken op de wat 
langeree termijn (bv. Oost-Europa) maar geeft de investering voorlopig geen uitzicht op een bijdrage tot 
dee doelstelling van winstverbetering van het concern als geheel. In deze lijn ligt ook de terugtrekking 
vann FCDF uit Polen (problemen met aanlevering van kwaliteitsmelk en distributie van eindproducten) 
enn Peru. Daarentegen zijn investeringen in bestaande (bv. via uitbreiding van belang) en nieuwe 
vestigingenn in ZO-Azië aantrekkelijker. 
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Belemmeringenn bij FDI 
Overheidsregelss ten aanzien van buitenlandse investeringen stellen vaak een aantal restricties op het 
gebiedd van zeggenschap en brengen financiële verplichtingen (belastingen, herinvesteringen van 
winsten,, etc.) met zich mee. FCDF kent over het algemeen de markt waarin zij investeert goed en dus 
ookk de regels ten aanzien van FDI (bv. ten aanzien van belastingen en winst). Voldoen aan deze regels 
iss meestal geen (groot) probleem, en heeft tot nu toe nog nooit een struikelblok gevormd. Een van de 
belangrijkstee belemmeringen van FDI zijn de cultuurverschillen. Verschillen in percepties en manier 
vann zaken doen maakt acquisitie tot een vaak moeizaam proces. Wanneer dan de overname heeft plaats 
gevonden,, spelen cultuurverschillen ook nog vaak een belangrijke rol in de interne bedrijfsvoering en 
inn de organisatie van levering en afzet. Bestaande patronen kun je niet gemakkelijk veranderen zonder 
economischee en sociale schade aan te richten. Buck wijst in dit verband op het image van het bedrijf als 
betrouwbaree werkgever en producent van kwalitatief goede producten. 

Volgenss DNB FDI-statistieken investeert de Nederlandse agribusiness enorm veel in de 
Nederlandsee Antillen en Zwitserland. Financiële transacties die gemoeid zijn met acquisitie hoeven niet 
rechtstreekss plaats te vinden tussen landen waar de hoofdkantoren van beide betrokken bedrijven 
zetelen.. Volgens Buck is van belang waar beide betrokken bedrijven geregistreerd staan. Die registratie 
kann verband houden met belastingtechnische argumenten. De Nederlandse Antillen en Zwitserland zijn 
omm die reden geliefde landen om een bankrekening in aan te houden. 

Substitutiee of complementariteit van handel en buitenlandse investeringen 
Dee praktijk bij FCDF wijst uit dat beide zich voordoen. In Zuidoost-Azië wordt door Friesland 
Internationall  nauwelijks kindervoedingproducten gemaakt. Deze exporteert FCDF vanuit Nederland 
naarr de regio, zodat er ook een behoorlijke exportstroom vanuit Nederland naar Zuidoost-Azië is. In 
Saoedi-Arabië,, daarentegen, is sprake van een conflict tussen lokaal geproduceerde producten en 
exportt vanuit Nederland: producten blijken elkaar te verdringen op de markt. Er wordt nagedacht over 
hoee men dit het beste kan oplossen. 

CAMPIN AA MELKUNI E 

Gesprekk met Eppo Bolhuis, company secretary van Campina Melkunie, Zaltbommel, 12 september 
2000 0 

Strategiee van de onderneming 
CMM is ontstaan in 1989 door de samenvoeging van DMV Campina en Melkunie. Beide waren actief op 
hett gebied van consumentenproducten en ingrediënten. De fusie had als achtergrond dat 
schaalvergrotingg in de zin van R&D-inspanningen, geografische markten en breder pakket aan 
(gedifferentieerde)) producten nodig was om te kunnen overleven op de internationale zuivelmarkt. 
Vervolgenss werd Comelco, de in die tijd grootste Belgische zuivelonderneming, overgenomen. Ook 
Comelcoo was actief met dezelfde producten (consumentenproducten en ingrediënten) als CM. CM had 
all  een lange historie met export van eindproducten naar Duitsland en importeerde ook wel grondstoffen 
(melk).. Men volgde de ontwikkelingen op de Duitse markt en in de Duitse industrie dus goed. In 1993 
gingg Südmilch (Stuttgart) failliet en CM heeft het bedrijf samen met Danone gekocht 
(meerderheidsbelangg bij CM). In 1997 volgde MKW (Tuffi). Ook dat bedrijf had als belangrijkste 
activiteitenn consumentenproducten. Deze Duitse coöperatie is met name actief in Noordrijnwestfalen 
(Roergebied).. Per 1 januari 2000 is Tuffi Campina een joint venture aangegaan met Emzett Berlijn. 
Hiermeee is Campina een belangrijke locale speler op de Duitse markt geworden met vestigingen in 
diversee regio's in Duitsland. 

Motievenn voor FDI 
Bolhuiss noemt drie belangrijke motieven om in het buitenland vestigingen over te nemen: 
1.. concentratie van de retailers in Noord-West Europa. In Nederland heeft CM zo'n vijf grote klanten 

(supermarktketens)) die een groot deel van de omzet bepalen. In Duitsland is de concentratie bij de 
afzett ook toegenomen. Vooral de komst van Wal-Mart met z'n lage prijzenbeleid heeft de 
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zuivelprijzenn in Duitsland onder druk gezet. Andere ketens moeten wel mee, en inkopers van die 
retailerss zetten fabrikanten onder druk. Om in de markt te kunnen blijven, is schaalvergroting 
(zodatt de kosten per eenheid kunnen dalen) noodzakelijk. 

2.. innovaties in producten zijn noodzakelijk om concurrentie het hoofd te bieden. Ontwikkelen van 
eenn sterk merk kost veel onderzoek, ontwikkeling en promotie. Ook daarom wordt 
schaalvergrotingg nagestreefd. 

3.. Door technologische ontwikkelingen is het mogelijk om de schaal waarop een fabriek rendabel kan 
produceren,, voortdurend te laten toenemen. Uit concurrentie-overwegingen moet voortdurend 
geïnvesteerdd worden in nieuwe productiecapaciteit. Als de concurrent het wel doet en ji j niet, staan 
jouww marges onder druk. Om kostprijsleider te kunnen zijn (en blijven) kunnen de investeringen 
alleenn terug verdiend worden wanneer een grote markt kan worden bediend. 

Export t 
Dee verse zuivelproducten (melk yoghurt, vla) worden met name in Nederland afgezet. De export 
bestaatt vooral uit kaas en boter. Desserts en yoghurts worden internationaal verhandeld, waarbij het 
ookk gaat om de producten voldoende te kunnen onderscheiden van die van de concurrenten. 

CMM is eigenlijk geen Nederlands bedrijf meer. Er worden grondstoffen uit Duitsland en België 
naarr Nederlandse fabrieken gehaald en er vinden ook interne leveringen plaats van Nederland naar 
Duitsland.. Eigenlijk is er door het samengaan van verschillende bedrijven in Nederland, Duitsland en 
Belgiëë onder de vlag van Campina steeds meer uitwisseling van producten binnen het bedrijf maar over 
dee grenzen heen ontstaan. 

Dee exportstrategie bij consumentenproducten is vooral gericht op kaas en boter. Door 
(iATT/WTOO concentreert de uitvoer zich steeds meer op de EU-markt, want de exportsubsidies nemen 
af.. Eppo Bolhuis: 'Het effect van deze zogenaamde liberalisering is dat we op de Europese markt 
steedss meer geïsoleerd worden.' Boter gaat vooral met behulp van subsidies naar landen in het Midden 
Oostenn (Iran) maar niet meer zoveel als toen er nog boterbergen waren en er ten aanzien van restituties 
veell  minder regels werden gesteld. 

Aanwezigheidd in Polen en Rusland 
Bijj  de overname van Menken werd ook een fabriek in Polen gekocht. Binnen CM ontstond de discussie 
watt hiermee aan te vangen. Verschillende overwegingen speelden een rol die hebben geleid tot het 
aanhoudenn van een productielocatie in Polen: 
1.. Toetreding op termijn leidt er toe dat Polen onderdeel van de EU-markt wordt en er waren op dat 
momentt (1989) nog marktposities te verwerven; 
2.. Onze klanten gaan naar/zitten ook in Polen en als we die willen blijven beleveren, moeten we ook 
locaall  aanwezig zijn. 
3.. Goedkope grondstoffen speelden ook even mee maar in de praktijk viel dat tegen. De Poolse 
melkprijzenn zijn de Europese al dicht genaderd. Het vooruitzicht op EU-lidmaatschap speelt daarbij een 
rol.. Het acquis stelt eisen op het gebied van hygiëne en kwaliteit bij de melkverwerking. De 
zuivelindustriee moet worden gecertificeerd en heeft goede kwaliteit melk nodig. Dat laatste wordt nog 
maarr op beperkte schaal geproduceerd. Ergo, de prijs gaat omhoog. Ook zal op termijn het EU-
quoteringssysteemm worden geïntroduceerd. Vooralsnog stelt de EU Polen een relatief klein quotum in 
hett vooruitzicht. Daarmee blijf t het aanbod dus beperkt en als gevolg van dit vooruitzicht worden 
prijzenn opgestuwd. 

Voordatt er fabrieken in eigen beheer werden genomen in Polen en Rusland was er al 
behoorlijkk wat export naar beide landen, met dank aan de exportrestituties. Het ging hierbij met name 
omm verse consumentenproducten en boter. CM had daarmee een marktpositie in, met name, Rusland 
vann een omvang waarbij het rendabel was de producten locaal te produceren. De beslissingen van een 
localee productiebevestiging werd afgedwongen door terugvallende exportsubsidies, valutacrisis en 
importtarieven. . 

Anderee Oost-Europese markten worden beleverd vanuit Nederland en/of Duitsland. Deze 
marktenn zijn te klein voor CM om te investeren in lokale productie. 
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Ingrediënten-poott van CM 
Dezee activiteit komt voort uit DMV. Deze divisie hanteert een wereldwijde strategie. Fabrieken staan 
inn Nederland, Duitsland, België en de VS. De belangrijkste vestigingsfactor is de aanwezigheid van 
benodigdee kennis. In Japan heeft CM een verkoopkantoor en een sterke marktpositie. Belangrijke 
klantenn zijn o.m. Unielever, Danone en de farmaceutische industrie. 

Voorr de producten van deze divisie zijn de transportkosten relatief laag. Daarom kan de hele 
wereldd worden beleverd vanuit een aantal fabrieken. Van de vier CM-fabrieken is het productiepakket 
grotendeelss overlappend, maar ook zijn er specialisaties. De verkoop van de ingrediënten-producten is 
geconcentreerdd in de VS. 

CMM streeft kostprijsleiderschap na bij basisproducten en een groeiend aandeel van 
merkartikelenn in de totale omzet. Merkartikelen betekenen meer marge, maar gaan ook gepaard met 
meerr kosten. Dus, ook voor merkartikelen worden lage productiekosten nagestreefd, anders blijf t er 
nietss van de marge over. 

CMM heeft op dit moment ongeveer 30% van haar omzet uit merkartikelen. Dat moet meer 
worden,, want daar valt meer mee te verdienen. Echter, dit soort producten ontwikkelen vergt veel geld 
enn de investeringsruimte van het bedrijfis klein. De leden (boeren) moeten het opbrengen. Grote dure 
acquisitiess zijn nauwelijks mogelijk. 

Hett ingrediëntensegment is interessant voor groei, maar investeringen in deze hoek hangt af 
vann de 'opportunities' (EB wil daar niet verder op ingaan). Acquisities in deze hoek zijn wel relatief 
duur.. De coöperatieve vorm van CM is hiervoor een beperking. 

Ookk ten aanzien van R&D inspanningen is EB terughoudend met informatie. Dat het zal 
groeienn in de komende tijd staat vast maar EB wil niet kwijt hoeveel en in welke activiteiten. 

WESSANEN N 

Gesprekk met de heer A.C. Kwak, secretaris van de concerndirectie Wessanen, 15 juni 2000. 

Activiteiten n 
Wessanenn heeft nog maar weinig contact met de Nederlandse landbouwsector. Vroeger was het een 
bedrijff  sterk in de olie, cacao, en rijstverwerking (van geïmporteerde grondstoffen). Ook verwerkte het 
bedrijff  granen tot meel en veevoer, en deed het in kunstmelk (melk, verrijkt met plantaardige eiwitten 
alss voer voor jonge kalveren). De zuivelactiviteiten beperkten zich verder tot de productie van poeder 
enn condens. Met die laatste activiteiten werd nauwelijks winst gemaakt. Daarom werd besloten tot de 
overnamee van een kaasproducerend bedrijf. Het werd Baars, kaasproducent van Leerdammer in 1973. 
Baarss was toen een klein bedrijfje en bij Wessanen (en ook bij Baars) had men geen vermoeden van de 
waardee die zo'n merk later zou vertegenwoordigen. 

Dee overname van Baars paste in de strategie van Wessanen om 'uit de bulk' te gaan en meer 
activiteitenn te ontplooien in consumentenproducten. Wessanen heeft geprobeerd deze strategie toe te 
passenn in hun graan- en meelactiviteiten door bakkerijen en bakkerswinkels over te nemen maar dat 
werdd geen succes. Ook andere pogingen om dichterbij de consument te zitten (onder meer via de 
verkoopp van kleinverpakkingen) bracht niet het verwachtte succes. Halverwege de jaren zeventig werd 
dee markt in de VS verkend. De VS werd als een aantrekkelijke markt gezien door Wessanen in verband 
mett de omvang (homogene consumenten, in ieder geval minder versnipperde markten en 
consumentenpreferentiess dan in Europa) en het aantrekkelijke ondernemersklimaat (i.e. het gemak 
waarmeee Nederlanders zaken kunnen doen met Amerikanen, een zelfde zakelijke instelling en cultuur; 
ditt in tegenstelling tot ervaringen in de EU met bv. Fransen, Spanjaarden etc). Wessanen ging op zoek 
naarr een 'goedlopend productiebedrijf in de VS in de voedingsmiddelensector'. Het gaf een consultant 
opdrachtt 'iets' te zoeken binnen een hele range van producten. Bij het aangeven van die range werden 
eenn aantal criteria gevolgd. Het moest iets zijn in de voedingsmiddelenbranche, maar geen 
bakkerijproductenn in verband met minder goede ervaringen in Nederland. De consultant kwam na enige 
tijdd met Marigold, een zuivelbedrijf in de MidWest, sterk in consumptiemelk. Dat bedrijf heeft 
Wessanenn gekocht, zonder expertise te hebben van de consumptiemelkmarkt in de VS, eigenlijk meer 
alss een 'investeerder' dan als producent. 

209 9 



Naa de diversificatieperiode van de jaren zeventig en tachtig richt het bedrijf zich nu op een 
aantall  kernactiviteiten. Wessanen heeft twee kernen. Dat zijn natuur/speciaalvoeding - met nadruk op 
dee Amerikaanse markt - en zuivel. De granen- en gemaksvoedingdivisie is een derde, minder 
belangrijkee poot van het concern. De activiteiten met granen (ontbijtgranen, muesli) worden geleverd 
aann een groot aantal supermarkten in Europa, en komen in de winkels onder huismerk. 

Doorr de grote nadruk op consumentenproducten is de relatie met de primaire landbouwsector 
zeerr indirect. Landbouwbeleid is voor Wessanen dan ook niet van belang, in die zin dat het geen 
bedrijfsbeslissingenn over locatie van productie bepaald. De Wessanen-bedrijven zijn nu eenmaal 
weinigg grondstofafhankelijk. Ook de zuivelgroep is dat niet. Men betrekt melk van zogenaamde vrije 
boeren.. Deze boeren leveren op eenjaarcontract. Wessanen wil geen lange-termijn contracten afsluiten 
opdatt het bedrijf zoveel mogelijk vrijheid van handelen behoudt. 

Management t 
Amerikaansee managers leiden de bedrijven in de VS. Lokale managers zijn belangrijk in verband met 
dee cultuur van de lokale markt. De VS-groepen zijn heel zelfstandig maar er is ook een strikt schema 
vann rapporteren aan het hoofdkantoor. Er is weinig verloop in de management. Wessanen is er in 
geslaagdd om een overgenomen bedrijf betrekkelijk soepel te integreren in de bestaande organisatie. Als 
dee meerwaarde (intangible assets) van het bedrijf moet worden aangeduid, dan ligt dat bij de 
managementkwaliteitenn in de bestaande structuur. Men heeft in de top van Wessanen en van de 
groepenn en werkmaatschappijen mensen zitten die verstand hebben van het managen van een bedrijfin 
dee voedingsmiddelenindustrie. Voeding heeft specifieke kennis nodig, zoals bijvoorbeeld met allerlei 
regelgeving. . 

Marktposities s 
Gezondheidsvoedingg in de VS is een groeimarkt. Het is in de jaren tachtig begonnen met kleine 
winkeltjess en een franchise formule. Nu worden ook producten verkocht via de supermarkten. Tree of 
Lif ee is de inkoop- en distributie-organisatie van Wessanen voor deze producten. Tree of Life kan het 
bestee gezien worden als een soort postorderbedrijf. De sterkte van Tree of Life - ook ten opzichte van 
supermarktenn die zelf schappen met gezondheidsvoedsel gingen inrichten - is dat ze op grote schaal 
inkooptt en distribueert, en in het pakket ook specialiteiten (bv. voor etnische bevolkingsgroepen) heeft. 
Voorr supermarkten zou het samenstellen van zo'n pakket in eigen beheer te duur zijn. Tree of Life kan 
ditt wel vanwege de uitgekiende logistieke organisatie. 

Wessanenn heeft een aantal pogingen gewaagd om van Baars een Europees kaasbedrijf te 
maken.. Dat is niet gelukt. Er zijn op de Europese markt een tiental zelfstandige kaasbedrijven actief 
Dezee laten zich momenteel niet kopen. Wessanen heeft 10% van de Europese markt in ontbijtgranen. 
Kelloggss is de grote concurrent met een marktaandeel van 45%. Voor Wessanen is er niet zoveel groei 
meerr mogelijk op deze markt. De markt voor gemaksvoedsel (convenience food, zoals snacks, 
kippenvleesproducten,, etc.) is wel een groeimarkt. 

Thaisee connectie 
Hett Thaise kipbedrijf (Golden Foods International) werd gestart met een Thaise partner. Deze kwam 
bijj  Wessanen langs. De Thaise partner had contact met een groot aantal kippenboeren en wilde 
verdergaann met de verwerking tot kippevleesproducten. Wessanen zag hier wel brood in en is met de 
partnerr in zee gegaan, onder de voorwaarde dat de Thaise partner de aanvoer van de kippen zou 
verzorgenn en Wessanen de verwerking zou doen. 

Dee samenwerking ging stroef en is op gegeven moment verbroken. Wessanen heeft het bedrijf 
gecontinueerd.. Ook de aanvoer is nog binnen het bedrijf, hoewel dat eigenlijk tegen de bedrijfsfilosofie 
inn is. Toch wilde Wessanen dit bedrijf behouden en verder uitbouwen, om verschillende redenen. Azië 
iss een belangrijke markt om aanwezig te zijn. Een vestiging in Thailand wordt gezien als springplank 
naarr andere landen, bv. naar Japan (in eerste instantie via export vanuit Thailand, mogelijk ook meer 
vestigingenn in Oost-Azië). Ook vindt Wessanen de verwerking van kip tot producten een interessante 
activiteit,, aangezien de marktperspectieven voor verfijnde kipproducten volgens het bedrijf wereldwijd 
gunstigg zijn. En Wessanen heeft in Beckers (snacks) een bedrijf in haar portfolio dat de kipproducten 
afneemtt en verder kan verwerken tot consumentgerede producten. Dat is wat nu ook plaatsvindt: 
Beckerss verwerkt veel Thaise kip in producten die in Nederland en Duitsland in Beckers-fabrieken 
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wordenn geproduceerd. Ten aanzien van de transportkosten (van Thailand naar Europa) merkt Kwak op 
datt er enorm veel vlees over de wereld wordt versleept. 'Vlees is een hoogwaardig product en daardoor 
zijnn de transportkosten per eenheid product niet zo erg hoog.' 

Exportt versus FDI 
Inn hoeverre is er sprake van een wisselwerking tussen export en lokale productie en hoe ziet die eruit? 
Volgenss Kwak vindt vaak eerst export naar een aangrenzende markt plaats, net zolang tot het 
binnenlandsee productiebedrijf de productiecapaciteit volledig heeft benut. Wanneer dat het geval is, 
vindtt de afweging plaats of het bestaande bedrijf moet worden uitgebreid, of dat een nieuwe 
productiefaciliteitt in de betreffende (groeiende) exportmarkt zal worden gestart. Bij dat laatste heeft 
menn nog de keuze een bestaand bedrijf (concurrent) over te nemen of een 'greenfield' investering te 
doen.. Wanneer de markt blijf t groeien, kunnen export(groei) en productie in een lokale vestiging naast 
elkaarr bestaan. Wanneer de markt meer verzadigd raakt, is dat volgens Kwak minder logisch. Dan zal 
dee importstroom vervangen worden door lokale productie. 'Het is een simpele rekensom', volgens 
Kwak.. Transportkosten spelen dan wel een belangrijke rol. 

NUTRECO O 

Profiel l 
Nutrecoo Holding NV is een beursgenoteerde internationale onderneming op het gebied van voeding 
voorr mens en dier. Belangrijke activiteiten van de groep zijn de productie van voeders voor vis, 
pluimveee varkens en rundvee en de kweek, verwerking en vermarkting van zalm. In samenhang 
daarmeee is Nutreco betrokken bij de productie van premixen en speciaalvoer, de verwerking van 
pluimvee-- en varkensvlees en de fokkerij van pluimvee- en varkensrassen. De activiteiten zijn 
georganiseerdd in Nutreco Aquaculture en Nutreco Agriculture. Binnen vijf Business Groups opereren 
166 Business Units, met 80 productie- en verwerkingseenheden in 19 landen. In totaal zijn bij Nutreco 
9.1855 mensen in dienst (ultimo 1999). Nutreco behaalde in 1999 EUR 64,3 miljoen winst (24% meer 
dann in 1998) bij een omzet van EUR 2,6 miljard (142 miljoen gulden bij winst 5,7 miljoen gulden 
omzet)) (Jaarverslag 1999). 

Dee onderneming is wereldmarktleider op het gebied van visvoer voor zalm met een 
marktaandeell  van 40%. In de kweek van Atlantische zalm heeft de onderneming een 
wereldmarktaandeell  van 9%. 

Ontstaansgeschiedenis s 
Nutrecoo is ontstaan in oktober 1994 na een buy-out van een aantal activiteiten die voorheen tot BP 
Nutritionn behoorden. Sommige werkmaatschappijen bestaan al (bijna) een halve eeuw. De wettelijke 
structuurr van de onderneming veranderde in november 1996 van Nutreco Holding BV in een NV. Op 3 
junii  1997 volgt een introductie op de beurs. 

Structuur r 
Dee hoofdstructuur van Nutreco wordt gevormd door twee Business Streams, Nutreco Aquaculture en 
Nutrecoo Agriculture. De eerste 'poot' doet in vis (vooral zalm), en de tweede in pluimvee en varkens. 
Dee voer- en premix activiteiten vormen het fundament voor de overige activiteiten van het bedrijf. Het 
bedrijff  heeft viskwekerijen in eigen beheer, maar geen fokkerijen voor pluimvee en varkens. De 
verwerkingg is wel weer in handen van Nutreco. (Nutreco is (nog) niet vertegenwoordigd in de 
distributiee van de producten.) Dat Nutreco actiefis in diverse geledingen van de voedselkolom van vis, 
pluimveee en varkens heeft een aantal voordelen. Naast het directe rendement van deze activiteiten, stelt 
hett Nutreco in staat een groot deel van de betrokken kolom te coördineren. Die coördinatie kan 
enerzijdss effficiëntie-verhogend zijn, en anderzijds ook bijdragen aan de bewaking en verbetering van 
hett gehele productieproces op het gebied van voedselkwaliteit en -veiligheid. Dit laatst genoemde 
aspectt van traceerbaarheid van het productieproces (van ei [cel] tot eindproduct) wordt steeds 
belangrijkerr met het oog op de toenemende nadruk die afnemers/eindgebruikers op voedselkwaliteit en 
-veiligheidd leggen. 
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Geografischee spreiding van de activiteiten van Nutreco 
Inn het Jaarverslag 1999 (p.89) wordt de situatie per 1/1/2000 gepresenteerd. De bedrijfslocaties van de 
Businesss Stream Aquaculture zijn geconcentreerd in Chili en Schotland. In deze landen is de 
zalmfokkerijj  gevestigd (6 locaties in Chili en 9 in Schotland). Ook de viskwekerijen zijn in Chili en 
Schotland,, plus 1 locatie in Canada. De visverwerking vindt plaats in een locatie in Chili en twee 
locatiess in Schotland. De locaties van visvoerfabrieken zijn over 10 landen verspreid {waaronder 4 in 
Noorwegenn en een in Japan). 

Dee activiteiten van Nutreco Agriculture zijn over meer landen verspreid dan die van 
Aquaculture.. Toch is binnen deze verscheidenheid sprake van concentratie, namelijk vooral in (West-
)Europa.. Ook binnen de diverse activiteiten zijn concentraties van productielocaties te onderscheiden. 
Dee fokkerij van varkens en/of pluimvee, de voerfabrieken en de vleesverwerking vindt voornamelijk 
plaatss in Nederland en Spanje, en in mindere mate ook in Frankrijk (4 locaties premixfabrieken). De 
locatiess van voerfabrieken zijn het meest verspreid; over 9 landen. De activiteiten zijn vooral in West-
Europaa geconcentreerd. Daarnaast zijn ook in Polen (2 voerfabrieken, 1 premixfabriek) en Hongarije {1 
voerfabriek)) locaties gestart. Buiten Europa is Nutreco alleen aanwezig in China (met een voerfabriek). 

Nutrecoo gebruikt R&D-faciliteiten in Nederland (fokkerij rundvee en varkens), Frankrijk 
(kalkoenenn en konijnen), Noorwegen (vis en visvoer), Spanje (pluimvee), Canada (fokkerij kalkoenen) 
enn Chili (viskwekerij). Onderzoek op gebied van vis is geconcentreerd in Stavanger (Noorwegen). 
Naastt onderzoek in eigen beheer worden ook onderzoeksinstellingen verspreid in de wereld 
ingeschakeld.. Zo is er in 1999 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het instituut voor 
Dierhouderijj  en Diergezondheid (ID) in Lelystad. 

Strategie e 
Dee strategie van Nutreco wordt, zoals het Jaarverslag 1999 (p.20) aangeeft, bepaald door twee 
kernthema's:: verdere groei (waaronder via acquisitie) om schaalvoordelen te benutten, en verbetering 
vann de kernvaardigheden (kwaliteit van mensen en processen) van de organisatie. De voer- en 
premixactiviteitenn vormen het platvorm van de andere activiteiten maar Nutreco wil nadrukkelijk 
aanwezigg zijn in diverse geledingen in de productiekolom om de toegevoegde waarde van die 
activiteitenn binnen het bedrijf te halen. Acquisities dienen om een 'duidelijk herkenbare coördinerende 
roll  te vervullen in de productiekolommen waarin de onderneming actiefis' (Jaarverslag 1999:22). De 
ambitiess van de onderneming worden als volgt verwoord in het Jaarverslag 1999 (p. 22-23): 'Nutreco 
streeftt ernaar om haar positie als wereldmarktleider in de snel groeiende zalmmarkten verder uit te 
bouwen.. Dat geldt ook voor de haar leidende positie in de Europese mengvoer- en premixmarkt, terwijl 
geleidelijkk aan nieuwe activiteiten worden ontplooid in Centraal-Europa en andere delen van de wereld. 
Nutrecoo zal haar sterke rol als leverancier voor industrie, foodservice en moderne retailers verder 
versterken'.. Voor Nutreco Aquaculture wil de onderneming de distributie (meer) in eigen hand nemen. 
Nutrecoo Agriculture wil huidige marktposities in de Benelux en op Iberisch schiereiland verder 
versterkenn en nieuwe activiteiten starten in geselecteerde landen in Centraal-Europa, Zuidoost-Azië en 
opp het Amerikaanse continent. Er wordt voor Nutreco Agriculture niet gestreefd naar uitbreiding van 
activiteitenn binnen de kolom, maar geografische expansie staat centraal. 

Acquisities s 
Nutrecoo groeit sterk via acquisities. Het bedrijf is erg actiefin zowel Nederland als in het buitenland. 
Sindss haar beursnotering in juni 1997 heeft Nutreco acquisities afgerond in Nederland, Spanje, 
Duitsland,, Canada, Polen, Chili, Portugal, Frankrijk, Schotland en Hongarije. De meest recente 
acquisitiess in Schotland (overname van Marine Harvest, met 6% van de wereldproductie een van de 
grootstee kwekers van Atlantische zalm) en Chili (visvoer) zijn gepleegd ter versterking van de 
Aquaculture-activiteiten.. Nutreco Agriculture acquireerde in 1999 in Nederland en in Portugal. In het 
voorjaarr van 2000 is een veevoerfabriek in Hongarije overgenomen. Dit laatste past in de strategie om 
dee activiteiten in een aantal geselecteerde landen in Centraal Europa uit te bouwen. 
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Omzett naar activiteit en per land/regio 
Dee omzet van Nutreco Aquaculture in 1999 bedroeg EUR 690 miljoen, EUR 45 miljoen meer dan in 
1998.. De omzet van Nutreco Agriculture in 1999 bedroeg EUR 1,9 miljard, EUR 70 miljoen meer dan 
inn 1998. (verhouding Agriculture/Aquaculture is 73:27 in 1999). 

Inn 1999 draagt Aquaculture voor het eerst meer bij aan het netto-resultaat van de onderneming 
dann Agriculture (EUR 58,4 miljoen tegenover EUR 47,4). Dit is te wijten aan de groei bij Aquaculture 
tenn gevolge van de acquisitie van Marine Harvest, terwijl het resultaat van Agriculture daalde vanwege 
problemenn in de veevoersector ten gevolge van de Belgische dioxinekwestie. 

Dee belangrijkste afzetmarkten van Nutreco Aquaculture voor visvoer zijn Noorwegen, VK en 
Ierland,, Noord-Amerika, Middellandse Zeegebied en Japan. Dit zijn ook de landen waar een eigen 
produtielocatiee is gevestigd. Viskweekactiviteiten vinden hun belangrijkste afzet in de VS, Europa, 
Japann en Zuid-Amerika. Deze markten zijn ook belangrijk voor de verwerkte producten (volgens 
Jaarverslagg 1999). 

Dee belangrijkste afzetmarkten voor Nutreco Agriculture liggen hoofdzakelijk in West-Europa, 
m.u.v.. van de fokkerij-activiteiten. Dit laatste worden wereldwijd aan de man gebracht (Jaarverslag 
1999:: 67). 

Marktvooruitzichten n 
Voorall  voor zalm en zalmproducten verwacht Nutreco een groeiende markt. Ook verwacht men dat de 
consumptiee van pluimvee- en varkensvlees in Europa zal toenemen. De markten vertonen echter 
onderlingg verschillen 'onder invloed van overheidsmaatregelen' (Jaarverslag 1999:19). Nutreco denkt 
echterr door haar spreiding van activiteiten en haar marktleiderspositie goed in te kunnen spelen op de 
kansenn die er onder de verschillende marktomstandigheden zullen zijn. 

ReactieReactie van dhr. Rik van Westendorp, manager Mergers and Acquisition van Nutreco, op een aantal 
stellingen.. Zijn reactie heb ik per email ontvangen (dd. 6 september 2000). Er was geen face-to-face 
intervieww mogelijk in verband met zeer beperkte beschikbaarheid van dhr. Van Westendorp gedurende 
eenn lange periode. 

Stellingg 1: Buitenlandse markten penetreren we volgens een vast patroon: we verkennen eerst de markt 
doorr middel van export en vervolgens, bij voldoende groeiperspectieven, overwegen we een lokale 
(buitenlandse)) vestiging. 
Vann Westendorp: Niet in alle gevallen [volgen we deze strategie]. Producten als voerconcentraten en 
premixenn lenen zich voor export binnen Europa. Kuikens [exporteren we] wereldwijd. Langs die weg 
kunnenn we ons inderdaad 'inwerken' in een markt. Verderweg gelegen landen lenen zich het best voor 
eenn start van een eigen vestiging. 

Stellingg 2: Directe investeringen in locale productie sluiten export naar die markt uit (investering 
vervangtt export). 
Vann Westendorp: Dat geldt voor mengvoer en concentraten zeker. Premixen binnen Europa niet altijd, 
tenzijj  we natuurlijk een premixfabriek opzetten (zoals bijv. in Polen en Hongarije). Zalm, zalmvoer en 
slachterijproductenn worden niet geëxporteerd (vanuit Nederland). Lokale aanwezigheid vervangt dus 
niett export. 

Stellingg 3: Wij investeren in het buitenland om handelsbelemmeringen (tarieven, koersfluctuaties, hoge 
transportkosten,, etc.) te omzeilen. 
Vann Westendorp: Dit zijn niet de belangrijkste overwegingen. Voornaamste argument is dat 
mogelijkhedenn voor (volume)groei in Nederland niet groot zijn - integendeel. Om onze economies of 
scalee verder te benutten, zijn we aangewezen op groei in het buitenland. Voorts zijn kostprijzen veelal 
lagerr in andere landen. Met de toenemende internationalisering van de handel is dat een belangrijk 
concurrentievoordeel. . 

Stellingg 4: De afstand tot de buitenlandse markt is een belangrijke criterium om locale investeringen te 
overwegen:: op veraf gelegen markten investeren we locaal, naar dichtbij gelegen markten exporteren 
wij . . 
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Vann Westendorp: In principe ja, maar let wel dat de 'actie-radius' voor export erg afhankelijk is van het 
soortt product: voor mengvoer met een relatief lage toegevoegde waarde, maken transportkosten een 
relatieff  hoog deel van de kostprijs uit. [Bij ] Concentraten [is het gewicht van transportkosten}  minder, 
[bij ]]  premixen nog minder. Sommige kip- en varkensproducten kennen ook een hogere toegevoegde 
waardee en lenen zich daarom voor export. Zalm kan op slechts enkele plaatsen worden gekweekt en 
wordtt wereldwijd geëxporteerd. 

5.. Ons bedrijf onderscheidt zich van concurrenten door de toepassing van eigen onderzoek in de 
ontwikkelingg van nieuwe producten. 
Vann Westendorp: Dat streven we zeker na. Nutreco investeert aanzienlijke bedragen in R&D met dat 
doel. . 

NUMICO O 

Gesprekk met Klaas de Jong, Corporate Affairs, Numico, op 22 augustus 2000 te Zoetermeer 

Numicoo is een zeer internationale onderneming met activiteiten in meer dan 100 landen. Verspreid over 
dee wereld heeft de onderneming 55 fabrieken (productielocaties). Het bedrijf karakteriseert zichzelf als 
eenn specialist, als producent van voedingsmiddelen die op de grens zitten van food en pharma. Als 
specialistt in een niche-markt moet het bedrijf wel internationaal gaan, want Nederland is veel te klein. 
Alss specialist op het gebied van babyvoeding is Numico (Nutricia) al decennia lang een internationaal 
bedrijf.. De afgelopen 20 jaar zijn er de activiteiten op het gebied van voedingssupplementen en 
natuurvoedingg bijgekomen, eerst in Europa, sinds 1999 ook in de VS. Ook bij deze producten spreek je 
vann een specialistische markt. 
Kenniss als kerncompetentie 
Numicoo is wereldleider op het gebied van human resources, ofwel het gebruik maken en toepassen van 
onderzoekk ten behoeve van productontwikkeling. Onderzoek staat bij Numico los van ontwikkeling; 
ontwikkelingg wordt als productie-activiteit gezien. Onderzoek is geconcentreerd in Wageningen ('Food 
Valley')) waar zo'n 80-90% van de totale staf van 300 onderzoekers zitten. 'Kennis is heel belangrijk 
omm zelf in huis te hebben en waardevoller dan geld'. De synergie van de verschillende activiteiten 
(babyvoeding,, ziekenhuisvoeding, nutriceuticals) komt voort uit het onderzoek. 

Dee producten die Numico maakt hebben met elkaar gemeen dat het bio-actieve componenten 
zijn:: eiwitten, mineralen, plantaardige extracten en andere natuurlijke bouwstoffen voor het lichaam. 
Hett onderzoek is erop gericht de eigenschappen van de verschillende componenten te ontdekken. Die 
kenniss wordt gepatenteerd en daarmee beschermd. Dit geeft het bedrijf een voorsprong op de 
concurrentie.. Kennis ten aanzien van de eigenschappen en mogelijke toepassingen worden binnen het 
bedrijff  doorgegeven aan de ontwikkelaars van nieuwe producten. Bij veel locale productiebedrijven 
zijnn ook faciliteiten voor productontwikkeling ondergebracht. Productontwikkeling vindt namelijk het 
bestee plaats dichtbij de consumentenmarkt (afzetkant), omdat de nieuwe producten reacties zijn op al 
dann niet latent aanwezige behoeften bij de consument. 

Numico'ss sterke punt is haar onderzoekprestaties. Bij de overname van de Amerikaanse 
bedrijvenn op het gebied van voedingssupplementen heeft deze karakteristiek van Numico een 
doorslaggevendee rol gespeeld. De Amerikaanse producenten van voedingssupplementen investeerden 
niett zelf in kennisontwikkeling maar huurden kennis in. Die kennis was ook toegankelijk voor 
concurrentenn zodat na introductie van een innovatief product al snel een kopie van de concurrent 
volgde.. Een sterke prijsconcurrentie op de grote Amerikaanse markt was het gevolg. Hierdoor daalden 
dee aandelenkoersen van de bedrijven waardoor Numico in staat was eerst GNC en later Rexall 
Sundownn te kopen en daarmee in heel korte tijd meer dan 20% marktaandeel in deze aantrekkelijke 
marktt in de VS te verkrijgen. Deze Amerikaanse bedrijven hebben volgens De Jong zelf contact 
gezochtt met Numico omdat het bedrijf veel productkennis in huis heeft en in staat is daarvan de 
voordelenn uit te buiten. 
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Relatiee export en buitenlandse vestigingen 
Dee relatie tussen handel en FDI is heel duidelijk, volgens De Jong. Je begint met export naar een land 
enn probeert daar een marktpositie op te bouwen en merkbekendheid te genereren. Wanneer na enige 
tijdd een acceptabele groei plaatsvindt, wordt een buitenlandse investering overwogen. Dat moet dan een 
bedrijff  zijn met een sterk lokaal merk. Lokale merken hebben het voordeel dat ze bekend zijn bij de 
consument.. De emotionele waarde van een lokaal merk in de marktsegmenten waar Numico actief is, 
wordtt hoog ingeschat. Vandaar dat Numico zoveel mogelijk met lokale merken verder gaat. 

Dee lokale productie vervangt de export van de eindproducten: FDI is daarmee een substituut 
voorr export. Echter, wanneer lokaal niet genoeg of niet de juiste grondstoffen aanwezig zijn, worden 
dezee ingevoerd. Meestal is dat een tijdelijke zaak. Maar in zo'n geval vervangt een handelsstroom in 
grondstoffenn de eerdere handelsstroom in eindproducten. 

Err wordt niet gesleept met eindproducten, wel met grondstoffen. De grondstoffen kunnen 
overall  vandaan komen (hieruit valt af te leiden dat er nauwelijks [nog] een relatie is tussen Numico en 
dee Nederlandse primaire landbouw). Grondstoffen worden zonder problemen toegelaten tot het land, 
maarr dat is voor de eindproducten veelal niet het geval. Landen schermen hun markten voor de 
eindproductenn meer af dan voor de grondstoffen. Internationale verhandeling van de eindproducten 
brengenn grotere transport risico's met zich mee, er zijn hogere tarieven op import en men krijgt te 
makenn met verschillen in wetgeving (is het voeding of medicijn? In Europa is er nog veel verschil in 
wetgevingg op dit gebied waardoor hogere kosten kunnen ontstaan. De eindproducten worden dichtbij 
dee afzetmarkt (dus lokaal) geproduceerd om flexibel op de veranderende wensen van de consument te 
kunnenn reageren. 

Dee belangrijkste drijvende kracht achter FDI is (uitzicht op) een koopkrachtige markt. 
Numico'ss producten zijn over het algemeen niet goedkoop. Marktbescherming zoals tarieven etc. 
wordenn niet als belemmeringen voor FDI gezien: 'daar kom je wel doorheen en als je binnen bent, zijn 
belemmeringenn weer een voordeel want het houdt anderen buiten'. 

Numico'ss financiering van buitenlandse investeringen vinden veelal plaats via de eigen bank 
vanuitt Ierland: daar is een goede financiële infrastructuur aanwezig en heerst een gunstig 
belastingregime.. Numico heeft geen 'loket' op de Nederlandse Antillen of in Zwitserland voor het 
doorsluizenn van kapitaal tb.v. FDI. 

Centralee Suiker  Maatschappij  CSM 

Gesprekk met F.J. (Frans) OHeman, lid concerndirectie CSM en directeur van CSM Suiker, op 5 
septemberr 2000, te Diemen 

Process van diversificatie 
Dee transitie van CSM van een suikerverwerker (tot sluiting van de Amsterdamse Wester Suikerfabriek 
inn jaren zestig riet- en bietsuikerverwerking, daarna alleen bietsuiker) naar een producent van diverse 
voedingsmiddelenn (bakkerij-ingrediënten, suikerwerk, melkzuurderivaten) is gestart in 1978 met de 
overnamee van de levensmiddelen-tak van het failliete K.SH (Honig). Het management formuleerde een 
diversificatie-strategie.. Diverse bedrijven werden overgenomen, die op zich niets met suikerverwerking 
tee maken hadden. Dat werd echter als een voordeel gezien want daaardoor werd CSM minder 
afhankelijkk van suiker. Suiker was/is een politiek product en de resultaten van de verwerking zijn sterk 
afhankelijkk van wat de politiek ten aanzien van het suikerbeleid vaststelt. 

Tijdenss de jaren tachtig is getracht om de levensmiddelenpoot uit te breiden en er een 
Europesee positie mee te bereiken. Dat is niet gelukt vanwege de concurrentie van veel grote(re) 
bedrijven,, zoals Danone, Nestlé en Unilever. Toen heeft de onderneming rond 1990 de portfolio 
heroverwogenheroverwogen en gekozen voor een strategie met een focus op de bakkerij-ingrediënten en 
suikerwerkenn (zoetwaar). De Europese suikermarkt was al verdeeld en de conclusie van het 
managementt was dat CSM een kleine speler zou blijven - net als bij de levensmiddelen - omdat de 
grotee concurrenten (m.n. die in Duitsland en Frankrijk) te sterk waren. Tegelijkertijd werd besloten de 
sucrochemie-activiteitenn te verkopen aangezien de productie van melkzuur(derivaten) reeds geruime 
tijdd verliesgevend was. Echter, toen niemand serieuze belangstelling toonde, bleef CSM de 
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sucrochemie-poott aanhouden. Deze activiteiten, die CSM eigenlijk tegen wil en dank doorzette, bleken 
laterr het bedrijf veel mogelijkheden te geven om alternatieve richtingen in te slaan. 

Melkzuur(derivaten)) hebben namelijk veel toepassingsmogelijkheden: ze kunnen worden 
gebruiktt als conserveringsmiddel in voeding en bij het verbeteren van smaak en structuur van voeding. 
Inn de jaren tachtig begon CSM al met verkoopactiviteiten in de VS omdat dat land de grootste en meest 
homogenee markt voor melkzuur vormt. Deze verkooporganisatie krijgt de naam Purac (Pure Acid). 
Uitbouww van deze activiteiten naar bakkerij-ingrediënten volgde in de loop van de jaren tachtig met de 
aankoopp van een belangrijke afnemer (groot bakkersbedrij f) van melkzuur in 1984. Dit is het begin van 
hett Amerikaanse belang in de bakkerij-branche en legt de basis voor de groei van de bakkerij-divisie 
zoalss die met name door acquisities zijn beslag krijgt aan het eind van de jaren negentig en begin 2000. 

Bijj  de heroverweging van de productportfolio rond 1990 identificeerde het management 
bakkerij-ingrediëntenn als een belangrijke groeisector. In de VS had men toen al een kleine positie 
verworven.. CSM besloot tot acquisities, allereerst aan de Oostkust van de VS, later ook in andere delen 
vann de VS. De Amerikaanse markt was toen nog erg versnipperd en er was nog volop keus om een 
geschiktee overname kandidaat uit te zoeken en mee in onderhandeling te gaan. 

Tegenwoordigg is een snelle integratie noodzakelijk om de voordelen van synergie te bereiken. 
Synergiee wordt behaald door a) overlap weg te snijden; b) elementen van oude en nieuwe bedrijven 
samenn te voegen waardoor het geheel meer groei kan realiseren dan de twee afzonderlijke onderdelen 
zoudenn kunnen. Zogenaamde PMI (post-merger teams met daarin zowel interne als externe 
deskundigen)) gaan snel na de deal aan de slag om de plannen om synergie te bereiken, te 
verwezenlijken.. Die plannen zijn vaak al gesmeed voordat de daadwerkelijke overname plaatsvindt. In 
hett traject van een (voorgenomen) overname worden veel externe consultants ingezet bij 
marktonderzoek,, acquisitie-onderzoek, etcetera. 

Primairr wordt synergie gezocht tussen activiteiten binnen een divisie. Soms wordt gestreefd 
naarr synergie tussen divisies, bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop, of (product )ontwikkeling. 

Kennis s 
Oliemann stelt grote vraagtekens bij de economische voordelen van onderzoek ten behoeve van product-
enn marktinnovaties. Bakkerij-ingrediënten en levensmiddelen die CSM in portfolio heeft, zijn ook niet 
zoo kennisintensief, dus wat CSM betreft hoeft daar ook geen nadruk te worden gelegd op R&D. CSM 
heeftt zelf ontwikkelaars in huis, terwijl onderzoek veelal buitenshuis plaatsvindt. Bij de divisie Purac is 
onderzoekk en ontwikkeling wel in eigen huis. Het onderzoeksdeel is geconcentreerd in Gorichem. 
Productontwikkelingg vindt ook plaats bij de productielocaties in Nederland, Spanje, Brazilië en de VS. 
Dee ontwikkelaars zijn mensen die dicht tegen het onderzoek aan zitten, veel contact hebben met de 
onderzoektt ers)wereld, en onderzoeksresultaten proberen te vertalen in verkoopbare toepassingen voor 
CSM.. Bij Purac zijn een paar honderd, met name chemische onderzoekers aanwezig om derivaten te 
ontwikkelen.. Deze divisie wordt wel gekenmerkt door kennisintensieve productiemethoden. Ofschoon 
dee Purac-divisie een sterke groei doormaakt, bepaalt deze divisie (nog) niet het 'gezicht' van CSM. 
Tochh is het zo dat, juist door een sterke R&D positie op het terrein van melkzuur en -derivaten, CSM 
heeftt kunnen internationaliseren en expanderen op het gebied van bakerij-ingrediënten. 

Markten n 
CSMM focust zich op 'die dingen waar we goed in zijn' en probeert zich te beperken. Olieman stelt dat 
CSMM niet de ambitie heeft in elke markt aanwezig te zijn, maar 'in een paar segmenten willen we de 
bestee zijn'. Daarnaast heeft CSM gekozen voor een geografische focus op Europa en Noord-Amerika. 
Inn beide regio's heeft CSM sterke marktposities opgebouwd op het gebied van bakkerij-ingrediënten 
(voorall  VS, nu na overname EBSB ook eerste in Europa) en levensmiddelen (A-merken, met name in 
Europa).. Die posities wil men behouden en verder uitbouwen. Geografische expansie naar Azië is in 
eenn beginfase: de levensmiddelendivisie heeft in China een deelneming. Maar CSM gaat in die regio 
voorzichtigg te werk. Bakkerij-ingrediënten leveren in regio's buiten EU en VS/Canada is moeilijk 
omdatt je een infrastructuur nodig hebt van bakkerijen die technologie gebruiken die bij de westerse 
infrastructuurr aansluit. Beide zijn (nog) niet aanwezig in Azië, waar brood ook geen dagelijkse kost is. 

Puracc heeft wel een wereldwijd netwerk van verkoopkantoren en diverse productielocaties in 
Europa,, de VS, Brazilië en Singapore. Op veel van die plaatsen wordt hetzelfde geproduceerd maar 
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deelss ook weer niet (specialisatie). Olieman stelt dat het beginpunt van veel buitenlandse avonturen ligt 
bijj  het opzetten van een verkoopkantoor. 

Interactiee export en FDI 
Volgtt hieruit dan CSM een buitenlandse vestiging altijd eerst vooraf laat gaan door een periode waarin 
hett de markt verkent via export vanuit Nederland of een andere vestiging buiten Nederland? Zo zou het 
kunnenn gaan, maar Olieman benadrukt het belang van het vinden van de juiste partners in het nieuwe 
afzetland,, zoals bijvoorbeeld een groothandelaar en/of retail, om zo'n strategie tot een succes te maken. 
CSMM heeft in Oost-Europa negatieve ervaringen op dit terrein. Olieman geeft er de voorkeur aan om 
eenn markt te bedienen via een lokale vestiging in plaats van door middel van export. 'Bij export ben je 
kwetsbaarderr en verlies je gemakkelijker je marktpositie. Bij export, heb je altijd te maken met 
valutaschommelingenn waartegen je je moet indekken.' Olieman nuanceert direct zijn stelling door aan 
tee geven dat een sterk merk de onderneming als exporteur wel een sterke marktpositie kan bieden, 
waardoor,, bijvoorbeeld, valutaschommelingen niet zo sterk van invloed zijn op opbrengsten als bij 
buikproductenn omdat producten met een hoge toegevoegde waarde minder prijsgevoelig zijn. 'Je hebt 
meerr kans om als exporteur in de markt te blijven als je een specifiek (gedifferentieerd) product kunt 
makenn met een hoge toegevoegde waarde. Zo niet, dan is lokale productie te prefereren: dichtbij de 
consumenten.. Echter, voordat je tot een lokale vestiging over kan gaan, moet in het betreffende 
(buiten)landd wel een stabiele economische en politieke infrastructuur aanwezig zijn'. Ook op dat punt 
iss Oost-Europa volgens Olieman nog niet zo'n aantrekkelijke regio voor CSM. 

Sourcingg (verslepen van spullen) is afhankelijk van logistieke kosten en productiekosten. Bij 
diee productiekosten spelen valutakoersverschillen soms een hele belangrijke rol. Op de Europese markt 
mett één munt (Euro) bestaat dat valutarisico niet meer. Waar men eerst zei: 'Laten we maar een fabriek 
aanhoudenn in b.v. Frankrijk om minder gevoelig te zijn voor valutaschommelingen', is dat nu niet meer 
nodig.. Schaalvergroting en concentratie van productie-activiteiten zijn het gevolg, waarbij het land van 
dee vestigingskeuze van veel factoren afhankelijk is zoals waar zit de kennis, waar is de consument, 
infrastructuur,, congestie, etcetera. Ook kan lokale productie meer worden gespecialiseerd, daarbij 
profiterendd van schaalvoordelen. 

Globall  sourcing wordt alleen binnen de PURAC divisie nagestreefd. De grondstoffen voor 
melkzuurr en -derivaten zijn koolhydraten, met een hoge graad van zuiverheid. In Europa en Brazilië is 
suikerr de grondstof voor de koolhydraten, in de VS is dat glucose uit maïszetmeel. Vóór de bouw van 
dee fabriek in de VS (in joint venture met Cargill) werd de Amerikaanse markt bediend vanuit 
Nederland,, Spanje en Brazilië. Reden om een fabriek op te zetten in de VS is dat daarmee de 
productiecapaciteitt wordt opgezet in de markt waar het product verkocht wordt, en gebruik kan worden 
gemaaktt van een relatief goedkope grondstof, namelijk maïszetmeel. 

COSUN N 

Intervieww met John van Kuik, Business Development Manager van Cosun, 16 mei 2000, Den Haag. 

Internationaliseringg en organisatiestructuur 
Cosunn heeft een coöperatieve structuur, waarbij de coöperatie voor 100% eigenaar is van de holding. 
Dezee structuur is, volgens Van Kuik, vooralsnog geen belemmering gebleken bij internationalisering: 
dee financiering van (buitenlandse) overnames vindt vooral plaats uit eigen middelen en door leningen. 
Laterr in het gesprek zegt Van Kuik overigens dat overnames niet altijd mogelijk zijn omdat de 
financiëlee polstok van het concern niet ver genoeg reikt. Daarmee lijk t hij toch een kanttekening te 
zettenn bij zijn eerdere uitlating. De leden zouden volgens Van Kuik best bereid zijn om extern kapitaal 
aann te trekken via aandelenuitgifte maar het bestuur is nog niet zover en houdt vast aan de huidige 
structuurr en eigendoms (c.q. zeggingschaps)-verhoudingen. Het bestuur wil volledige zeggenschap 
behouden,, terwijl extern eigen vermogen tot vermindering van zeggenschap leidt. 

Kennis s 
Cosunn heeft een eigen onderzoeks- en ontwikkelingscentrum. Deze is in Rozendaal gevestigd en er 
werkenn circa 30 mensen. In totaal zijn er rond 50 mensen als R&D staf in dienst. Dit is ongeveer 1% 
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vann alle medewerkers. Uitgaven aan R&D als percentage van de omzet worden geschat op 1 a 2%. 
Productontwikkelingg vindt in Nederland plaats, marketing-onderzoek wordt vooral lokaal gedaan. 
R&DD bij Cosun blijkt vooral applicatie en productontwikkeling. Basiskennis haalt men elders. 

Marktenn en productielocaties 
Cosunn heeft veel interesse in de Noord-Amerikaanse markt. Daar is een koopkrachtige markt aanwezig 
voorr haar meervoudige, samengestelde producten en ook voor inuline als vetvervanger. De VS kent 
reedss vele bedrijven, die samengestelde grondstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie leveren (en 
diee bedrijven zijn de klanten van Cosun). In Oost-Europa, 'emerging markets' en (andere) 
ontwikkelingslandenn is daarentegen vaak nog alleen maar een markt voor de meer eenvoudige 
productenn aanwezig (producten van met name de divisies Suiker Unie en Sensus). In de Noord-
Amerikaansee vestigingen (Unifine, Advanta en Aviko) wordt hetzelfde geproduceerd als in Nederland 
enn concurreert export met investeringen in lokale vestigingen. 

Dee productie van sommige onderdelen is nogal grondstofintensief. Daardoor wordt bij de 
vestigingg van verwerkingscapaciteit sterk gekeken naar waar de grondstof vandaan komt. Immers, 
transportkostenn van de grondstof naar de verwerkingslocatie kunnen snel oplopen. Er moet dan een 
afwegingg worden gemaakt tussen schaalvoordelen van een fabriek en transportkosten. De verwerking 
vann suikerbieten in Nederland is nu zo geconcentreerd dat bieten over een afstand van 100 km of 
verderr moeten worden aangevoerd. Dat kan blijkbaar uit vanwege de schaalvoordelen: het is efficiënter 
omm veel op een centrale plaats te verwerken dan de verwerking te verspreiden over een aantal locaties 
mett een kleinere capaciteit. Transportkosten maken op dit moment (nog) circa 30% uit van alle 
verwerkingskosten. . 

Dee keuze van vestigingsplaats kan ook worden ingegeven door de afnemers. Zo volgde SVZ 
(groentee & fruit applicaties) Danone en Hagen Dass naar Polen. Beide concerns zijn belangrijke 
afnemerss van zacht fruit-producten in West-Europa. SVZ importeert zacht fruit uit Polen en verwerkt 
datt voor Danone's zuiveltoetjes en in HD-ijsproducten. De invoer van dat fruit gaat gepaard met hoge 
transportkostenn en kwaliteitsverlies van het product. Met het lokaal uitvoeren van een eerste 
verwerkingsfasee heeft SVZ aan kwaliteitsverbetering van de import gewerkt. Nu Danone en HD zich 
vestigenn in Polen vragen/eisen zij dat hun (westerse) leveranciers ook dichtbij komen zitten. Vestiging 
(deelnemingg in lokaal bedrijf) aldaar kan voordelig zijn omdat kosten van grondstofvervoer lager 
zullenn zijn en door minder slepen met die grondstof ook een kwalitatief beter product kan worden 
geleverd.. Bovendien zijn er importtarieven op de producten die SVZ exporteert naar Polen. 

Oost-Europaa wordt door Cosun niet zo zeer als afzetmarkt maar meer als leverancier van voor 
hett concern interessante grondstoffen gezien. Bijvoorbeeld, voor inuline wordt een grote afzetmarkt 
verwacht,, zowel in voedseltoepassingen (als vetvervanger) als in de non-food toepassingen 
(bijvoorbeeldd t.b.v. waterzuivering). Inuline (en ook fructose) wordt geproduceerd uit cichorei- wortels. 
Inn enkele Oost-Europese landen en met name in Oekraïne zijn er ervaringen met de productie en 
verwerkingg van deze wortels (tot surrogaatkoffie) en zijn er grote arealen beschikbaar voor de teelt. 
Vann Kuik kijkt rond in die regio naar de mogelijkheden op teelt- en verwerkingsgebied. 

Cosunn heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in toepassingen van fructose. Er bestaat in de 
EUU een productiequotum van fructose als onderdeel van het suikerbeleid. Alleen Nederland en België 
vullenn dat Europese quotum. Door de applicatie-investeringen heeft Cosun een sterke marktpositie voor 
fructose. fructose. 

Licenties s 
Kennisontwikkelingg op het gebied van productapplicaties wordt nu centraal gedaan in Rozendaal 
(CFTC).. Cosun heeft tot nu toe geen licenties verleend om elders haar producten te (laten) maken. Er 
zijnn wel wat ideeën over ontwikkeld. Zo denkt men aan combinaties van kruidenmixen en inuline die 
aann vlees kunnen worden toegevoegd. Cosun zou het mixen/blenden in licentie kunnen geven aan 
lokalee producenten die de regionale smaken beter zouden kunnen inschatten. Aan licenties zijn een 
aantall  voordelen verbonden: je hoeft niet te investeren in het (buiten)land, en niet met grondstoffen te 
slepen. . 

Hogee invoerheffingen zijn soms ook een motief om in het buitenland een vestiging te starten 
(ziee boven over SVZ). De Amerikaanse importheffingen op groente- en fruitapplicaties en 
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aardappelproductenn zijn hoog en vormt daarmee een stimulans om dit soort producten lokaal voort te 
brengenn i.p.v. te exporteren naar dat continent. 

Intangiblee assets 
Opp het gebied van specerijen (mixen, sauzen etc.) heeft Cosun een uniek voordeel; nergens anders is 
volgenss Van Kuik zoveel kennis aanwezig op het gebied van procédé's en applicaties als bij Cosun. Op 
hett gebied van suikerspecialiteiten, -toepassingen en andere grondstoffen ten behoeve van de bakkerij-
industriee heeft men (te) weinig in huis en er is voor gekozen om die kennis in te kopen: in die lijn 
moetenn acquisities zoals Custom Industries in de VS, en Imarco (Ede) worden gezien. 

Expansiee van afzetmarkten worden door Van Kuik als volgt ingeschat: 
Voorr specerijen (mixen, saucen etc.) is West-Europa de groeimarkt 
Voorr snacks is dat de VS (Noord-Amerika) 
Voorr suiker is de groeimarkt Oost-Europa 

Vann Kuik geeft aan dat het voor toeleveranciers van de grote producenten van voedingsmiddelen en de 
grotee fast-food-ketens belangrijk is om meer dan één fabriek te hebben. Zij willen geen zaken doen met 
toeleverancierss die slechts één productielocatie hebben, vanwege de risico's van niet kunnen leveren. 

Voorr het ontwikkelen en introduceren van nieuwe producten ziet Van Kuik interessante 
mogelijkhedenn om speciale ketens op te zetten in alliantie met grote voedingsmiddelenproducenten. 
Voorbeeld:: Advanta zaden voor zonnebloemen, productie in Oekraïne, en verwerking ter plekke door 
Unilever.. Of brouwgerst in Oost-Europa met Interbrew. 

Aanpassingenn in het Europese suikerbeleid 
Volgenss Van Kuik behoort Cosun (Suiker Unie) bij het wegvallen van de ondersteuning van de 
suikerprijss en het quotum tot de overlevenden in Europa omdat Suiker Unie de afgelopen jaren zijn 
productiekostenn sterk heeft gereduceerd 

AVEBE E 
(Inn verband met langdurige onrust in het bedrijf over de ondernemingsstrategie is het niet mogelijk 
geweestt een interview af te nemen met iemand van AVEBE. Onderstaande karakteristieken zijn 
overgenomenn van en afgeleid uit verschillende bronnen, zoals de meest recente 
ondernemingsjaarverslagenn en enkele kranten/tijdschriftenartikelen, de NRLO-studie van Bijman et al, 
19977 en enkele gesprekken met 'AVEBE-watcher' en journalist Steef van Duin) 

Profiel l 
Dee coöperatie AVEBE is 's werelds grootste producent van aardappelzetmeel en 
aardappelzetmeelderivaten.. De producten worden toegepast in de voedingsmiddelen-, papier-, 
kleefstoffen-- en textielindustrie, bij de exploratie en winning van aardolie en aardgas, in de 
diervoedingsindustrie,, in waterzuiveringsprocessen en voor vele andere doeleinden. Naast 
aardappelzetmeell  maakt AVEBE in toenemende mate gebruik van tapioca, en van tarwe- en 
maïszetmeell  als grondstof voor derivaten. 

Structuur r 
AVEBEE is sinds kort deels opgebouwd uit een business-unit-structuur en deels met een 
landenstructuur.landenstructuur. In de regio Europa worden drie zelfstandige eenheden onderscheiden: de divisie 
Zetmeell  & Diervoeding, Voeding & Pharma, en de divisie Industriële Applicaties (papier, lijmen, 
textiel).. Daarnaast worden er sinds het voorjaar van 1999 drie regio's buiten de thuisbasis Europa 
(waartoee ook het Midden-Oosten worden gerekend) onderscheiden, te weten Noord-Amerika, Zuid-
Amerika,, en Azië. Deze regio's hebben een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van productie en 
ontwikkelingg dichtbij de markt. Hiermee wordt ingespeeld op het streven naar meer markt- en 
klantoriëntatie. . 
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Productie-- en onderzoekslocaties 
Hett concern heeft productiebedrijven in Nederland - in Ter Apelkanaal en Oostermoer, beide in de 
Noordoostelijkee regio van het land - Frankrijk, Duitsland, Indonesië, Thailand, de VS en Zweden. Met 
eigenn verkoopkantoren in de meeste West-Europese landen, VS, Argentinië en het Nabije en Verre 
Oostenn en via agentschappen beschikt AVEBE over een wereldwijd distributie- en verkoopnet. Het 
bedrijff  heeft ook in diverse landen (Nederland, Zweden, VS, Argentinië, Singapore) 
laboratoriumfaciliteiten,, waarmee de productiebedrijven technische ondersteuning wordt geboden en 
productontwikkelingg wordt gedaan. Halverwege de jaren negentig werden de kosten van de R&D 
inspanningenn op 2,5% van de omzet geschat (Bijman et al., 1997). Recentere data zijn niet bekend. 

Afzetmarkten n 
Dee klanten van AVEBE zijn de verwerkende industrieën (Het product Brinta is het enige AVEBE 
productt dat rechtstreeks voor de consument te koop is). Vanwege de vele toepassingsmogelijkheden 
vann zetmeel is de klantengroep divers. Naast de diervoedings- en (diverse geledingen binnen de) 
voedingsmiddelenindustriee zijn dat de papier- en golfkartonindustrie, de kleefstoffenindustrie, de 
textiel-,, en de bouwindustrie. Uit de afzetverdeling van zetmeelproducten per toepassingsgebied blijkt 
voedingg de belangrijkste (ca. 40%), gevolgd door papier (25%) en kleefstoffen (10%). De omzet wordt 
slechtss voor zo'n 10% in Nederland behaald. Andere EU-landen zijn belangrijke afzetmarkten waar 
AVEBEE zo'n 40% van zijn total omzet behaalt. Uit de rest van Europa komt 6% van de totale omzet en 
dee markten buiten Europa zijn met ruim 40% even belangrijk als de EU. 

Strategie e 
Hett beleid van de Divisie Zetmeel & Diervoeding is gericht op het realiseren van de laagste kostprijs 
voorr aardappelzetmeel in Europa. De Divisie Voeding & Pharma legt de nadruk op de ontwikkeling 
vann hoogwaardige(r) derivaten (uit aardappel- en tarwezetmeel) die worden verwerkt tot of in 
gedifferentieerdee producten (voedingsingrediënten, specialiteiten, neutraceuticals). Hierbij gaat veel 
aandachtt uit naar nieuwe toepassingsmogelijkheden. Ook de Divisie Industriële Applicatie legt het 
accentt op de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige derivaten voor haar klanten. 

Uitt de verdeling van de omzet over de verschillende omzetcategoriëen blijkt dat bijna 70% 
vann de omzet uit derivaten wordt gehaald tegen ruim 20% uit zetmeel. Derivaten kunnen worden 
onderverdeeldd in laagwaardige en hoogwaardige derivaten (AVEBE produceert meer dan 600 
verschillendee zetmeelderivaten). Bij de eerste is de kostprijs doorslaggevend voor de klant. Met 
hoogwaardigee derivaten onderscheidt AVEBE zich van andere zetmeel- en derivaten producenten, en 
diee zijn voor de onderneming dus ook veel aantrekkelijker. R&D van AVEBE is er dan ook op gericht 
zoveell  mogelijk hoogwaardige derivaten te ontwikkelen. 

Inn 1999 is AVEBE begonnen met de implementatie van het zogenaamde Groei en 
Ontwikkelingsplan,, waarin de strategie is neergelegd. Uitgangspunten van dit plan zijn een verdere 
oriëntatiee op de klant, internationalisering, derivatisering en grondstoffendiversificatie. Met name dat 
laatstee aspect zorgde (zorgt) voor veel onrust bij de leden en heeft geleid tot het opstappen van de 
voorzitterr van het bestuur en de directievoorzitter in de zomer van 2000. Diversificatie van 
grondstoffenn betekent dat AVEBE naast aardappelzetmeel ook tarwezetmeel gaat produceren. 
Tarwezetmeell  wordt/is namelijk goedkoper, mede door de daling van de interventieprijzen voor tarwe 
inn het kader van het Europees Landbouwbeleid zoals neergelegd in 'Agenda 2000'. Daar komt nog bij 
datt 'Brussel' voornemens is de aan AVEBE toekomende verwerkingssteun voor zetmeelaardappelen in 
20055 af te bouwen. Producten gebaseerd op aardappelzetmeel dreigen daardoor de concurrentie met 
vergelijkbaree producten vervaardigd met tarwezetmeel te verliezen. Bij de leden van de coöperatie leeft 
dee vrees dat tarwe de aardappel als grondstof voor zetmeel in toenemende mate zal gaan vervangen. Dit 
gaatt tegen het boerenbelang in omdat de leden van het concern tarwe niet concurrerend kunnen telen. 
Tarwee zal dan ook uit andere gebieden dan Noordoost Groningen worden gehaald. Hier doet zich een 
klassiekk dilemma voor bij coöperaties tussen het boeren- en het concernbelang. 

Internationalisering g 
Alss gevolg van de verschuiving in haar grondstofbehoefte heeft AVEBE in Frankrijk (tarwe), de VS 
(mais)) en Zuid-oost Azië (Thailand: tapioca) geïnvesteerd in locale verwerking. Reden voor die directe 
investeringenn buiten Nederland is de verminderde aantrekkelijkheid van de aardappel als grondstof 
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voorr de AVEBE-producten. Daarnaast streeft AVEBE ernaar de productie dichtbij de markt (haar 
klanten)) te brengen. De verwachting is dan ook dat export vanuit Europa naar derde landen niet verder 
zall  groeien, waarschijnlijk zelfs zal afnemen (SPIL, 1999, nr 161/162:11). De 
internationaliseringstendenss van het bedrijf komt ook tot uiting in de investeringen van de 
onderneming.. Zo meldt het jaarverslag 1998/99 dat is geïnvesteerd in Noord-Amerika in de uitbreiding 
vann productiecapaciteit op het gebied van voedingsingrediënten en in een nieuwe fabriek op het gebied 
vann de productie van derivaten voor industriële toepassingen. Er zijn ook plannen voor investeringen in 
productiefaciliteitenn in de regio Zuid-Amerika (derivaten en tapiocazetmeel). (Argentinië en Brazilië 
wordenn gezien als concentratielanden). 

Inn veel landen heeft AVEBE een verkoopkantoor of vertegenwoordiging. Het belang daarvan 
iss groot: door deze kantoren zit men dichtbij de (potentiële) afnemers. Klanten worden niet alleen 
voorzienn van producten maar ook van technische ondersteuning. Het laatste is van groot belang 
wanneerr het gaat om specialistische producten. AVEBE mikt op groei door samenwerking met haar 
afnemers,, d.w.z. in samenspraak met afnemers en in een soort van co-makership specialistische 
productenn ontwikkelen voor die afnemers (zie SPIL, 1999, nr.161/162: 9). 

Relatiee export en lokale productie 
Inn het Jaarverslag 1998/99 wordt genoemd dat de resultaten in een regio worden bepaald door de export 
vanuitt Europa en de activiteiten van buitenlandse productielocaties in die betreffende regio. 
Tegenvallendee exporten werden geboekt voor zowel de Aziatische, de Noord- en de Zuid-Amerikaanse 
markten,, vooral doordat een aantal producten hinder ondervond van lokale prijsconcurrentie. De lagere 
exportt werd echter voor een belangrijk deel gecompenseerd door meer omzet van de lokale productie-
eenheden.. Binnen de onderneming wordt voor markten buiten Europa het 'local for local' concept 
gehanteerd.. Hierbij wordt lokaal geproduceerd en lokaal verkocht. Voor dit concept is gekozen omdat 
err buiten Europa geen groei meer wordt verwacht van de afzet van Europese producten op basis van 
aardappelzetmeell  maar wel van producten op basis van locale grondstoffen tapioca en mais (Bijman et 
al.,, 1997:41). Uit het Jaarverslag kan worden afgeleid dat export en lokale productie elkaar aanvullen 
voorr zover het gaat om de levering van andere producten vanuit Europa dan lokaal worden 
geproduceerd. . 

Vann Melle 

Verslagg van het gesprek met Lieke van Aalten, Van Melle, op 3 oktober 2000 te Breda. 

Historie e 

Vann Melle is in 1900 in Breskens begonnen met zoetwarenproductie. In de omgeving werden veel 
suikerbietenn verbouwd dus de grondstof suiker(glucose) was er ruim voorradig. Al snel werden de 
zuurtjess en roomboterbabbelaars ook in het buitenland verkocht; naast België werd met name 
geëxporteerdd naar Nederlands-Indië (Indonesië) en Zuid-Afrika (i.v.m. aanwezigheid van 
Nederlanders).. Nadat in 1944 de fabriek in Breskens was platgebombardeerd, werd nieuwbouw 
gepleegdd in Rotterdam. Rotterdam was een veel gunstiger locatie zowel voor het bedienen van 
buitenlandsee markten als het aanvoeren van grondstoffen. 

Naa de Tweede Wereldoorlog kwamen er al snel verkoopkantoren in landen rondom 
Nederland.. De oplopende spanningen tussen Oost en West (Koude Oorlog) in die tijd bracht de Van 
Melle-directiee ertoe te zoeken naar een vestiging in een land dat buiten de invloedsferen van de 
grootmachtenn Rusland en de VS lag. Gekozen werd voor Brazilië, waar zowel een verkoopkantoor als 
eenn productielocatie werd opgezet. Het argument van risicospreiding speelt ook heden ten dage een rol 
inn de beslissingen ten aanzien van het kiezen van productielocaties over de wereld (zie 'Motivaties 
voorr buitenlandse investeringen'). 
Geografischee expansie 

Inn de jaren zeventig werden fabrieken opgericht in onder andere het VK en in de VS. In de 
jarenn tachtig was een eerste golf van overnames. Van Melle nam o.a. Van Duin (Breskens), Peco (Den 
Haag)) en Look-o-look (Ridderkerk) over. Door de overnames schakelde de onderneming concurrenten 
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uitt en voegde het nieuwe producten toe aan het bestaande assortiment. Sommige van de overgenomen 
bedrijvenn hadden ook activiteiten in het buitenland. De exportorganisatie werd uitgebreid. 
Verkoopkantorenn verrezen in Hong Kong, Zwitserland en in de Nederlandse Antillen. Een belangrijke 
redenn om in deze landen verkoopkantoren te hebben, is dat er belastingvoordelen mee te behalen zijn. 
'Hongg Kong' vormt de uitvalsbasis naar de Zuidoost-Aziatische markten, Zwitserland vormt een 
schakell  in de afzet naar de Centraal en Oost-Europese landen (sinds val van de muur) en de 
Nederlandsee Antillen zijn de poort naar Zuid-Amerika. In de jaren negentig volgen vestigingen en 
overnamess in Centraal Europe (Polen, Hongarije) en vestigingen in Zuidoost-Azië. 

Zuidoost-Azië ë 
Vann Melle bezit in een aantal landen productiefaciliteiten: Indonesië, China. In India wordt gebouwd 
aann een nieuwe fabriek. De vestiging in Filippijnen is in juli 1999 gesloten. De bestaande fabriek moest 
forss worden gerenoveerd. Gekozen is voor investeren in China (nieuwe locatie) en Indonesië 
(uitbreiding)) en vanuit een van beide landen de Filippijnse markt te bedienen. De landen maken deel uit 
hett ASEAN-blok zodat export vanuit een van deze landen naar de Filippijnen niet wordt belemmerd 
doorr invoerheffingen. 

Middenn en Oost-Europa 
Inn Polen is kort na de val van de muur gestart met het opzetten van een verpakkingsunit. Eindproducten 
wordenn veel sterker beschermd dus werd besloten om halffabrikaat naar Polen te sturen, daar te laten 
verpakkenn en locaal af te zetten. De afzet ontwikkelde zich voorspoedig zodat nu een volwaardige 
fabriekk is opgericht. Deze fabriek produceert nu voor de Poolse en voor de Russische markt. In dat 
laatstee geval betekent dat ook weer halffabrikaten exporteren naar een verpakkingseenheid in Rusland 
diee het product gereed maakt voor verkoop in de winkel. Op deze manier worden hoge invoertarieven 
vermedenn en gekeken hoe de markt zich ontwikkeld. De Poolse fabriek produceert ook Lange Jan voor 
dee Nederlandse markt. Deze verschuiving van een productielijn van Nederland naar Polen is het gevolg 
vann de overname van Wybert, waardoor de productiecapaciteit in Nederlandse fabrieken (Weert) 
gereorganiseerdd werden met als uitvloeisel dat de Lange Jan niet meer in Nederland wordt vervaardigd. 

Inn Midden-Europa zijn relatief veel kleine zoetwarenfabriekjes, veelal familiebedrij Ij es. Het 
geproduceerdee behoort meestal tot de lagere kwaliteitssegmenten. Van Melle is geïnteresseerd in deze 
regioo omdat de consumptie per capita traditioneel relatief hoog ligt. Men verwacht een verdere groei 
vann de consumptie, en dan ook met name van de 'duurdere' internationale merken van Van Melle, bij 
inkomensgroei. . 

Driehoekshandee I 
Dee verkoopkantoren zijn strategisch gekozen waarbij de hoogte van locale belastingen op de 
internationalee transacties een belangrijk aspect zijn geweest. Elk van de verkoopkantoren vervult een 
spilfunctiee in Van Melle's exportstromen. Zo verhandelt het kantoor in Zwitserland in Nederland 
vervaardigdee Van Melle-zoetwaar dat naar Midden en Oost-Europa (inclusief Rusland) wordt 
geëxporteerdd door het eerst in te kopen in Nederland en vervolgens naar de regio te exporteren. De 
geregistreerdee handelsstroom is dan van Nederland naar Zwitserland. Echter, de fysieke handelsstroom 
vindtt plaats tussen Nederland en een land in de MOE-regio. 

Motivatiess voor buitenlands investeringen 
Marktpotentieell  (in relatie tot koopkrachtontwikkeling) en het omzeilen van importheffingen zijn de 
belangrijkstee argumenten om in het buitenland een productievestiging te starten. Van Melle wil met het 
netwerkk aan fabrieken in diverse landen/regio's ook het totale bedrijfsrisico spreiden. Als in één regio 
hett minder goed gaat, hoeft dat nog geen grote gevolgen te hebben voor de totale resultaten van het 
Vann Melle (zie bv. persbericht van 5 maart 1998 waar aangegeven wordt dat de geografische spreiding 
vann de activiteiten in Azië Van Melle heeft behoed voor omzetverliezen als gevolg van de economische 
crisiss die sommige landen in die regio doormaakten). Een locale vestiging heeft het voordeel dat je 
dichtt bij de locale consument zit waardoor de locale behoeften beter te peilen zijn dan van een (grote) 
afstand.. Aspecten als infrastructuur en politieke stabiliteit van een land spelen ook een rol bij de 
overwegingg te investeren in het buitenland. Grondstoffen worden veelal locaal ingekocht. De grondstof 
suikerglucosee is vrijwel over de hele wereld goed beschikbaar en vormen geen argument om in een 
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bepaaldd land een productievestiging te hebben. 

Relatiee export en buitenlandse investering 
Err bestaat een zekere volgtijdelijkheid: eerst een markt verkennen door middel van export en daarna, 
bijj  voldoende perspectief op verdere afzetgroei, wordt een directe buitenlandse investering overwogen. 
Daarmeee kan locale productie de export vervangen. Echter, niet elk Van Melle product wordt locaal 
vervaardigdd en/of afgezet, zodat er naast locale productie van bepaalde zoetwaar nog wel een 
exportstroomm vanuit Nederland van andere zoetwaren naar die betreffende buitenlandse markt kan 
plaatsvinden.. M.a.w., export en FDI zijn in voorkomende gevallen complementair vanwege 
specialisatiee en productdifferentiatie. 

Uniekee eigenschappen van Van Melle 
Tweee unieke karakteristieken: 1) het product Mentos verkoopt in zo'n 170 landen en heeft een uniek 
procédé.. (Mentos zorgt voor ongeveer de helft van de omzet en de helft van de winst van het bedrijf); 
2)) samenwerkingsverbanden op het gebied van distributie (Chupa Chups: Duitsland en Spanje; Perfetti: 
Zuid-Europa;; Warner-Lambert: VS, Zuid-Amerika, Japan en VK). Door deze 
samenwerkingsverbandenn zijn heel veel Van Melle snoepjes in heel veel landen te koop. 

Researchh & Development 
Err zijn geen bedragen bekend (Van Melle geeft daarover geen openheid van zaken), maar wel is zeker 
datt de uitgaven aan ontwikkeling toenemen. Er zijn een aantal locale ontwikkelingscentra waarin Van 
Mellee productontwikkeling heeft geconcentreerd. Productontwikkeling betekent nieuwe, lekkere 
productenn maken door voort te bouwen op de bestaande, maar ook kijken welke mogelijkheden er zijn 
opp het gebied van functional foods (door bv. vitamines en/of mineralen toe te voegen aan snoep). 
Productontwikkelingg reageert ook op maatschappelijke signalen. Gelatine als veel gebruikte grondstof 
voorr snoepjes is enigszins in een kwaad daglicht komen te staan vanwege BSE en het dioxyne-
schandaall  in de veehouderij (gelatine is een afvalproduct van dierbeenderen). Daardoor is men nu op 
zoekk naar vegetarische bestanddelen als alternatief voor gelatine. 

Farmm Frites 

Intervieww met Piet de Bruijne, directeur Farm Frites, te Oudenhoorn, 6 juli 2000 

Farmm Frites Beheer BV (FF) is een aardappelverwerker. De onderneming produceert en verkoopt verse 
enn diepgevroren aardappelproducten, variërend van frites tot een uitgebreid assortiment van 
aardappelspecialiteitenn en aardappelvlokken. FF heeft haar hoofdbasis in de EU en tevens 
productiefaciliteitenn in Polen, Egypte en Argentinië. 

Dee kernstrategie van FF is (1) volumegroei en (2) kostenverlaging. Door middel van 
volumegroeii  kan een kritische massa worden bereikt in productie, logistiek en marketing, en kan de 
tweedee doelstelling - efficiëntieverbetering - worden bereikt 

FFF doet steeds meer aan productontwikkeling. Het heeft momenteel 5 mensen full-time bezig 
mett productontwikkeling. Hoewel zij in de afdeling R&D zijn ondergebracht, worden ze vooral 
aangestuurdd door de marketingafdeling. 

Buitenlandsee vestigingen in België, Egypte, Polen en Argentinië 
Farmm Frites heeft al sinds beginjaren tachting drie productievestigingen in België: 

Poperingenn (bij Yeper), productie van kleine verse aardappeltjes (soort Cela Vita); 
Sintt Truiden, productie van verse frites; 
Lommei,, productie van kroketten, puree, vlokken, en diepvries frites. 

FFF was al de grootste aanbieder van frites op de Egyptische markt, toen circa 10 jaar geleden een 
Koeweitsee investeerder een fritesfabriek wilde opzetten. Egypte heeft een importheffing van 50%, dus 
binnenlandsee productie is aantrekkelijk. FF heeft toen die Koeweitse investeerder overgehaald om 
samenn een fabriek op te zetten. Momenteel is FF de grootste binnenlandse producent, en levert het o.a. 
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aann alle internationale hotelketens. Ook de omringende Arabische landen zijn een belangrijke 
afzetmarkt.. Agronomische expertise voor de aardappelproductie in Egypte haalt FF voornamelijk uit 
Israel. . 

Inn begin jaren negentig werd een boerderij gekocht in Polen om aardappelen te telen en de 
mogelijkhedenn van een frietfabriek te bestuderen. In 1994 werd samen met Aviko (70% Cebeco, 30% 
Cosun)) een eerste investering gepleegd in aardappelteelt en -verwerking. Nu gaat alles (productie, 
logistiek,, marketing) op 50-50 basis. Aviko levert aan de retail, FF levert aan de fastfood. Deze 
productenn komen uit dezelfde fabriek. 

Dee Poolse markt wordt door een importheffing van 55% op verwerkte aardappelproducten van de 
wereldmarktt afgeschermd. Daardoor is er (nog) weinig concurrentie op deze markt (alhoewel McCain 
inn 1999 ook een fritesfabriek heeft geopend bij Warschau). De binnenlandse Poolse markt is dan ook 
dee belangrijkste afzetmarkt voor de FF/Aviko fabriek. Daarnaast exporteert de Poolse fabriek naar 
omliggendee landen als Tsjechië en Hongarije. De fabriek wordt voornamelijk beleverd vanaf de eigen 
boerderij.. Omringende, veelal buitenlandse telers vullen de rest van het benodigde kwantum aan. 
Slechtss enkele Poolse telers kunnen de strenge kwaliteiteisen halen. 

Inn 1996 werd in Argentinië een fabriek opgezet, in joint venture met een Argentijnse partner 
(50-50).. Later heeft FF deze Argentijnse partner uitgekocht omdat de samenwerking niet goed verliep. 

Grondstoff  / relaties met toeleveranciers 
FFF doet 90% van haar inkoop via contracten met individuele telers. Medewerkers van FF komen 
regelmatigg op de bedrijven van de telers en adviseren ook op het gebied van teelt en opslag. 

Hett sterke punt van Nederland is de grondstof, die een goede prijs/kwaliteit verhouding heeft. 
Inn de jaren tachtig had Nederland ook een voorsprong op het gebied van kennis van aardappelbewaring, 
maarr die kennis is nu ook in landen als België aanwezig. België (vooral in het zuiden) is momenteel het 
meestt aantrekkelijke grondstofgebied voor Farm Frites: de productiekosten in de aardappelteelt zijn 
lagerr dan in Nederland (grond is goedkoper, productie per hectare is hoog). Daarnaast roemt De Brijne 
dee instelling van de Belgische boeren en hun bereidheid tot samenwerking, tot lange-termijncontracten 
enn tot het uitproberen van nieuwe zaken. Ook de Belgische concurrenten van FF zijn zeer actief en zeer 
competitief;; ze groeien snel, maar zitten vooralsnog op een lage-kosten strategie. 

FFF heeft goede relaties met pootaardappelbedrijven: HZPC, Agrico en Van Rijn. Samen 
zoekenn ze naar nieuwe rassen. FF investeert in het rassenonderzoek, met als tegenprestatie dat zij 5 jaar 
langg een voorkeursbehandeling krijgen mocht het nieuwe ras op de markt komen. FF doet per jaar 80 
veldproevenn om nieuwe rassen te bestuderen. Een persoon is full-time bezig met het uittesten van deze 
rassenn (zowel op het veld als in de fabriek). FF hecht aan de goede samenwerking met pootgoed-
bedrijven. . 

Redenenn voor internationaliseren 
Eenn van de belangrijkste redenen om fabrieken in meerder landen te openen heeft een logistieke 
achtergrond.. Dat geldt zowel voor de aanvoer van de aardappelen als voor de afvoer van de verwerkte 
producten.. Door een fabriek in de buurt van een teeltgebied te brengen wordt bespaard op 
transportkosten.. Transportkosten wegen nu eenmaal erg zwaar in deze sector en het minimaliseren van 
transportkostenn is van groot belang om de concurrentie voor te blijven. Uitbreiding van het areaal is in 
Nederlandd niet meer mogelijk, dus wordt een investering in een frites-fabriek moeilijk rendabel te 
maken.. De grondprijzen in het buitenland zijn vaak lager dan in Nederland zodat de kostprijs van 
aardappelenn ook lager kan zijn dan in Nederland (afhankelijk van de opbrengsten per ha). Voor de 
afvoerr geldt hetzelfde logistieke verhaal. De groeimarkten voor frites liggen volgens de Bruijne in het 
Zuidenn van Europa, rond de Middellandse Zee en in Zuid-Amerika (zie ook het artikel in 
Aardappelwereld,, december 1996, nr.12). Vandaar vestigingen in Zuid-Frankrijk, Egypte en 
Argentinië. . 

FFF volgt de markt en de klant. Wanneer de klanten zich in het buitenland vestigen, gaat FF er 
achteraan.. Bij de keuze om de belevering via export of via een eigen vestiging te doen, vormen de 
laagstee kosten van aanvoer en afvoer een belangrijk aspect bij het nemen van de beslissing. 

224 4 



Klantenn van FF 
Inn West-Europa heeft FF twee groepen klanten: de food service (horeca, institutionele keukens, 
catering,, etc.) en de retail. Aan de retail levert FF alleen private label products. In de levering aan de 
foodd service is de laatste jaren een verandering opgetreden in de zin dat voorheen FF aan een grossier 
leverdee en die vervolgens aan de food service verkocht. Nu wordt er steeds meer zaken gedaan met de 
ondernemingenn in de food service zelf. De service, het accountmanagement, het prijsbeleid, de 
logistiek,, allemaal zijn ze gericht op de eindverbruiker. 

FFF levert aan grote inkooporganisaties van retailers, bijvoorbeeld EMD [EMD staat voor 
Europeann Marketing Distribution, en is met ruim 11% van de markt de grootste inkooporganisatie in 
Europa;; JB], EMD is de grootste inkoper van private label producten in Europa. Het aantrekkelijk van 
FFF is dat zij elke aankoop in Europa, hoe groot ook, aankunnen. 

Fastfoodketenss hebben een voorkeur voor local sourcing, om te laten zien dat zij het beste 
voorr hebben met de locale economie (vaak worden ze als buitenlandse indringers gezien). Toch willen 
dee ketens het liefst beleverd worden door een grote, bekende toeleverancier, omdat die garanties kan 
gevenn voor zowel continue levering (kwantiteit) als de kwaliteit van de grondstof. Hierdoor wordt de 
toeleverancierr ook aangespoord te investeren in een locale vestiging. 

FFF levert in Nederland aan Albert Heijn, en verzorgt voor deze klant de category management, 
dee logistiek, en de productontwikkeling. Het VK is een hele belangrijke markt voor FF. Jaarlijks wordt 
80.0000 ton frites in de UK verkocht. De levering vindt plaats vanuit Nederland. Het dure pond maakt 
vann de VK een aantrekkelijk exportmarkt. Nadeel is dat er nauwelijks retourvracht is voor de 
vrachtauto's.. De retail in de VK heeft jarenlang vooropgelopen met het opzetten van traceability 
systemen.. Die voorsprong zijn ze nu kwijt. All e grote retailers eisen inzicht in en controle op de gehele 
toeleveringsketen. . 

Organisatiestructuur r 
Vroegerr had FF per land verkoopmanagers. Nu werkt men met een Europees verkoopsysteem, 
waardoorr de landenmanagers minder centraal staan. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal 
landenmanagerss vervangen moesten worden. Toch is het belangrijk ook de managers in de 
verschillendee landen voldoende gemotiveerd te houden bij centrale beslissingen vanuit Oudenhoorn. 
Omm deze reden en voor de duidelijkheid in de organisatie zijn de accountmanagers per regio ook 
verantwoordelijkk voor de relaties met grote (wereldwijde) klanten die hun hoofdkantoor in die regio 
hebben.. Zo is de regiomanager Scandinavië ook accountmanagers voor alle Ikea-vestigingen, om dat 
Ikeaa zijn hoofdkwartier in Zweden heeft. 

Europaa is voor FF een geheel, dat centraal vanuit Oudenhoorn wordt gemanaged. FF ziet 
zichzelff  niet als een Nederlands bedrijf dat aardappelproducten exporteert, maar als een Europese 
producentt van aardappelproducten. Productie, logistiek, en commercie worden vanuit Oudenhoorn 
voorr heel Europa (exclusief Polen) gedaan. All e vestigingen buiten Europa staan onder leiding van een 
Directeurr Internationaal, die ook lid is van het management team. Deze is ook verantwoordelijk voor 
dee alliantie met Simplot. 

Alliantiee met Simplot 
Driejaarr geleden heeft FF zich afgevraagd wat te doen in de toekomst, welke strategie te volgen. Toen 
iss besloten om - naast te willen behoren tot de Europese top - een wereldwijde strategie te volgen, 
omdatt de klanten dat wensen, maar om dat niet alleen te doen. Toen is het plan ontstaan om een 
alliantiee met het Amerikaanse Simplot aan te gaan. In 1999 was deze alliantie een feit. In de alliantie is 
afgesprokenn dat Simplot de Noord-Amerikaanse en Australische markt als thuismarkt zal bedienen, en 
FFF Europa (inclusief Centraal en Oost-Europa) zal bedienen. Daarbuiten volgt men een gezamenlijke 
strategie,, terwijl degene die het eerste in een land is (of was) de leiding zal nemen bij de expansie. 
Simplott levert vooral aan de fast food, o.a. aan McDonald's, in Noord-Amerika. De samenwerking met 
Simplott betreft het uittesten van nieuwe rassen, logistiek, gezamenlijke levering als de een of de ander 
niett voldoende kan leveren, productontwikkeling en kwaliteitscontrole, en gezamenlijke 
commercialiseringg van nieuwe producten. Voor de nabije toekomst wordt gewerkt aan het opzetten van 
eenn global sales office, om grote klanten wereldwijd te kunnen bedienen. 

225 5 



226 6 



Appendixx 5 Overview of mergers, acquisitions and 
jointt  ventures, involving selected Dutch multinational 
foodd companies during 1 January 1999-31 July 2000 
(Source:: Eurofood, Agra Europe. This source is the best there is for this purpose but it 
shouldd be noted that it is still offering an incomplete picture. Information on 
acquisitionss presented in Eurofood issues before January 1999 is too fractional to 
buildd any analyses on) 

Date e 
20 0 
July y 
2000 0 

22 2 
June e 

8 8 
June e 

11 1 
May y 

27 7 
April l 

13 3 

Buyer r 
CSM M 

Wessanen n 

N/A A 

Unilever r 

Struikk Food 
Group p 

Numico o 

Unilever r 

Unilever r 

Brocacef f 
Holding g 

Packbond d 

Target t 
Unilever r 

Distribourg g 

Ludus s 

Bestt Foods 

Unilever r 

Rexall l 
Sundown n 

Ben&Jerry y 
Homemade e 

SlimFast t 
Foods s 

Roter r 

Leaff  UK 

Country y 
NL/UK K 

NL/FF ranee 

Romania/NL L 

UK/NL/USA A 

NL L 

NL/USA A 

NL/UK/USA A 

NL/UK/USA A 

NL L 

UK/NL L 

Remarks s 
CSMM buys Unilever's European 
Bakingg Supplies Business 
(EBSB)) for £440m - Unilever 
acquiredd the consumer bakery 
divisionn through its purchase of 
Bestfoods s 
Dutchh food group acquires 51% 
stakee in a French counterpart and 
proposess to buy outstanding stake 
forr a total of Euro 115m 
Dutchh sugar and food group 
COSUNN sells its stake in the 
Romaniann sugar refinery Ludus 
ass part of its strategic withdrawal 
fromm Eastern-Europe 
Unileverr acquires Bestfoods for 
£13.4bnn to become the world's 
secondd largest food business 
Anglo-Dutchh giant sells Belgian 
meatt procession subsidiary to 
Dutchh group 
Dutchh nutritional food group 
acquiress US-based counterpart for 
US$$ 1.8bn 
Anglo-Dutchh conglomerate 
scoopss up US ice cream 
manufacturerr for US$326m. 
..andd swallows US dietary 
supplementt producer for US$2.3 
bn. . 
Dutchh confectioner Van Melle 
sellss Roter brand food 
supplementss acquired as part of 
lastt year's take-over of Klene 
CSMM reaches final agreement on 
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Date e 
April l 

30 0 
Mar r 

16 6 
Mar r 

22 Mar 

Buyer r 
Holding g 

Nutreco o 

Marigold d 
Foods s 
Nutreco o 

Boost t 
Nutrition n 

Katjes s 

Unilever r 

Unilever r 

Numico o 

Vann den 
Bergh h 
Foods s 

Kamps s 

Target t 

Norsk k 
Hydro o 

Oakk Grove 
Dairy y 
Hydro o 
Seafood d 

M/S/C/ / 
Lebensmitte e 
1,, Euryza 
Reis s 

Leaf f 

Grupo o 
Cressida a 

Amora a 
maille e 

Endlich h 
Internationa a 
1 1 

Plvaa Piim 

Quality y 
Bakers s 

Country y 

NL/Norway y 

NL/USA A 

NL/UK K 

Belgium, , 
Spain,, USA, 
Germany,, NL 

Germany,, NL 

NL/UK/Hondu u 
-ras s 

NL/UK/France e 

NL/USA A 

UK/NL/Estoni i 
a a 

Germann y/NL 

Remarks s 
salee of Leafs UK chocolate 
activities,, comprising the 
Elisabethh Shaw and Famous 
Namess brands 
Dutchh feed group seeking to 
acquiree seafood unit of 
Norwegiann State-run 
conglomeratee for HF1. 1 bn 
USS subsidiary of Wessanen 
acquiress Minnesota dairy 
Hydroo set to be acquired by 
Dutchh group to create combined 
fish-farmingg group employing 
11000 staff in Scotland 
Boost,, the Belgium group owned 
byy Herba of Spain and Riviana 
Foodss of the US completes 
acquisitionn of German rice 
subsidiariess of Dutch food group 
CSMM as German competition 
authoritiess give green light 
CSMM finalises sale of German 
armm of Leaf confectionery 
divisionn to local liquorice group 
Anglo-Dutchh consumer goods 
groupp pays Euro 322.5m for 
Honduras-basedd diversified 
conglomerate e 

whilee EU finally clears 
Unilever'ss acquisition of French 
mustardd group [French 
manufacturerr of leading Dijon 
mustardd brands and culinary 
range] ] 
Dutchh food group completes 
acquisitionn of nutritional health 
supplementt producer with annual 
turnoverr of Euro 200m 
Estonia'ss largest dairy company, 
Unitedd Dairies, signs preliminary 
agreementt to sell its milk division 
too subsidiary of Unilever 
Germann bakery giant acquires 
bakeryy division of Dutch food 
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Date e 

17 7 
Feb b 

33 Feb 

20 0 
Jan n 

16 6 
Dec c 
1999 9 

22 Dec 

18 8 
Nov v 

21 1 
Oct t 

Buyer r 

Numico o 

Chiaryy & 
Forti i 

Unilever r 

Vann Melle 

Wessanen n 

Struik k 

Tuffi--
Campina a 

Vann Melle 

Unilever r 

Zwanenber r 
gg Food 
Group p 
Friesland d 
Coberco o 

Friesland d 
Coberco o 
Silvo o 

Target t 

Wuxii  Chia-
Tai i 

Oill  brands 

Rossel l 
Industries s 

Fundy y 

Karl l 
Kemper, , 
Vegeta a 

California a 

Emzett t 

Candyy Tech 

Frudesa a 

Offerman n 

DSM M 

Mizo o 

Euryza a 

Country y 

NL/China a 

Italy/UK/NL L 

NL/UK/India a 

NL/Hungary y 

NL/Germany y 

NL L 

NL/Germany y 

NL/USA A 

NL/UK/Spain n 

NL/UK K 

NL L 

NL/Hungary y 

NL L 

Remarks s 
groupp Maxeres 
Dutchh clinical nutrition expert 
buyss Chinese pharmaceuticals 
groupp to boost local production 
Unileverr subsidiary Van den 
Berghh Foods sells non-core seed 
oill  brands to Italian group 
Anglo-Dutchh giant pays £125 m 
too take over 65% stake in Indian 
teaa business 
Dutchh confectioner acquires 
Hungariann manufacturer with 
Euroo 17m annual sales 
Dutchh food group acquires 
Germann manufacturers (Kemper 
producess frozen ready meals, 
Vegetaa specialises in vegetarian 
products) ) 

CSMM finalises sale of soup and 
saucee maker to compatriot food 
group. . 
Dutchh dairy co-operative merges 
itss German subsidiary with 
Berlinerr counterpart to form the 
country'ss second largest milk 
group p 
USS subsidiary of Dutch sugar 
confectionerr acquires Illinoi s 
groupp specialising in children's 
confectionery y 
Spanishh frozen food group 
absorbedd into Unilever subsidiary 
Divisionn of Meatpoint pork 
processorr acquires ArgentGroup 
subsidiary y 
Dutchh dairy group acquires 
bakingg operations (annual sales of 
HF1133m)) of compatriot chemical 
groupp taking effect 1 January 
2000 0 
Dutchh dairy giant acquires 33% 
stakee in small Hungarian dairy 
Dutchh rice processor acquires 
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Date e 

23 3 
Sep p 

29Jul l 

155 Jul 

17 7 
June e 

Buyer r 

Nutreco o 

Managemen n 
t t 
CSM M 

Nutreco o 

Numico o 

Goodman n 
Fielder r 

CSM M 

Numico o 

Unilever r 

Wessanen n 

Friesland d 
Coberco o 

Target t 

Biomaster r 

Möwe e 

Steell  City 
Millin g g 

Marine e 
Harvest t 
McConneli i 
Mocoa a 

Shanghai i 
Vann den 
Bergh h 

St.. Louis 
Bakers'' Co-
operative e 
Association n 

General l 
Nutrition n 

Sociedad d 
Indsial l 
Dominicana a 

A-l l 
Internationa a 
11 Foods 

DSM M 
Bakery y 
Ingredients s 

Country y 

NL/Chile e 

Germany/NL L 

NL/USA A 

NL/UK K 

NL/Brazil l 

Australia/Chin n 
a/UK/NL L 

NL/US S 

NL/USA A 

UK/NL/Domin n 
icann Republic 

NL/USA A 

NL L 

Remarks s 
subsidiaryy of CSM, leading to 
demisee of Euryza brand name 
Dutchh food group acquires 
Chileann fish feed business with 
turnoverr of Euro 19m 
CSMM sells German pasta 
subsidiaryy to management 
Dutchh group adds another North 
Americann bakery ingredients 
producerr to its growing 
Bakemarkk network 
Bookerr sells salmon fanning 
businesss to Dutch animal and fish 
feedd group for £32.7bn 
Dutchh food group acquires 
leadingg Brazilian baby food 
producer r 
Australiann food manufacturer 
acquiress 90% stake in Chinese 
ediblee oil group from Unilever 
andd partners 
Acquisitivee Dutch food and 
ingredientss group buys Missouri 
bakedd goods distribution firm 
withh annual turnover of US$6m 
forr integration into BakeMark 
Ingredients s 
Dutchh food and ingredient group 
acquiress food supplement maker 
andd retailer for US$2.5bn 
Anglo-Dutchh consumer products 
giantt acquires ice cream and 
homee & personal care business 
fromm SID 
Dutchh manufacturer of branded 
andd own label dairy, breakfast, 
chilledd and frozen foods acquires 
specialityy food distributor in Los 
Angeless with annual sales of 
US$225mm and 1000 employees 
Dairyy giant acquires part of 
DSM'ss Dutch, French and 
Belgiann bakery ingredients 
activities s 

230 0 



Date e 

3 3 
June e 

6 6 
May y 

22 2 
April l 
8 8 
April l 

25 5 
Mar r 
11 1 
Mar r 

25 5 
Feb b 

Buyer r 
Vann Melle 

Vann Melle 

Vann Melle 

Unilever r 

Numico o 

Numico o 

Wessanen n 

CSM M 

Campina a 
Melkunie e 

Puratos s 

Colavita a 

HLL Foods 

CSM M 

Farmm Frites 

Gilde e 
Investment t 

Target t 
Klene e 

Gaba a 
Internationa a 
1 1 
Chupa a 
Chups s 

Beijingg Tea 
Processing g 
factory y 
Hindustan n 
Lever r 

Qihee Dairy 
Corp. . 

Buree Valley 
Foods s 

Leaf f 

De e 
Vereniging g 
Zuiver r 
Zuivel l 
DeGoedeBr r 
oer r 
Unilever r 

Jonkerr Fris 

Federal l 
Bakers s 
Koval l 

Fritz z 
Homann n 

Country y 
NL L 

NL/Switzerlan n 
d d 

NL/Spain n 

NL/UK/China a 

NL/India a 

NL/China a 

NL/UK K 

NL/Finland d 

NL L 

Belgium/NL L 

Italy/UK/NL L 

UK/NL L 

NL/USA A 

NL/Poland d 

Germany/NL L 

Remarks s 
Confectioneryy producer acquires 
liquoricee manufacturer for 
HFlllOm m 
Dutchh confectioner acquires 
Wybertt throat lozenge brand from 
Swisss group 
Spanishh confectionery giant 
enterss into sales and distribution 
jointjoint venture with Dutch 
counterpartt to achieve stronger 
positionn in French and German 
markets s 
Anglo-Dutchh conglomerate 
acquiress Chinese tea group for an 
allegedd US$15m 
Dutchh food group acquires dairy 
activitiess of Indian group to 
producee infant formula 
Dutchh food group acquires dairy 
too launch its first Chinese 
productionn facility 
Cookedd meat products group sells 
undisclosedd stake to Dutch food 
group p 
Dutchh food group acquires sugar 
confectioneryy division of Finnish 
packagingg group Huhtamaki 
Dutchh dairy giant acquires 
organicc milk and butter producer 

Unileverr sells bakery ingredients 
subsidiary y 
Anglo-Dutchh multinational sells 
Romee olive oil plant to Colavita 
Dutchh food group COSUN sells 
cannedd fruit unit 
Definitivee agreement reached on 
acquisitionn of New York bakery 
Dutchh potato chip factory in 
50/500 joint venture with Polish 
co-operative e 
Unileverr sells salad and dressing 
businesss of FHL to Dutch 
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Date e 

11 1 
Feb b 

28 8 
Jan n 

14 4 
Jan n 

Buyer r 
Managemen n 
t t 
Unilever r 

Chaucer r 
Foods s 
Nutricia a 
[Numico] ] 

Hajdutej j 

CSM M 

Numico o 

Unilever r 

Unilever r 

Target t 
Lebensmitte e 
Iwerke e 
Selecta a 
Dairy y 
Products s 
SPAB B 

Efamol l 

Szabolcstej j 

Frankk A. 
Serio&Sons s 

VIVA , , 
Pharma a 
Burger r 
Mountain n 
Cream m 

Gilde e 
Investment t 
Fund d 

Country y 

Philippines/U U 
K/NL L 

UK/NL L 

UK/NL L 

NL/Hungary y 

NL/USA A 

NL/Germany y 

UK/NL/China a 

NL/Germany y 

Remarks s 
investmentt fund 

Anglo-Dutchh giant acquires Asian 
icee cream business 

Ingredientt provider buys 
competitorr from Unilever 
Scotiaa sells nutritional product 
businesss to subsidiary of Dutch 
foodd group to focus on 
pharmaceuticals s 
Nutriciaa [Numico] finances 
acquisitionn of controlling stake in 
Hungariann dairy by local 
subsidiary y 
Dutchh food and ingredient group 
reachess agreement in principle on 
acquisitionn of bakery ingredients 
distributorr in Maryland 
Dutchh food group acquires 
Germann producers of vitamins, 
mineralss and food additives 
Anglo-Dutchh conglomerate 
acquiress Chinese ice cream 
markett leader 
Conglomeratess form joint venture 
fromm existing gourmet food 
subsidiariess Fritz Homann 
Lebensmittelwerkee and Beeck 
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