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Hoofdstuk 1

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag over 2018 van de NZV. De
brancheorganisatie die voor de belangen opkomt van de
importeurs van noten, gedroogd fruit, verwerkte groente
en fruit en verwerkte visproducten. De core business
van de NZV is informatievoorziening. Daarnaast biedt
de vereniging o.m. een platform voor leden om ervaringen uit te wisselen. Dat doen we door regelmatig
bijeenkomsten te organiseren al dan niet gekoppeld
aan een bepaald thema.
We zijn het jaar gestart op 11 januari met de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie. Dit keer bij VRIJ in Culemborg.
Ook werd hier op 31 mei de Algemene Ledenvergadering gehouden. Na afloop van het officiële deel,
gaf dhr. Kanters – één van de auteurs van het door
KPMG Meijburg & Co geschreven rapport over de
impact van niet-tarifaire belemmeringen als gevolg
van de Brexit – een heel verhelderende en tegelijk
beangstigende presentatie over de Brexit indien er
geen deal zou worden gesloten.
De jonge managers konden dit jaar op 13 april een
managementtraining over 'onderhandelen' bijwonen
van dhr. Baken van Ad Mutare. We waren te gast bij
Hofstede de Paradijshoeve in Ridderkerk. Nieuw dit
jaar was een workshop op ons kantoor in Zoetermeer
voor NZV arbiters op 26 april. Recentelijk heeft de NZV
afscheid moeten nemen van een aantal zeer ervaren
arbiters die, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, de branche hadden verlaten. Daarom
vond het bestuur het belangrijk om voor de relatief jonge
arbiters een kennismiddag te organiseren. Niet over
de NZV condities zelf, maar over het voeren van een

arbitrage. Wat komt er allemaal kijken bij de voorbereiding, de hoorzitting en het schrijven van het vonnis.
Op 22 juni organiseerden we een bijeenkomst voor
leden die leveren aan de retail. Leveranciers die leveren aan de retail hebben al sinds enige tijd te maken
met het Programma Datakwaltijd 2.0. Dit programma is
opgezet voor correcte productinformatie in de datapool
van GS1. De NZV heeft al sinds 2016 een tweemaandelijks contact met GS1. Niet alleen om tijdig op de hoogte
te blijven van alle ontwikkelingen, maar ook om alle
ervaringen van leden met dit programma tijdig te
melden bij het programmamanagement. Ook dit deden
we op ons kantoor in Zoetermeer. Ik meldde u vorig
jaar al dat de NZV graag de samenwerking opzoekt
met andere brancheorganisaties in de voeding die
met gelijksoortige kwesties te maken hebben. Dit jaar
organiseerden we op 4 oktober in de Boathouse in
Rotterdam samen met het Comité van Graanhandelaren en Kneppelhout & Korthals Advocaten een seminar
over pesticiden residuen in voedingsproducten. Sprekers waren dhr. Van Tuijl advocaat bij van Kneppelhout
en Korthals, dhr. Van den Berg, hoogleraar toxicologie
Universiteit Utrecht en mw. De Stoppelaar, coördinerend
specialistisch inspecteur bij de NVWA. Na de individuele presentaties was er een paneldiscussie. Het gehele
seminar vond plaats onder begeleiding van RTL nieuwslezeres en journaliste mw. De Jong.
De lobbyactiviteiten rondom het verlagen van de hoge
NVWA tarieven is al enige tijd gaande. In 2018 heeft
de Tweede Kamer de verantwoordelijke minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opdracht
gegeven een uitgebreid onderzoek te doen naar de kos-
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tenopbouw (het zgn. retributieonderzoek) van de NVWA
tarieven. In dit verband is ook een klankbordgroep opgericht waarin diverse belanghebbenden (w.o. de NZV)
zitting hadden. Daarnaast heeft dit jaar een onderzoek
naar de efficiency en kosteneffectiviteit van de NVWA
plaatsgevonden.
De klankbordgroep had forse kritiek op het rapport
over de kostenopbouw. Ten tijde van het ter perse gaan
van dit jaarverslag heeft de minister aan de Tweede
Kamer laten weten dat zij de kritiek van de klankbordgroep deelt. Het rapport geeft onvoldoende materiaal
om een discussie in de Tweede Kamer over de
retributietarieven te voeren. De minister heeft dan
ook geconcludeerd dat er een nieuw onderzoek met
daaruit volgend een nieuw rapport moet komen.
Wordt vervolgd dus.

Tot zover een overzicht van het jaar 2018 in vogelvlucht.
Meer details treft u hierna aan in dit jaarverslag.
Wij hopen dat dit weer een goed beeld geeft van waar
de NZV zich mee bezighoudt en wat zij het afgelopen
jaar voor de branche heeft betekend.

J. Penning
Voorzitter
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Hoofdstuk 2

Verenigingsaangelegenheden
Gedurende het verenigingsjaar 2018 heeft het bestuur
van de vereniging uit de volgende personen bestaan:

Bestuur:

J. Penning
voorzitter
D.J. Recourt
vicevoorzitter
M. Soytϋrk
penningmeester
K. Blokland
P. Bonneur
G. Polderman
J.M. Smit
P.R.F.M. Thieme
Vacature

}
} dagelijks bestuur
}

Secretariaat:
B.A. Niemans

secretaris

Ledenaantal:

In 2018 had de NZV 44 reguliere leden
en 16 buitengewone leden.

Hoofdstuk 3

Commissie van Advies
Deze commissie, die het bestuur adviseert ten aanzien
van aanvragen voor het lidmaatschap van de vereniging, heeft in 2018 vier aanvragen ter beoordeling
gekregen.
De commissieleden hebben ten aanzien van deze aanvragen vier positieve adviezen gegeven, die unaniem
door het bestuur zijn overgenomen. Alle bedrijven zijn
inmiddels lid geworden.
Het gaat om:
■ P. de Vrij Moerkapelle B.V. (buitengewoon lid)
■ Demir Nut Company B.V.
■ LenersanPoortman B.V.
■ Antares Commodities B.V.

Dit jaar heeft de commissie ook één negatief advies
gegeven, dat ook door het bestuur is overgenomen.
Nauwe banden met een bedrijf op de waarschuwingslijst hebben ertoe geleid dat dit bedrijf uiteindelijk geen lid kon worden. Om privacyredenen wordt
de naam van dit bedrijf niet genoemd.

In deze commissie hadden zitting:
C. den Boon
S. van Graafeiland
J. Klijn
W. Leeuwenburgh
P.A. Voogelaar
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Hoofdstuk 4

Behandeling van geschillen
Arbitrage-instituut

In 2018 zijn twee arbitrageaanmeldingen gedaan,
waarvan er uiteindelijk ook één weer is ingetrokken.
Om te voorkomen dat de NZV-condities en het
Arbitragereglement niet van toepassing worden verklaard, is het raadzaam om bij iedere correspondentie
met de wederpartij altijd te verwijzen naar de NZVvoorwaarden en daarbij een kopie van de voorwaarden
als bijlage mee te sturen. Dit vergt enige discipline,
maar voorkomt in een later stadium een hoop juridisch
getouwtrek.

In de arbitragecommissie hadden zitting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

K. Blokland
P.K. Bonneur
S. van Graafeiland
D. Huizing
T.P.C.M. Jongmans
A.G. Klijn
M.M. Kok
H. Kuiper
H.C. Moerman
P. Mulder
J. Penning
G. Polderman
F. van der Pijl
D.J. Recourt
R. Rodenburg
J.M. van de Sandt
P. Slooten
G.M. Smit
J. Smit
M. Snoek (tot 1 september 2018)

21.
22.
23.
24.
25.

M. Soytürk
P.C. Stienen
P.R.F.M. Thieme
P.A. Voogelaar
M. Verweij

Waarschuwingslijst

Op de waarschuwingslijst staan namen van bedrijven
die hun verplichtingen uit een arbitraal vonnis niet
nakomen. De waarschuwingslijst is alleen voor leden
op de ‘members only’ pagina van de website
www.zuidvruchten.nl te vinden. De laatste wijziging
dateert van augustus 2016. Een aanvraag tot plaatsing
op de waarschuwingslijst wordt gedaan aan het NZV
bestuur. Alvorens tot plaatsing over te gaan, wordt
het verzoek eerst voorgelegd aan het College van
Onderzoek, dat het bestuur hierover adviseert.

In het college van onderzoek hadden zitting:
B.J. Bakker
S. van Graafeiland
T.P.C.M. Jongmans
J.W. Heijnen
H. Kuiper
P.C. Stienen
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Hoofdstuk 5

FRUCOM
FFRUCOM is de overkoepelende Europese organisatie
van de handel in noten, gedroogd fruit en verwerkte
groente- , fruit- en visproducten en wordt aangemerkt
als de officiële spreekbuis van de branche in Brussel. Er
zijn negen nationale brancheorganisaties aangesloten,
die gevestigd zijn in zeven EU-lidstaten (België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd
Koninkrijk). FRUCOM vertegenwoordigt meer dan 300
bedrijven in de hele EU en daarbuiten. Daarnaast zijn
nog twaalf organisaties en zeven bedrijven buitengewoon lid. Dat zijn Europese bedrijven die geen nationale
organisatie hebben en handelsorganisaties buiten de
EU. Iedere aangesloten nationale organisatie in de EU
levert een lid aan FRUCOM bestuur. De NZV wordt vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer J. Penning.
FRUCOM weet in Brussel met een klein team heel veel
werk te verzetten. Belangrijk daarbij is de samenwerking
met veel andere brancheorganisaties die actief zijn in
de voedingsmiddelenindustrie. Zo zit FRUCOM b.v. de
Agrifood Chain Round Table voor waar 21 Europese
brancheorganisaties (die een belang hebben bij EU
beleid over pesticiden) in verenigd zijn om een
gezamenlijke communicatie rondom pesticiden te
ontwikkelen.
De activiteiten van FRUCOM kunnen grofweg worden
onderverdeeld in handelsgerelateerde zaken en voedselveiligheidskwesties. Hieronder treft u een korte weergave aan van enkele belangrijke dossiers in Brussel.

Handel

Wat in het oog sprong waren natuurlijk de Amerikaanse
tarieven op staal en aluminium en de daarop volgende

Europese represaille-maatregelen. Intensief lobbywerk
van FRUCOM heeft weten te voorkomen dat de
branche met onmiddellijke ingang werd geconfronteerd
met maatregelen tegen gedroogde cranberry’s. Deze
producten zullen pas vanaf maart 2021 worden onderworpen aan extra tarieven. Dat geeft de branche in
ieder geval de gelegenheid om daarop te anticiperen.
Daarnaast speelde nog een andere handelskwestie
tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten en
die had te maken met mogelijke represaille-maatregelen
van de EU tegen de verhoogde VS tarieven op Spaanse
olijven. De EU heeft hierbij overwogen om Amerikaanse
amandelen extra te belasten. Lobby door FRUCOM
zowel richting de EU als richting het Amerikaanse
ministerie van Landbouw heeft er mede voor gezorgd
dat dit – vooralsnog – niet is doorgegaan.
Een ander in het oog springende kwestie in 2018 is
natuurlijk de Brexit geweest. Bij het ter perse gaan van
dit jaarverslag heeft het Verenigd Koninkrijk weer uitstel
van de EU gekregen, dit keer tot 31 oktober 2019.
FRUCOM heeft alle onderhandelingen nauwgezet
gevolgd en heeft tussentijds regelmatig gerapporteerd. Zeer praktisch waren de voorbereidende nota’s
wanneer er zich een zgn. 'no-deal' situatie zou gaan
voordoen. Belangrijk voor onze branche was o.m. wat
te doen met het amandelcontingent van de WTO. Het
voorstel van de EU en het Verenigd Koninkrijk was om
het contingent op te splitsen op basis van de handelspatronen. Dat zou er op neer komen dat de EU27
95% van het quotum toebedeeld krijgt en het Verenigd
Koninkrijk 5%. Dit voorstel is begin 2019 ook gepubliceerd. De Brexit heeft ook consequenties voor
FRUCOM als organisatie. Wat te doen met de Engelse
15
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leden, The Nut Association, The National Dried Fruit
Trade Association en de British Food Importer &
Distributors Association? Zij leveren gedrieën een
belangrijke financiële bijdrage aan FRUCOM en zijn
dus cruciaal voor het voortbestaan van het huidige
FRUCOM. Uiteindelijk zijn de statuten van FRUCOM
aangepast om deze belangrijke leden binnen boord te
houden.

Voedselveiligheid

Het pesticiden beleid van de EU wordt gezien als een
van de grootste zorgen voor de handel in gedroogd
fruit, noten en zaden. Dit komt door de herbeoordeling
van de pesticiden / MRL’s regelgeving en de invoering van zgn. 'cut-off criteria'. Dit kan ertoe leiden dat
MRL's worden verlaagd, ook als producten allang zijn
geproduceerd. Het is dan ook cruciaal dat er voor reeds
geproduceerde goederen een overgangsperiode wordt
ingesteld. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat is
het niet, kijk b.v. naar wat er bij het iprodione dossier is
gebeurd. Daarvan heeft de Europese Commissie eind
2018 besloten dat die overgangsperiode er niet komt.
Daarom willen we als branche beter voorbereid zijn
op wat nog komen gaat en willen we het politieke bewustzijn in de EU vergroten, m.n. als het gaat om het
toekennen van deze zo belangrijke overgangsperioden.
Zeker in onze branche waar we met lang houdbare
producten te maken hebben. In 2018 is FRUCOM dan
ook het pesticideproject gestart. Diverse leden (w.o.
de NZV, die daarvoor het fonds bijzondere doeleinden heeft aangesproken) hebben daarvoor extra geld
beschikbaar gesteld. Met een budget van € 70.000 euro
zijn we in staat om zelf wetenschappelijk onderzoek te
doen naar de top 10 van de belangrijkste pesticiden in

onze branche, zodat we voorbereid zijn als er zich in de
nabije toekomst weer wijzigingen voordoen. Hierdoor
voorkomen we dat we met onverkoopbare producten
blijven zitten. Ook willen we een beter begrip krijgen van
het juridische kader in de EU, maar ook van dat in de
belangrijkste toeleveringslanden. (zoals bijv. Verenigde
Staten, Turkije, Australië, Canada). Het stelt ons in staat
om een uitgebreide database op te bouwen met een
schat aan kennis over de residuen van pesticiden en
informatie over residuen in verwerkte eindproducten. Dit
hele project gaat om het vergaren van kennis waarmee
we een volwaardige gesprekspartner willen zijn in de
discussies met de Europese Commissie.
Daarnaast is in 2018 ook extra geld bij elkaar gebracht
voor het OTA (Ochratoxine A) project. Dit onderzoek
wordt gedaan om te bewijzen dat de hogere OTA limieten dan de momenteel besproken 5-10 ppb geen gezondheidsproblemen zullen veroorzaken. Dit onderzoek
is m.n. van belang voor vijgen, pistachenoten en zaden.
Maar het is niet uitgesloten dat ook andere gedroogde
vruchten en noten hier mee te maken krijgen. Als we
dit onderzoek niet zouden doen, en de nieuwe limieten
worden vastgesteld, dan krijgen we onherroepelijk te
maken met het gegeven dat een aanzienlijk deel van
de export van onze producten naar de EU uitgesloten
wordt. De financiële gevolgen zullen fors zijn.

FRUCOM:

T. Haas-Rickertsen
A. Boulova
D. Perez Vega
R. Vorss
C. Legrand

voorzitter
algemeen secretaris
handelsadviseur
beleidsadviseur
communicatie
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Hoofdstuk 6

Werkgroep Gedroogd Fruit
Evenals in voorgaande jaren was er geen acute noodzaak om als werkgroep bij elkaar te komen. Er waren
geen problemen met specifieke producten, maar een
aantal zaken valt wel op.
Allereerst zijn kopers veeleisender geworden door het
invoeren van steeds meer kwaliteitssystemen zoals
BRC, IFS, GFSI, etc. Dit vergt ook voor de importeurs
uiteraard het nodige werk om in oorsprong deze
zaken één-op-één vast te leggen. Wij blijven pleiten
voor een ‘one copy’ kwaliteitsdocumentatie bij de importeur, die deze binnen een vastgestelde limiet moet
kunnen overleggen in geval van calamiteiten. Dit is vele
malen efficiënter, dan bij iedere doorverkochte pallet
aan ieder klant een pakket documenten aan te leveren.
Daarnaast zien we van overheidswege een toenemende regelgeving, die soms op onwerkbaar korte termijn
geïmplementeerd moet worden. Via FRUCOM dringen
wij voortdurend aan op langere overgangstermijnen bij
verlaging van maximum limieten van contaminanten
en pesticiden. Hierdoor kunnen producten die allang
geproduceerd zijn, nog wel verkocht worden.
Op nationaal niveau zetten wij ons in voor lastenverlichting. Daarbij doelen we o.m. op de extra logistieke
kosten die de hoog risico goederen (controle op slechts
een beperkt aantal locaties) met zich meebrengen.
In dat verband heeft de NZV haar medewerking
verleend aan een onderzoek naar de efficiency van
de Rotterdamse keurpunten. Het rapport hierover wordt
in de loop van 2019 verwacht.
In juni 2017 heeft de NZV, samen met nog enkele
andere brancheorganisaties, een brief aan de NVWA
gestuurd om helderheid te krijgen omtrent het al dan
niet melden van afwijkingen aan goederen die zich in
transito bevinden. Binnen de NVWA wordt hier ver-

schillend over gedacht en naar gehandeld. Inmiddels
heeft de NVWA uitsluitsel aan de Europese Commissie
gevraagd. Tot op heden hebben we hier nog geen
reactie op gekregen. Tot die tijd geldt er geen meldplicht
bij producten in transito.
Het afgelopen jaar waren er over het algemeen geen
afwijkende oogsten of zelfs misoogsten die het noemen
waard zijn. Hierdoor waren er weinig leveringsproblemen en zijn er ook kwalitatief geen bijzonderheden te
vermelden.

In deze werkgroep hadden zitting:
J. Penning
M. Bruggeman
S. van Graafeiland
J.W. Heijnen
J. Klijn
H. Kuiper
M. Witmer

(voorzitter)
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Hoofdstuk 7

Werkgroep Noten
Handelsbarrières, voedselveiligheidsdiscussies,
allergenen, pesticide-regelgeving en meer frequente
importcontroles hebben een toenemende invloed op
de handel in en verwerking van noten. Tegen deze
achtergrond krijgt het duurzaamheidsaspect in de
internationale agrarische productenhandel een steeds
groter belang. Ook zien we oorsprongen in Middenen Oost Europa zich ontwikkelen tot volwaardige
leveranciers.
Aan de vraagzijde hebben we in onze West-Europese
markten de wind volop mee wanneer het gaat over de
gezondheidsaspecten van noten. Noten leveren ijzer,
vitamines E en B1 en bevatten veel onverzadigd vet.
Het eten van ongezouten noten beschermt tegen
bepaalde hart- en vaatziekten en verlaagt bovendien
het LDL-cholesterol. Vanwege deze positieve effecten
staan ongezouten noten al enkele jaren in de Schijf
van Vijf met het advies om elke dag een handjevol
ongezouten noten te eten.
Op het gebied van wetshandhaving door de autoriteiten
is het niet altijd duidelijk binnen welke kaders we dienen
te acteren bij calamiteiten. Vanuit de NZV zijn echter wel
constructieve gesprekken met de autoriteiten gaande.
In de loop van 2019 volgt hierover zeker meer.

Op het prijzenfront was 2018 – zoals gebruikelijk –
beweeglijk met veelal dalende trends. De ontwikkeling
van de US-dollar koers was in 2018 aanvankelijk een
voortzetting van de trend in 2017 maar ging al snel de
andere kant op en werd sterker t.o.v. de EURO.
Hiermee werd het prijs dalende effect van veelal in
US-dollar genoteerde productgroepen enigszins
gedempt.

In deze werkgroep hadden zitting:
D.J. Recourt
(voorzitter)
M. Bruggeman
J. Klijn
J. M. van de Sandt
J. Smit
P.C Stienen 		
M. Witmer
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Hoofdstuk 8

Werkgroep grondnoten
De WCO (World Customs Organisation) had het voornemen om geblancheerde pinda’s in hoofdstuk 20 van
het Douane Handboek te classificeren als bewerkte
noten. Wat concreet inhoudt dat er een importheffing op
de witte pinda’s komt van 11,2% tot 12,8%. Vooralsnog
houdt de WCO zich aan het principe dat blancheren niet
gelijk staat aan roosteren. Dat kan ook een positieve
uitwerking hebben op andere noten die met dezelfde
invoerrechten te maken hebben.
Veel grondnoten uit diverse origines hebben te maken
met verhoogde importcontroles. Mede door het grote
aantal volumes die in Europa worden ingevoerd, zie je
dat de RASSF-lijsten regelmatig pinda’s vermelden. In
absolute getallen zijn grondnoten dus vaker fout getest,
echter in de percentages is het een te verwaarlozen
risico voor de Europese consument.
Het belonen van goede exporteurs vanuit origine
middels het minder selecteren van de aankomende
containers, krijgt binnen de EU-muren eindelijk wat
vaste grond. Er zijn al EU vertegenwoordigers in origine
geweest om fabrieken en daarbij behorende kwaliteitsprocedures te bekijken. Wellicht dat in de toekomst
lagere selectiepercentages mogelijk zijn voor díe
importeurs die nagenoeg nooit te maken hebben met
geweigerde partijen.
In 2018 zijn er weer diverse natuurverschijnsels
geweest die de oogstresultaten negatief hebben
beïnvloed. Argentinië heeft op het verkeerde moment
regen gehad, waardoor de kwaliteit van de oogst daar
slecht was. De Verenigde Staten hebben te maken

gekregen met enkele forse orkanen, waardoor de oogst,
die nog op het veld lag, letterlijk met de gehele omliggende infrastuctuur is weggewaaid.
China is nog steeds een stabiele origine, die zich steeds
minder aantrekt van de rest van de wereldconsumptie,
waardoor prijzen en kwaliteit steeds minder fluctueren.
De transitie richting biologische pindaconsumptie zet
door, waardoor het marktaandeel van Egypte steeds
verder toeneemt.

In deze werkgroep hadden zitting:
G. Polderman
P. Bonneur
M. Goondal
A. Hendriks
N. Janssen
P.C. Stienen

(voorzitter)
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Hoofdstuk 9

Werkgroep Visproducten
In de afgelopen jaren is er door de EU gewerkt aan een
Vrijhandelsverdrag met Vietnam. Dit zou voor een aantal
visserijproducten betekenen dat de invoerrechten – binnen
een contingent – naar 0% gaan. De verwachting was dat
dit per 1 januari 2019 van kracht zou zijn. Eén en ander
heeft echter vertraging opgelopen. Zoals het er naar uitziet
wordt het akkoord van het Europees Parlement nu verwacht in het voorjaar van 2019.
In april 2015 kreeg Thailand van de EU de zgn. ‘gele’ kaart
uitgereikt, een waarschuwing voor Illegal Unreported and
Unregulated Fishing. Het heeft een tijd geduurd maar
Thailand heeft het controle mechanisme om IUU tegen
te gaan nu op orde. Na een laatste controle in 2018 heeft
de Europese Commissie op per 9 januari 2019 de ‘gele’
kaart ingetrokken. Thailand staat nu op ‘groen’.
Vanuit de Market Advisory Council (de organisatie die de
Europese Commissie en de EU lidstaten informeert en
aanbevelingen doet over markt relevante zaken m.b.t.
visserij en aquacultuur) is er een onderzoek gestart naar
de diverse soorten ECO labels en certificaten. Met name
naar de kans die men loopt om een markt / contract te
verliezen door het gebrek aan een bepaald certificaat.
Denk daabij aan labels als MSC, BRC, IFS, BSCI e.d.
Deze labels hebben geen juridische grondslag. De
stelling dat als een product geen ecolabel heeft, het
niet duurzaam zou zijn, is onterecht en kan leiden tot
monopolisering. De NZV zal over dit onderzoek blijven
rapporteren.

Volgend op de uitspraak van het Europees Gerechtshof
over de onrechtmatigheid van het toepassen van
preferenties die waren overeengekomen voor Marokko,
op goederen (m.n. sardines) die afkomstig waren uit
Westelijke Sahara, heeft de EU tezamen met Marokko
de handelspreferenties uitgebreid naar de Westelijke
Sahara. De ratificatie vanuit de EU is afgerond. Het is
nu wachten op de ratificatie vanuit Marokko.

In deze werkgroep hadden zitting:
P.R.F.M. Thieme
P. Hens
L. Jennissen
P. Voogelaar

(voorzitter a.i.)
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Hoofdstuk 10

Werkgroep Fruit- en Groenteconserven
alsmede sappen
In 2018 werd het duidelijk dat de Europese Commissie
niet van zins was om het verzoek van FRUCOM voor
een ‘ex officio review' van de antidumpingmaatregelen
voor Chinese mandarijnen in te willigen. Voor de onderbouwing van de aanvraag werden door de Europese
Commissie gegevens gevraagd die door FRUCOM
onmogelijk konden worden aangeleverd omdat zij daar
eenvoudigweg geen toegang toe heeft. Er komt dus
geen tussentijdse herziening van de antidumpingregeling voor Chinese mandarijnen. Het is nu wachten
op de resultaten van het nieuw geplande antidumping
onderzoek dat door de Europese Commissie zal worden
uitgevoerd om te zien of de antidumpingmaatregelen
gehandhaafd moeten blijven voor een volgende termijn.

In september 2018 heeft de EU m.b.t. Thaise suikermais een zgn.’expiry review’ geïnitieerd. Deze is nu
gaande en zal bepalen of en hoe een eventuele antidumping regeling voor suikermais uit Thailand er uit
komt te zien voor de periode aansluitend op de huidige
periode. De NZV heeft zich via FRUCOM aangemeld
als belanghebbende.

In deze werkgroep hadden zitting:
P.R.F.M.Thieme
H. Fuhri Snethlage
P. Hens

(voorzitter)
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Hoofdstuk 11

Commissie Public Relations
De offertes van de verschillende websitebouwers zijn
geëvalueerd en een keuze is gemaakt. Tijdens deze
evaluatie kwamen wij er met elkaar achter dat ook het
NZV logo een opfrisbeurt kon gebruiken. Dus hebben
we als commissie, na overleg met het bestuur, een
tussenstap gezet om een nieuw NZV logo te ontwikkelen dat weer een aantal jaren mee kan. Dit proces zit nu
in de afrondende fase. Daarna kan de websitebouwer
aan de slag om van www.zuidvruchten.nl weer een
moderne website te maken die óók weer een aantal
jaren mee kan. We hopen dat de hernieuwde website
voor eind 2019 in de lucht is. Als vorig jaar ook vermeld,
zal in de nieuwe opzet van de website, de nieuwsbrief
een belangrijke rol gaan spelen. U ontvangt wekelijks
dan nog maar één nieuwsbrief met alle informatie waardoor u verlost bent van de vele e-mails die u tot nu toe
altijd van het secretariaat ontvangt. Op de jaarvergade-

ring in mei 2019 zal het nieuwe logo worden onthuld
en krijgt u alvast een voorproefje van de nieuwe
website te zien.

In deze commissie hadden zitting:
K. Blokland
B. Krootjes
J. van Merkestijn
B.A. Niemans

(voorzitter)
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Hoofdstuk 12

Reglementen Commissie
De reglementen commissie heeft in het afgelopen jaar
een actuele zaak besproken. Het is belangrijk om de
NZV condities te delen met uw leveranciers en klanten.
Op het contract aangeven dat ze gratis op aanvraag
worden toegestuurd, is niet voldoende. De NZV heeft
dan ook recentelijk haar leden geïnformeerd om bij
iedere correspondentie met de wederpartij altijd te
verwijzen naar de algemene voorwaarden waarbij
een kopie van de voorwaarden als bijlage wordt
meegestuurd.

Hoofdstuk 13

Technische Commissie
De technische commissie is dit jaar niet bijeen geweest.
Ook is zij dit jaar niet geraadpleegd.

In deze commissie hadden zitting:
L. van Beest
H. Budding
R. Pauwels
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In deze commissie hadden zitting:
K. Blokland
S. van Graafeiland
W. Leeuwenburgh

(voorzitter)

Hoofdstuk 14

Young Management NZV Club
In 2018 vond alweer de 6e activiteit van de Young
Management NZV Club plaats. De 11 jonge managers
waren de hele dag te gast bij Hofstede de Paradijshoeve in Ridderkerk, waar ze een training kregen
over 'onderhandelen'. De training werd – wederom –
verzorgd door dhr. J. Baken van Ad Mutare. Gedurende
de dag kwamen er verschillende technieken en

methodieken aan de orde. Ook werd er aan de hand
van diverse casussen veel geoefend met het lesmateriaal. Er was veel interactie en dat maakte het
extra leerzaam.

Tussen de bedrijven door werd de groep goed verzorgd door het team van Hofstede
de Paradijshoeve met zelfgemaakte streekproducten.
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