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Hoofdstuk 1

Inleiding

Opvallend geluid in de branche is de kritiek op de verloedering die in veel landen van
oorsprong plaatsvindt. Het heeft alles met moraliteit te maken. Als de prijzen stijgen,
dan verkopen ze het graag nog een keer en nu aan de hoogste bieder. Ook al hadden
ze een afspraak voor een lagere prijs. In de cashewhandel is dat al een aantal jaren
aan de gang. Het heeft de Australische Cashew Association op het idee gebracht om
op niet al te lange termijn een “global cashew association” op te richten. Het streven is
om alle spelers in de markt hierbij aan te sluiten, zowel importeurs als exporteurs.
Hopelijk leidt dit “samen optrekken voor het goede doel” tot een mentaliteitsverandering
bij de verkopers.
Het zijn overigens die landen van oorsprong waar we in de toekomst meer van gaan
horen. M.n. landen als China, India, Vietnam en Brazilië behoren tot de zgn.
opkomende economieën, die zeer hard groeien en waar de vraag naar voedsel heel
hard toeneemt. Spelers uit de opkomende economieën zullen geduchte tegenstanders
worden van die van de “volwassen” markten. Degene die zich in dit verband achter de
oren mag krabben, is de Europese Unie. Waakzaam als zij is, regeert zij met ijzeren
hand als het gaat om het toelaten van producten uit derde landen en strenge eisen op
het gebied van voedselveiligheid. Uiteraard een nobel streven voor de interne handel
en de gezondheid van de Europeaan, maar hier gaat een keer een kentering komen.
De komende decennia zal er zo’n toenemende vraag naar voedsel zijn uit de
opkomende economieën, dat Europa de teugels zal moeten laten vieren, wil zij de
Europese monden kunnen blijven voeden. En bij voedsel zal het waarschijnlijk niet
blijven. Uit diverse hoeken wordt al gesproken dat Europa over enkele decennia de
nieuwe derde wereld zal zijn. Laten we hopen dat het niet zover komt. In ieder geval
staat deze kwestie gelukkig inmiddels hoog op de Europese agenda.
Voor u ligt het jaarverslag over 2010. De voorzitters van de werkgroepen en het NZV
secretariaat hebben wederom hun uiterste best gedaan om de gebeurtenissen in de
branche van het afgelopen jaar compact weer te geven.
Een paar daarvan springen in het oog.
In 2010 is hard gewerkt aan het zgn. Groenten en Fruit Portaal. Dit is een instrument
waarmee ondernemers in de
groenten- en fruitsector actuele informatie over
voedselveiligheid en Levensmiddelenwetgeving op één internet portaal kunnen
terugvinden. De site www.groentenenfruitportaal.nl biedt toegang tot informatie over
gewasbescherming, voedselveiligheid en productinformatie, die de gebruiker
persoonlijk kan ontsluiten.
Het portaal kent diverse functionaliteiten en applicaties en is af te stemmen op de
wensen en behoeften van de gebruiker. Die gebruiker krijgt kennis en informatie op
maat aangeleverd over zijn product. Het Groenten en Fruitportaal is daarmee een uniek
instrument, met bronnen als nVWA, KCB, RIVM, PD en deskundigen uit de
voedingstuinbouwsector. Ondernemers zijn nauw betrokken bij de opzet van het
portaal, dat een project is van het Productschap Tuinbouw (PT) en is gebouwd door
Q-Ray uit Wageningen. Ook de NZV heeft - met behulp van de kwaliteitsmanagers van
resp. Rhumveld Winter & Konijn en Felix Cohen – ook een belangrijke bijdrage
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geleverd. Het Groenten en Fruit Portaal is vrij toegankelijk voor ondernemers uit de
voedingstuinbouw. In de loop van 2011 zullen de NZV leden hier meer informatie over
krijgen.
Een ander in het oog springend voorbeeld is de geslaagde samenwerking voor een
gasvrije keten in de vlees- en visconservenbranche tussen de NZV (met haar leden
MCM Foods en Princes Foods), Douane, nVWA en de Arbeidsinspectie.
MCM Foods en Princes Foods hebben in één jaar tijd hun gehele goederenstroom in
kaart gebracht, waarbij in ieder stadium is vastgesteld of er wel of geen gas aan te pas
kwam. Beide partijen konden na een jaar aantonen dat er een gasvrije keten bestond.
De nVWA, Douane en Arbeidsinspectie waren zeer te spreken over deze aanpak van
het bedrijfsleven en de NZV is in een brief aan de Tweede Kamer genoemd als
voorbeeld hoe het bedrijfsleven dit probleem positief heeft opgepakt. Inmiddels is bij
het ter perse gaan van dit jaarverslag een pilot met deze twee bedrijven succesvol
afgerond. Op dit moment wordt gewerkt aan voorwaarden voor andere bedrijven die in
vlees- en visconserven handelen. Als zij aan deze voorwaarden voldoen en ze zijn lid
van de NZV, hoeven deze bedrijven voortaan ook geen dure Nederlandse gasvrij
verklaring meer aan te vragen. Dit scheelt de importeurs vele duizenden euro’s per jaar.
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Hoofdstuk 2

Verenigingsaangelegenheden

Gedurende het verenigingsjaar 2010 heeft het bestuur van de vereniging uit de
volgende personen bestaan:

Bestuur:
J. Penning
A.W.G. Carabain
P.C. Stienen
S. van Graafeiland
W. Leeuwenburgh
R. Raaphorst
M. Soytürk
P.R.F.M. Thieme
vacature

voorzitter
vice-voorzitter
penningmeester

}
} dagelijks bestuur
}

Secretariaat:
Het secretariaat aan de Bezuidenhoutseweg nr. 82 in Den Haag bestond uit :
Mw. mr. B.A. Niemans

secretaris

Tot 2010 maakte mevrouw Ramcharan ook deel uit van het NZV secretariaat.
Om budgettaire redenen heeft het NZV bestuur in 2010 besloten geen secretariële
diensten meer af te nemen van de organisatie die mevrouw Ramcharan aan de NZV
uitleende. Het tarief werd in een jaar meer dan verdubbeld en die extra kosten kon de
NZV niet opbrengen. Het bedrag dat altijd werd gebruikt voor de secretariële diensten,
wordt nu besteed aan meer uren van de secretaris. Werkte zij voorheen altijd 20 uur
per week voor de NZV. Met ingang van 1 januari 2010 is zij 28 uur per week voor de
NZV gaan werken.
In 2010 had de NZV zevenenveertig leden en elf buitengewone leden.
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Overzicht vertegenwoordigingen

FRUCOM
J. Penning
Mw. mr. B.A. Niemans

bestuurslid

Bedrijfstakpensioenfonds
Mw. mr. B.A. Niemans

bestuurslid

In de voorgaande jaren is in het jaarverslag altijd melding gedaan van diverse Europese
commissies waar NZV afgevaardigden zitting in hadden.
Het ging daarbij om het Raadgevend Comité voor groenten en fruit van de Europese
Commissie en de Adviescommissies verwerkte groenten en fruit en fytosanitaire
vraagstukken bij de Europese Commissie.
Deze comités en commissies vergaderen niet meer op reguliere basis met elkaar, maar
kunnen op ad hoc basis bijeen worden geroepen indien dat noodzakelijk mocht blijken
te zijn.
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Commissie van Advies

Deze commissie, die het bestuur adviseert ten aanzien van aanvragen voor het
lidmaatschap van de vereniging, heeft in het verenigingsjaar 2010 vijf aanvragen ter
beoordeling gekregen. In alle gevallen heeft dit geleid tot het toelaten van het
desbetreffende bedrijf tot de vereniging.
Het betreft hier de firma’s:
Houz International B.V.
Eco2 B.V.
Eurofins Food B.V.
Serhat Impex Velp B.V.
QFN Trading & Agency B.V.

te Amsterdam
te Numansdorp (buitengewoon lid)
te Barendrecht (buitengewoon lid)
te Velp
te Zwijndrecht

Houz International is een handelsmaatschappij in noten, zaden, (gedroogd) fruit en
plantaardige olie en vetten. Het is nog een jong bedrijf dat in 2005 is opgericht door
Dietrik Huizing. Naast het hoofdkantoor in Amsterdam, heeft het bedrijf ook nog
vestigingen in China, Brazilië en Oekraïne.
Eco2 is een milieuvriendelijk ongedierte bestrijdingsbedrijf dat zich heeft
gespecialiseerd in het bestrijden van ongedierte in o.a. levensmiddelen, voorraden,
gebouwen, hout en musea. Het bedrijf maakt geen gebruik van gifgassen, maar past
uitsluitend eigen ontwikkelde systemen toe uit de klimaattechniek en de
levensmiddelen bewaring. De Eco2 technieken zijn overal inzetbaar. Daarnaast is het
bedrijf gespecialiseerd in gasmetingen in containers.
Eurofins Food komt voort uit het al bestaande Eurofins. Eurofins Food heeft twee
laboratoria in Nederland. Eén in Heerenveen voor de nutritionele en microbiologische
analyses en één snel contaminanten laboratorium in Barendrecht speciaal voor de
goederen uit de haven in Rotterdam.
Serhat Impex Velp is gevestigd in Velp en is een groothandel in levensmiddelen. De
eigenaar is Ismail Unguc die het bedrijf in 1988 heeft opgericht. Unguc is van Turkse
komaf en hij richt zich ook op de Turkse markt. Serhat Impex in-en verkoopt een grote
diversiteit aan voedingsproducten, w.o. ook zuidvruchten (voornamelijk vijgen en
rozijnen) en conserven.
QFN Trading & Agency gevestigd in Zwijndrecht en makelaar en agent voor noten,
zaden, tropische dehydrated vruchten, zuidvruchten en aanverwante artikelen.
Oprichter en eigenaar Richard van Helden is geen onbekende in de branche. Voordat
hij QFN in 2001 oprichtte, had hij o.m. bij Catz International gewerkt.

In deze commissie hadden zitting:
G.N. Dannis
J. Klijn
A. van Graafeiland
M.H. van der Schalk
C.P.A. Weel
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Behandeling van geschillen

Arbitrage-instituut
In 2010 zijn tien arbitrageaanmeldingen gedaan. Negen meervoudige en één
enkelvoudige arbitrage. Drie van de meervoudige zaken betroffen een hoger beroep. In
twee zaken is dit jaar nog vonnis gewezen. Vier zaken zijn – om diverse redenen ingetrokken. In vier zaken is nog dit jaar vonnis gewezen. Tevens werden dit jaar nog
drie vonnissen gewezen in arbitrages uit 2009.
In vijf zaken was de eisende partij van buitenlandse afkomst en de gedaagde partij van
binnenlandse afkomst
In drie zaken was de gedaagde partij van buitenlandse afkomst
In één arbitrage waren zowel de eisende als de gedaagde partij Nederlandse bedrijven.
De geschillen betroffen voornamelijk het niet meer willen afnemen van producten tegen
vooraf overeengekomen prijzen. Dan wel het niet meer willen leveren van producten
tegen vooraf overeengekomen prijzen. Opvallend was dat er een arbitrage werd
gevoerd door partijen die al vele jaren lang zaken met elkaar deden. Ook blijkt uit
uitspraken nog steeds dat je een prijsverschil of een kwaliteitskwestie uit de ene deal
niet kan compenseren in een andere deal. Iedere deal staat op zich. Tenslotte zijn
arbiters gevraagd zich over een principiëlere kwestie te buigen, nl of een bepaalde
conditie nog wel van deze tijd is. In eerste aanleg vonden de arbiters dat deze conditie
vandaag de dag nog steeds mee kan. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag buigen
appelarbiters zich over de zaak en is het aan hen om uitsluitsel te geven.

Waarschuwingslijst
In 2010 heeft de NZV zelf geen verzoeken ontvangen om een procedure rondom de
waarschuwingslijst te starten. Een dergelijke procedure is wel tweemaal in Amerika bij
de AFI aangevraagd. Via deze organisatie zijn er in 2010 één Indiaas en één
Vietnamees bedrijf op de waarschuwingslijst geplaatst.
De waarschuwingslijst is op de website www.zuidvruchten.nl te vinden.

In het college van onderzoek hadden zitting:
K. Bonneur
A. van Graafeiland
H. Jas
F. van der Meijde
M.H. van der Schalk
I.J.G. Taillie
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FRUCOM / Europese zaken

Dit jaar bestaat Frucom 50 jaar. In 1960 - mede door de NZV - opgericht en in dat
zelfde jaar ook door de Europese Commissie als officiële spreekbuis van de branche
erkend.
Frucom staat voor:
FRU = Fruits, CO=Conserves, M=Miel
Opgericht door een paar brancheorganisaties uit West-Europa die de vooruitziende blik
hadden dat Europa wel eens heel belangrijk zou worden. In oude notulen van NZV
vergaderingen in 1960 werd Europa nog aangeduid als het “Euromarktgebied”.
Op dit moment heeft de Europese koepel tien leden uit acht landen (België, Duitsland,
Griekenland, Italië, Nederland, Spanje en Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zijn er nog
acht buitengewone leden. Dit zijn m.n. exporteursorganisaties in derde landen (Turkije,
VS en Marokko). Maar ook individuele bedrijven in een Europese lidstaat waar geen
nationale brancheorganisatie bestaat (zoals in Portugal). Ook SIPA (Seafood Importers
and Processors Alliance) is buitengewoon lid van Frucom.
Toen Frucom werd opgericht, bestond de Europese Unie nog maar uit een paar
westerse landen. Later kwamen daar ook landen uit het noorden en het zuiden van
Europa bij. De daar bestaande nationale organisaties werden in de loop der tijd ook lid
van Frucom.
De afgelopen paar jaar is de EU uitgebreid met Oost-Europese landen. Om een
volwaardige vertegenwoordiger van de Europese branche te zijn, is het absoluut
noodzakelijk dat ook organisaties dan wel individuele bedrijven uit die landen lid worden
van Frucom. Het komende jaar zal Frucom daar ook op gaan inzetten.
Waar heeft Frucom zich in 2010 mee bezig gehouden?
Op 25 januari 2010 is de verordening 669/2009 in werking getreden over de zgn. “high
risk” producten. In deze verordening is geregeld dat de zgn. “high risk” producten extra
bemonsterd en geanalyseerd moeten worden op aflatoxine. Ook is in deze verordening
geregeld dat de nVWA de kosten voor bemonstering en analyse bij de importeur
neerlegt.
Frucom heeft een belangrijke rol gespeeld als het gaat om de uitvoering van deze
verordening. In de zin van “leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”, heeft
Frucom een vraag en antwoord verslag gemaakt waarin alle aspecten van deze
verordening aan de orde kwamen. Zo is er uitgebreid uitleg gegeven hoe het zgn.
Common Entry Document (gemeenschappelijk document binnenbrengen) moest
worden gebruikt. Ook heeft Frucom een digitale versie van dit document gemaakt,
waar de autoriteiten toestemming voor hebben gegeven om dit ook daadwerkelijk in de
praktijk te gaan gebruiken.
Frucom heeft – zoals in het jaarverslag van 2009 aangegeven – ook een grote rol
gespeeld bij de verhoging van de aflatoxine limieten voor enkele noten. Deze nieuwe
limieten zijn uiteindelijk eind maart 2010 in werking getreden.
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Op dit moment wordt druk gelobbyd om ook voor de overige noten en gedroogd fruit de
limieten te verhogen.
Andere speerpunten van Frucom in 2010 waren o.m. de focus op de UNECE marketing
standards. Samen met het INC wordt er gestreefd om tot pragmatische internationale
standaarden te komen.
Ook trad in 2010 de regelgeving inzake illegal, unreported en unregistered vissen in
werking. Frucom heeft hierin veel opgetrokken met andere Europese vis lobby
organisaties als de AIPCE en SIPA. Deze organisaties hebben begin 2010 nog bij de
Europese Commissie gewezen op de overvloed aan benodigde certificaten die alleen
maar tot meer administratieve lasten leiden. Verder is hard gewerkt aan de lobby tegen
de beslissing van de Europese Commissie om de hoeveelheden op het
vangstcertificaat overeen te laten komen met de hoeveelheden die ingevoerd worden.
Dit leidt in de praktijk tot problemen als zendingen gesplitst worden na afgifte van de
certificaten. De Nederlandse autoriteiten (waaronder de AID) hebben wat dit punt
betreft een pragmatische houding aangenomen. De AID heeft als uitgangspunt dat
moet worden voorkomen dat het bedrijfsleven hier de dupe van is.

Frucom:
M. Rome
Mw. S. Mamias
Mw. C. Moser

voorzitter
algemeen secretaris
adviseur levensmiddelen wetgeving
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Werkgroep Gedroogd Fruit

Meer dan ooit werd de handel in zuidvruchten gekenmerkt door zeer bewegelijke
markten. De algemene trend was echter omhoog met uitschieters op het gebied van
abrikozen en rozijnen. Dat hierbij weer eens diverse leveranciers door de mand vielen,
was te verwachten. Met name afladers uit Turkije waren niet altijd in staat de enorme
prijsstijgingen te absorberen en behoudens enkele goedwillende maar zwakkere
broeders, waren er weer een aantal handelaren, die hun goedkopere contracten dan
wel heronderhandelden of elders op de hogere marktprijs aanboden en de
oorspronkelijke kopers op de blaren lieten zitten. Het wordt misschien eens tijd dat de
export-organisaties in oorsprong ook dit soort misstanden aanpakken en niet alleen
producten uit de Egeïsche regio aanprijzen. Overigens zijn er meer landen waarbij dit
geen kwaad kan.
De werkgroep Gedroogd Fruit is niet bij elkaar geweest. Wel is er door de Working
Group Dried Fruits van de Frucom, waarin de heren H. Kuyper, M. Snoek en J. Penning
zitting hebben, enkele malen per e-mail overleg geweest over o.a. het gebruik van
procymidone en de residuwaardes in met name rozijnen en suikergehaltes in bepaalde
zuidvruchten.
Verder blijft de handel qua volumes, ondanks de hogere prijzen, redelijk op niveau.
Onze branche blijft garen spinnen bij het toenemende bewustzijn voor zowel gezond als
duurzaam voedsel. Wat dit laatste betreft, heeft onze sector wel een streepje voor, daar
de meeste van onze producten direct van moeder natuur komen en grotendeels door
zonnewarmte gedroogd worden. Met deze voorsprong moeten we iets kunnen doen, nu
het thema duurzaamheid meer en meer van belang wordt. Het zal ons niet verbazen als
binnen nu en 10 jaar op iedere voedselverpakking naast de voedingswaarden ook een
rekenfactor voor duurzaamheid verplicht gesteld wordt. Nu we alle mogelijke
certificaten hebben moeten halen op het gebied van voedselveiligheid, zal dat wel het
volgende stokpaardje worden voor de bureaucraten en politici.

In deze commissie hadden zitting:
J. Penning
(voorzitter)
S. van Graafeiland
J. Klijn
C. van de Sandt
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Werkgroep Noten

De werkgroep noten heeft zich in 2010 bezig gehouden met de volgende onderwerpen:
Pecannoten in rode dop
De Europese commissie is in 2010 tot de conclusie gekomen dat de dop van een noot
ook een deel is van het levensmiddel en dat de dop niet mag worden gezien als
verpakkingsmateriaal. Naar aanleiding van deze conclusie heeft de EU besloten de
import van pecannoten in rode dop te verbieden. De NZV heeft in overleg met de
nVWA een overgangsregeling voor de inkoop en verkoop van oude voorraden kunnen
bewerkstelligen. Deze overgangsperiode loopt tot 1 juli 2011.
Uitzending Eén Vandaag over kinderarbeid in de hazelnootpluk
Naar aanleiding van een uitzending van Eén Vandaag m.b.t. kinderarbeid in de Turkse
hazelnootindustrie, heeft de NZV, in overleg met alle betrokkenen binnen de NZV, een
verklaring opgesteld namens haar leden. Hierin werd de eenzijdige en suggestieve
berichtgeving van Eén Vandaag weerlegd en een potentieel probleem met betrekking
tot de import van hazelnoten vanuit Turkije in de kiem gesmoord.
Bittere smaak pijnboompitten
Naar aanleiding van een aantal RASFF melding m.b.t. pijnboompitten in 2009 en 2010
is de NZV bezig, in samenwerking met INC, Frucom, nVWA en de Brusselse
autoriteiten, om te komen tot een gevalideerde en geaccrediteerde methode van ras
bepaling van pijnboompitten. Dit om de import te voorkomen van bepaalde rassen
pijnboompitten die naar alle waarschijnlijkheid de bittere smaak veroorzaken.

In deze commissie hadden zitting:
P. Stienen
(voorzitter)
W. Leeuwenburgh (vice-voorzitter)
J. Hoogstad
J. Klijn
F. van der Meijde

C. van de Sandt
M.H. van der Schalk
I.G.J. Taillie
C. Weel
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Werkgroep Visproducten

De Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing regelgeving is nu volledig effectief.
In het jaarverslag over 2009 was al aangegeven dat de implementatie mede dankzij de
Frucom en haar leden soepel is verlopen. Uiteraard zijn er wel wat aanloopproblemen
geweest maar deze zijn onder andere middels de interventie van de NZV secretaris
opgelost. Inmiddels heeft ook de Europese Commissie ontdekt dat er een aantal
zwakheden in de huidige regelgeving zitten. De Commissie is dan ook recentelijk
begonnen deze, in overleg met de brancheorganisaties, op te lossen.
De verplichte IUU certificaten voor visproducten die naar de Europese Unie verscheept
worden, heeft geleid tot in het algemeen hogere visprijzen. Deze werden onder andere
veroorzaakt door de extra kosten die gemaakt moesten worden in de certificering van
alle schepen die in de keten waren betrokken. Uiteraard is dit niet de enige oorzaak.
Ook de continue stijgende prijzen voor dieselolie heeft een behoorlijke invloed op de
visprijzen in het algemeen. Daarbij is het aanbod voor bepaalde species afgenomen
omdat voor enkele landen de kosten van de EU certificering niet afwogen tegen het
export aandeel naar de EU en derhalve hiervan afzagen. Na de tragische
gebeurtenissen in Japan, eerder dit jaar, zal voornamelijk het vrijkomende radioactieve
koelwater dat in de vrij natuur loopt van invloed zijn op de prijsontwikkelingen van vis
gedurende het lopende verenigingsjaar. Het is uiteraard nog veel te vroeg om harde
uitspraken te doen wat het uiteindelijke resultaat voor de totale visketen wereldwijd zal
zijn als gevolg van deze natuurramp.
De werkgroep voorzitter, secretaris en enkele leden (MCM Foods en Princes Foods)
hebben zich het afgelopen verenigingsjaar ingezet om voor de leden die handelen in
vlees- en visconserven een zgn. “gasvrijeketen” op te zetten. Na veelvuldig overleg
met de verantwoordelijke instanties in Nederland, heeft dit geleid tot een pilot project
dat dit jaar plaats zal vinden. De pilot verloopt tot op heden zoals verwacht werd door
zowel de initiatiefnemers als de betrokken overheidsinstanties. Na een positieve
evaluatie kunnen alle NZV leden die handelen in vlees- en visconserven, van deze
regeling gebruik maken. Een behoorlijke kosten besparing voor alle leden zal het
resultaat zijn.

In deze commissie hadden zitting:
A.W.G. Carabain
(voorzitter)
G.N. Dannis
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Werkgroep Fruit- en Groenteconserven
alsmede sappen

Het afgelopen jaar heeft - wederom - in het teken gestaan van Trade Defence
Instruments ( met name: antidumping maatregelen).
In 2010 zijn de antidumping maatregelen m.b.t. Chinese mandarijnen door een Duitse
importeur ter discussie gesteld. Middels een gang naar de Duitse rechter heeft de
importeur getracht de onrechtmatigheid van de door de EU vastgestelde
antidumpingmaatregelen te bewijzen op basis van de gehanteerde procedure. De
Duitse rechter heeft de zaak echter doorverwezen naar het Europees Hof van Justitie.
Om de zaak kracht bij te zetten heeft de importeur steun gezocht bij Europese branche
organisaties. Ook de NZV is hiervoor benaderd. Na overleg met leden die mandarijnen
importeren, is besloten het Duitse verzoek te ondersteunen.
Er is momenteel ook een Europese studie gaande (afkomstig van DG Trade) over de
effectiviteit van anti-dumping maatregelen en de problemen m.b.t. het toepassen van
deze maatregelen. De NZV heeft via Frucom haar standpunten en vraagtekens - over
de gehanteerde procedure om tot anti-dumping maatregelen te komen - aan de EU
doorgegeven. Hieruit komt duidelijk naar voren dat de leden kritisch zijn t.o.v. alle
maatregelen die beperkend werken op de handelsvrijheid van importeurs. We zullen
deze studie natuurlijk blijven volgen en eventuele resultaten aan u doorgeven.

In deze commissie hadden zitting:
P.R.F.M.Thieme
(voorzitter)
F.C.A.M. Bertens
A.W.G. Carabain
C. van de Sandt
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Hoofdstuk 11

Reclamecommissie

In het jaar 2010 heeft de reclamecommissie geen activiteiten ontplooid.
Het geld dat beschikbaar was voor reclame, is naar de website gegaan voor het
onderhouden daarvan.
Er is weinig budget beschikbaar en we hebben dan ook geen promotie gemaakt.

In de commissie hadden zitting:
R. Raaphorst
(voorzitter)
A.P. Weitering
Mw. mr. B.A. Niemans
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Hoofdstuk 12

Reglementencommissie

Gedurende het jaar 2010 is het weer meermalen duidelijk geworden, dat er
internationale verschillen zijn in de interpretatie van handelscontracten zoals die door
partijen worden afgesloten.
Een aantal voorbeelden:
Er is een wezenlijk verschil tussen de Engelse en de Nederlandse wetgeving hoe
omgegaan moet worden met meningsverschillen over de gemaakte afspraken en de
bewoording van het contract dus een geschilpunt wordt. Kort gezegd: geldt naar
Nederlands recht dat de BEDOELING van de partijen zoals vastgelegd in het contract
doorslaggevend is. Onder Engels recht zal een rechter echter kijken naar de
LETTERLIJKE tekst en zijn de bedoelingen van partijen niet aan de orde. M.a.w. een
Engelse rechter zal eerder geneigd zijn om voorbij te lopen aan subjectieve
interpretaties van partijen en puur kijken naar de (bepalende) tekst. Dat betekent dat u
eigenlijk bij het opstellen van uw contract op dergelijke verschillen alert dient te zijn.
Een ander bekend probleem is het “getekende” contract. Naar Nederlands recht is het
niet noodzakelijk dat een contract door beide partijen getekend dient te zijn om
rechtsgeldig te zijn (overigens helpt het natuurlijk wél). Maar er zijn landen, zoals bv.
Frankrijk waar dit een eis is om het contract rechtsgeldigheid te geven. Denk daar aan
als u zaken doet met Franse handelspartners want een eventuele positieve arbitrageuitspraak van de NZV kan alsnog stranden in Frankrijk als een rechter daar stelt dat het
contract niet rechtsgeldig is omdat het niet door beide partijen is getekend. Het verdient
natuurlijk sowieso de voorkeur om uw contract door uw contractpartner te laten
tekenen. Het komt de duidelijkheid over de rechtsgeldigheid van het contract natuurlijk
altijd ten goede. Ook zal een getekend contract het er voor de arbiters aanzienlijk
eenvoudiger op maken indien er onduidelijkheid bestaat over de rechtsgeldigheid van
een contract, zeker indien meerdere partijen ieder een eigen contract hebben
opgemaakt, of indien er onduidelijkheid bestaat over de toepasselijkheid van de NZVCondities.

In deze commissie hadden zitting:
S. van Graafeiland
(voorzitter)
C. van de Sandt
M.H. van der Schalk
C.P.A. Weel
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Hoofdstuk 13

Werkgroep Aanverwante Artikelen

In 2010 is het verboden additief bifenyl gevonden in verschillende specerijen en kruiden
(zowel organisch als conventioneel). In de meeste gevallen waren de gevonden
waardes laag, maar met name in nootmuskaat en foelie zijn hogere waardes gemeten.
Op dit moment wordt op Europees niveau gezocht naar de oorzaak van deze hoge
waardes en wordt samen met de Europese Commissie gezocht naar een oplossing.
Voor honing blijven vele importverboden van kracht en sommige landen (zoals India)
zijn zelfs toegevoegd aan de lijst van landen waarvandaan geen honing meer wordt
toegelaten in de EU. Macedonië en Moldavië zijn wel vrijgegeven en staan nu dan ook
officieel op de lijst van landen waarvandaan honing mag worden geïmporteerd in de
EU.

In deze commissie hadden zitting:
S. van Graafeiland
(voorzitter)
G.N. Dannis
H.C. Moerman
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Hoofdstuk 14

Verpakkingenbelasting

Vorig jaar meldde de NZV dat er overleg gaande was met de betrokken ambtenaren
van het ministerie van Financiën om de jute zak en de polyprobileen zak op de lijst van
logistieke hulpmiddelen te plaatsen en als zodanig uit te zonderen van belastingheffing.
Die proces is inmiddels afgerond met een uitkomst die niet tot vreugde stemt. Hieruit
blijkt eens te meer hoe star de ambtelijke molens werken.
In juli 2010 heeft het ministerie geconcludeerd dat beide zakken geen logistieke
hulpmiddelen zijn.
Wil een verpakking daaraan moeten voldoen, dan moet er voldaan worden aan de
volgende kenmerken:
-

Grote fysieke omvang
De transportfunctie staat op de voorgrond
Zelfstandig product
Meermalig te gebruiken verpakkingen.

Op basis van deze vier voorwaarden concludeerde het ministerie (overigens zonder
verder te beargumenteren) dat de beide zakken geen logistieke hulpmiddelen zijn en
dus niet zijn vrijgesteld van verpakkingenbelasting.
Het NZV secretariaat heeft daarop eind juli 2010 wederom een brief gestuurd met het
verweer dat er in ieder geval aan de 3 bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan en
dat het laatste kenmerk (meermalig gebruik) geen criterium kan zijn van een logistiek
hulpmiddel, aangezien er op de gepubliceerde lijst met deze hulpmiddelen
voorbeelden staan die ook niet voldoen aan het criterium van “meermalig”.
Op 26 november 2010 heeft het ministerie weer een reactie gestuurd. Dit keer iets
uitgebreider, maar nog steeds niet bevredigend. Volgens het ministerie gaat het in dit
geval alleen om big bags van tenminste 250 liter. De voorbeelden die de NZV had
toegestuurd (overigens na overleg met diverse NZV leden) betroffen zakken van 50
liter. Wat betreft het criterium “meermalig” is het volgens het ministerie niet een
absoluut vereiste, maar speelt het bij de aanwijzing als logistiek hulpmiddel wel degelijk
een belangrijke rol.
Een tegenvaller dus. In de wandelgangen had het secretariaat al vernomen dat het
ministerie onder geen beding de lijst met logistieke hulpmiddelen wilde uitbreiden.
Inmiddels is er een brief van staatssecretaris Weekers (Financiën) naar de Tweede
Kamer gestuurd met daarin zijn voornemen voor belastingvereenvoudiging.
Het goede nieuws is , dat de Verpakkingenbelasting wordt afgeschaft. De
opbrengstvermindering wordt gecompenseerd door verhoging van het lage BTW tarief
van 6 naar 8%. Ook de lagere tarieven in de inkomstenbelasting worden
gecompenseerd door verhoging van het lage BTW tarief. Er zit echter een vervelende
adder onder het gras .Het bedrijfsleven moet blijven voldoen aan de
rapportageverplichtingen uit het Besluit Verpakkingen en moet de bijdrage aan het
Afvalfonds (110 miljoen euro per jaar), om de doelstellingen rondom de mate van
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recycling van verpakkingsafval te kunnen behalen, op een andere manier financieren .
De gemeenten ontvangen uit het Afvalfonds een vergoeding voor de gescheiden
inzameling van het verpakkingsmateriaal . Bovendien wordt de zwerfafvalcampagne
Nederland Schoon uit het Afvalfonds gefinancierd .
We keren dus terug naar de situatie, die bestond vóór 2008 met veel discussie over de
naleving van het Verpakkingenconvenant en diverse semi -vrijwillige heffingen voor
allerlei Stichtingen van het bedrijfsleven .
De behandeling van de afschaffing van de Verpakkingenbelasting komt pas in het
eerste halfjaar van 2012 op de agenda van de Tweede Kamer. Dat zal waarschijnlijk
betekenen, dat de Verpakkingenbelasting ook in 2012 nog van kracht blijft .
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