VMT trends zor3

Karen Baten en Jeroen Sleenhofl KTBA: Veel vragen rond voedselinformatiewetgeving

GROEIENDE BEHOEFTE AAN
EXTERNE SPECIATISTEN
Om te voldoen aan de nieuwe Europese etiketteringsregels moeten voedselproducenten hun verpakkingen en etiketten
aanpassen. Dienstverlener in lanaliteitszorg en voedselveiligheid KTBA ziet het aantal vragen en opdrachten rond dit
onderwerp groeien. Ook neemt het uitbesteden van specialistisch werk toe in de foodsector.
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