
 

 
- PERSBERICHT     - 

Zutphen, 4 maart 2022 

Moeder van Qlip neemt Bactoforce International over  

MLZ Holding B.V., de moederorganisatie van Qlip B.V., heeft met terugwerkende kracht per 1 

januari 2022 een meerderheidsbelang verkregen in Bactoforce International A/S. Dit inspectie 

bedrijf van Deense origine is Europees marktleider bij het inspecteren van processing equipment 

in de liquid food sector. Met dochterondernemingen in acht landen zorgt de nieuwe zuster van 

Qlip voor een forse uitbreiding van de inspectie diensten en daarmee ook voor een versnelling van 

de internationale groeistrategie van Qlip. 

In het Deense Kolding werden op 1 maart jl. de transactiedocumenten voor de acquisitie van de 

aandelen van Bactoforce getekend. 

Bactoforce International is een onafhankelijk inspectiebedrijf dat unieke inspecties uitvoert in 

roestvrij stalen silo’s, tanks, warmtewisselaars en pijpleidingen van de voedselverwerkende 

industrie. Daarbij ligt de focus op de liquid food sector: zuivel, bier, frisdrank, ingrediënten. 

De overname van Bactoforce International past binnen de missie en groeistrategie van MLZ Holding 

en Qlip. Directeur Jan Bobbink hierover: “Door het meerderheidsbelang in Bactoforce International 

wordt met name onze kernactiviteit Audits, Inspecties & Certificering in de internationale 

zuivelketen flink uitgebreid. Daarnaast krijgt Qlip toegang tot nieuwe interessante liquid food 

sectoren buiten de zuivel. Verder ontstaan er synergievoordelen tussen beide organisaties op het 

gebied van administratie, human resources, productontwikkeling, sales en marketing“. 

Aangezien beide ondernemingen hun oorsprong en kernactiviteiten in de zuivelsector hebben, delen 

zij belangrijke competenties en kwaliteiten, terwijl zij tegelijkertijd elk hun unieke sterke punten 

hebben. Deze combinatie is een perfecte match en een sterke basis voor de toekomstige ambities 

van beide ondernemingen en de verwachting is dan ook dat in de komende jaren aanzienlijke 

strategische synergiën kunnen worden gerealiseerd.  

Bactoforce heeft in de afgelopen 25 jaar een brede klantenportefeuille opgebouwd in de Europese 

sector van vloeibare levensmiddelen. De strategische doelstelling is gericht op voortdurende groei 

en marktuitbreiding, en vanuit het oogpunt van Qlip is deze sterke marktpositie een belangrijke 

springplank voor de ontwikkeling van de Europese markt. 

Qlip heeft al decennialang ruime ervaring met het testen, inspecteren en certificeren van de 

Nederlandse zuivelketen. Digitalisering en de toepassing van nieuwe technologieën en op data 

gebaseerde klantwaardeproposities worden steeds belangrijker als TIC-dienstverlener in de 

voedingsmiddelenindustrie. Qlip heeft de afgelopen 10 jaar sterke IT-competenties opgebouwd op 

basis van haar huidige rol in de Nederlandse zuivelketen en kan deze competenties inzetten om 

Bactoforce een aantal stappen verder te brengen op deze digitale reis. 

De overname markeert ook de terugtreding van de twee bestaande eigenaars van Bactoforce, Eigil 

Appel Pedersen (oprichter en voorzitter) en Jørgen Haaning Andersen.  



 

 
Eigil Appel Pedersen, oprichter Bactoforce:   

"Bactoforce is bijna 30 jaar geleden gestart en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een 

eenmansbedrijf in Silkeborg tot een internationale organisatie. Ik ben blij dat de activiteiten 

versterkt en verder ontwikkeld kunnen worden in handen van een bedrijf dat zich evenzeer inzet 

voor het waarborgen van kwaliteit in de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie" 

 

Jan Bobbink, CEO van Qlip & MLZ Holding: 

"Bactoforce past goed in de strategie van Qlip. Bactoforce is een unieke marktleider op het gebied 

van inspecties van processing equipment in de voedselverwerkende industrie. Deze diensten 

versterken de inspectie-activiteiten van Qlip en breidt onze zakelijke reikwijdte in Europa uit. 

Bactoforce en Qlip zijn beide onafhankelijke dienstverleners, de ideale combinatie om stakeholders 

in de sector van vloeibare voedselverwerking te ondersteunen, bij het borgen en versterken van hun 

kwaliteitsbewaking en -controle en het voorkomen van voedselveiligheidsrisico's". 

 

Nils Jacob Haaning, CEO  van Bactoforce: 

"Door toe te treden tot de Qlip organisatie, wordt Bactoforce onderdeel van een financieel sterk, 

competent en ambitieus TIC bedrijf met de wortels in dezelfde industrie als wijzelf. Ik zie dit als een 

kans om ons bedrijfsconcept en de activiteiten verder te ontwikkelen in het voordeel van onze 

klanten, en tegelijkertijd onze medewerkers spannende nieuwe perspectieven te bieden. Ik kijk 

ernaar uit om het bedrijf verder te laten groeien in samenwerking met Qlip". 

 
  



 

 
Bactoforce – www.bactoforce.com 

Bactoforce is gevestigd in Silkeborg, Denemarken. Het bedrijf is gespecialiseerd in het uitvoeren van 

inspecties van processing equipment in de liquid food sector. Daarbij ligt de focus op zuivel, bier, 

frisdranken en ingrediënten. Ze dragen hiermee bij aan de borging van de productkwaliteit door 

informatie te verstrekken over de hygiënische toestand van productieapparatuur zoals roestvrij 

stalen silo’s, tanks, warmtewisselaars en pijpleidingen. Het bedrijf heeft internationaal ongeveer 60 

mensen in dienst en is vooral in Europa actief. Op jaarbasis voert Bactoforce meer dan 11.000 

inspecties uit in meer dan 500 productiebedrijven in Europa.  

 

Qlip – www.qlip.nl 

Qlip ondersteunt de internationale zuivelketen, ter versterking van de kwaliteitsborging van 

vooraanstaande spelers in de zuivelsector door een toonaangevende, innovatieve, betrouwbare en 

betrokken TIC-partner te zijn op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit, samenstelling en 

verduurzaming. Qlip voert jaarlijks ruim 15.000 beoordelingen en audits uit voor de zuivelindustrie en 

melkveehouderij. In het zuivellaboratorium in Zutphen worden jaarlijks ruim 13 miljoen rauwe 

melkmonsters geanalyseerd en ruim 650.000 microbiologische en chemische analyses uitgevoerd op 

zuivelproducten, zoals kaas, melkpoeders, zuivelingrediënten, zuigelingenvoeding en plant-based 

producten. Het Milk Compentence Center, beter bekend als Z-net, is onderdeel van Qlip. Z-net is hét 

innovatieve dataplatform voor effectieve en betrouwbare informatie-uitwisseling tussen 

zuivelondernemingen en melkveehouders ter bevordering van kwaliteit, transparantie en 

verduurzaming. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

De heer J. Bobbink, directeur Qlip  
bobbink@qlip.nl l +31 88-7547199  
 
of 
  
De heer A. Bom, manager Marketing & Communicatie 
bom@qlip.nl | 088-7547154 
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