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Hoofdstuk 1

Inleiding
Het jaar 2017 was weer een lustrumjaar. We zijn
inmiddels 110 jaar na de oprichting en de NZV wordt
nog steeds gezien als dé brancheorganisatie voor alle
Nederlandse handelaren op het gebied van noten,
gedroogd fruit, verwerkte groente en fruit en verwerkte
visproducten.
De NZV komt op voor de gemeenschappelijke belangen
van haar leden. Zij zorgt ervoor dat haar leden goed zijn
geïnformeerd en geeft de branche een eigen gezicht.
De belangstelling onder de leden voor de diverse
activiteiten van de NZV is groot.
Het begon al op 5 januari 2017 met de nieuwjaarsreceptie waar meer dan 100 mensen zich voor hadden
aangemeld. We waren te gast op landgoed Te Werve
in Rijswijk.
Op 24 januari organiseerde de NZV, samen met de
Vereniging voor Bakkerij en Zoetwaren industrie (VBZ),
een allergenenbijeenkomst. Mevrouw Ter Haar van de
VBZ hield een aantal interessante presentaties. Daarbij werd ingegaan op de verantwoordelijkheden van
handelaren in het algemeen en een focus op allergenen
in het bijzonder. Ook werd er een uitwerking van een
kwantitatieve risicobeoordeling van kruisbesmetting
gepresenteerd. Een interessante dag met heel veel
informatie over een ingewikkeld onderwerp. Hier namen
44 personen aan deel.
Op 15 maart 2017 vond de voorlichtingsbijeenkomst
over indelingsregels door de Douane plaats. Net als de
allergenenbijeenkomst vond deze plaats in het Bovag-
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huis in Bunnik. De heer Tulp van de Douane gaf een
presentatie, die bestond uit:
 Een korte geschiedenis van het douanetarief
 Een uitleg over de begrippen GS, GN, TARIC
 Een uitgebreide uitleg over de indelingsregels
 Een uitleg over de maatregelen betreffende de
uniforme toepassing binnen de EU (verordeningen,
toelichtingen, indelingsadviezen)
 Bindende tariefinlichtingen
Er was veel interactie tussen de docent en de 19 deelnemers en dat maakte de middag heel levendig.
Ook levendig was de discussie tussen de 80 deelnemers die op 10 mei 2017 naar Buitenplaats in
Amerongen voor de ALV waren gekomen en de heer
Blaak van de NVWA. Hij hield na het officiële gedeelte
een presentatie over importcontroles.
Op donderdag 7 september 2017 organiseerde de NZV,
samen met het Comité van Graanhandelaren (mevrouw
Van de Graaff) en buitengewoon lid Groen Agro Control
(de heer Witmer) een geslaagde cursus over pesticiden
residuen. Het was een afwisselend programma waarbij aandacht werd besteed aan vragen over wet- en
regelgeving. Hoe gaan we met veranderingen in de wet
om? Hoe wordt er gespoten tijdens de teelt? Hoe moet
er bemonsterd worden? Wat moet er gedaan worden bij
een overschrijding van de MRL en wat betekent deze
analyse uitslag? Verder werden de deelnemers in de
gelegenheid gesteld om een laboratorium te bezoeken,
waar de analyses worden uitgevoerd. Ze kregen uitleg
over de methode en de apparatuur, waardoor ze een

goed overzicht kregen vanaf binnenkomst van het monster tot en met de rapportage van de analyse uitslag.
Aan het einde van de middag moesten de kandidaten in
groepjes - met behulp van de opgedane kennis - twee
casussen uitwerken en de uitkomsten daarvan presenteren voor de groep. Voor deze intensieve dag was er
ruimte voor 12 deelnemers. Vijf daarvan waren NZV
leden.
De NZV zoekt al enige tijd de samenwerking op met
andere brancheorganisaties die met gelijksoortige
issues te maken hebben. In januari was er de bijeenkomst over allergenen, samen met de VBZ en in
september de pesticiden cursus met het Comité van
Graanhandelaren. Zowel de NZV, de VBZ als het
Comité zijn van mening dat dit zeker voor herhaling
vatbaar is.
Op vrijdag 29 september 2017 vond de viering
plaats van het 110 jarig bestaan. Dit werd gedaan in
Antwerpen met zo’n 90 deelnemers. Een geslaagd
evenement waarover u verderop in dit jaarverslag
meer leest.

PWC. Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken,
maar de NZV blijft van mening dat de verantwoordelijke
ministeries meer geld moeten uittrekken voor de
controlerende taak van de NVWA. Controle is een
overheidstaak en die kosten zal je als overheid dan
ook moeten dragen.
Tot zover een overzicht van het jaar 2017 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 u bereikt heeft.

J. Penning
Voorzitter

Ik informeerde u vorig jaar nog over de de hoge NVWA
tarieven die al jaren een doorn in het oog zijn voor veel
leden. De NZV werkt al jaren samen met diverse andere
brancheorganisaties om die naar beneden bij te stellen.
Het afgelopen jaar hebben de verantwoordelijke ministeries van EZ en VWS – samen met de NVWA – diverse
bijeenkomsten belegd met brancheorganisaties om
zo o.m. tegemoet te komen aan de uitspraak (de zgn.
“voorlichting”) van de Raad van State en het rapport van
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Hoofdstuk 2

Verenigingsaangelegenheden
Gedurende het verenigingsjaar 2017 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
P.R.F.M. Thieme
C.P.A. Weel
Vacature

}
} dagelijks bestuur
}

Secretariaat:

mw. mr. B.A. Niemans

secretaris

Ledenaantal:

In 2017 had de NZV 45 reguliere leden
en 15 buitengewone leden.

Hoofdstuk 3

Commissie van Advies
Deze commissie, die het bestuur adviseert ten aanzien
van aanvragen voor het lidmaatschap van de vereniging, heeft aan het einde van het verenigingsjaar 2017
één aanvraag ter beoordeling gekregen.
Het gaat hier om het bedrijf DO-IT B.V. in Barneveld.

In deze commissie hadden zitting:
S. van Graafeiland
J. Klijn
W. Leeuwenburgh
C. van de Sandt
P.A. Voogelaar

De commissieleden hebben ten aanzien van deze aanvraag een positief advies gegeven, dat unaniem door
het bestuur is overgenomen. Het bedrijf is inmiddels lid
geworden.
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Hoofdstuk 4

Behandeling van geschillen
Arbitrage-instituut

In 2017 zijn vier arbitrageaanmeldingen gedaan. Bovendien is in dit jaar nog vonnis gewezen in twee arbitrage
zaken uit 2016.
Een opvallend fenomeen vandaag de dag is dat de
gedaagde partij (meestal de koper) in eerste instantie
een betrouwbare partij lijkt te zijn. Er wordt altijd keurig
en op tijd betaald. Sterker nog, er is een vertrouwensband ontstaan. We hebben nu al een aantal keren
meegemaakt dat dan na verloop van tijd het tij gaat
keren en dat de verkoper blijft zitten met forse onbetaalde rekeningen en dat de vogel is gevlogen. Daar is
eigenlijk geen kruid tegen gewassen en dat is voor een
arbitrageinstituut heel frustrerend.

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

F.C.A.M. Bertens
K. Blokland
P.K. Bonneur
S. van Graafeiland
D. Huizing
B. de Jonge
T.P.C.M. Jongmans
R. van Helden
A.G. Klijn
M.M. Kok
H. Kuiper
H.C. Moerman
P. Mulder
J. Penning
G. Polderman
F. van der Pijl
D.J. Recourt
C. van de Sandt

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

J.M. van de Sandt
P. Slooten
G.M. Smit
J. Smit
M. Snoek
M. Soytürk
P.C. Stienen
P.R.F.M. Thieme
P.A. Voogelaar
P.M. van der Waal
C.P.A. Weel

Waarschuwingslijst

Op de waarschuwingslijst staan namen van bedrijven
die hun verplichtingen uit een arbitraal vonnis niet
nakomen.
De waarschuwingslijst is op 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:
S. van Graafeiland
T.P.C.M. Jongmans
H. Kuiper
C. van de Sandt
A.J. Smits
P.C. Stienen
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Hoofdstuk 5

FRUCOM / Europese zaken
FRUCOM is de overkoepelende Europese organisatie
van de handel in noten, gedroogd fruit en verwerkte
groente- , fruit- en visproducten (conserven en bevroren) in Brussel 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.
De activiteiten van FRUCOM kunnen grofweg worden
onderverdeeld in handelsgerelateerde zaken en voedselveiligheidskwesties.

Handelsgerelateerde zaken
Een aantal zaken valt op.

Generalised scheme of preferences (GSP)

In het voorjaar heeft De Europese Commissie ten
aanzien van het huidige GSP systeem besloten om
een openbare raadpleging te organiseren. Daarmee
wilde de EC informatie en meningen van bedrijven
over de effectiviteit en efficiëntie van het GSP systeem

verzamelen. FRUCOM heeft aan deze raadpleging
deelgenomen en heeft met name twee punten
aangevoerd:
 De verantwoordelijkheid m.b.t. het bewijs van
oorsprong, ligt nu bij de Europese importeurs.
In het verleden werd het formulier A-certificaat, dat
de oorsprong van producten vaststelt, gegarandeerd
door de autoriteiten van de exporterende landen.
Met het nieuwe REX-systeem is de verantwoordelijkheid verschoven naar exporteurs in de landen
van de begunstigde. Europese importeurs moeten
nu alle garanties geven om te zorgen dat certificaten
accuraat zijn.
 De noodzaak om tijdig de lijst bij te werken van
landen die GSP+ genieten. In 2015 wijzigde de
Commissie de voorwaarden om van GSP + te profiteren, maar de lijst met landen die GSP+ hebben,
is dienovereenkomstig niet bijgewerkt.
De handelspreferenties m.b.t. Ecuador zijn met ingang
van 1 januari 2017 in werking getreden. In mei 2017
verleende de EU de GSP+ status aan Sri Lanka.

Mercosur

Dit jaar zijn enkele updates gegeven over de handelsbesprekingen tussen de EU en Mercosur (Brazilië,
Argentinie, Uruguay, Paraguay en Venezuela).

Vietnam

De EU en Vietnam hebben begin 2016 de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst afgerond.
In 2017 is de overeenkomst op juridische punten
gecontroleerd en is de tekst vertaald. Het ratificatie-
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proces is begin 2018 gestart en de Commissie verwacht
dat de overeenkomst eind 2018 van kracht zal zijn.
Voor wat betreft de meeste soorten tonijn zullen de
invoerrechten in een tijdsbestek van acht jaar worden
afgebouwd van 24% naar 0%.

wel de implementatiedatum officieel was vastgesteld
op 1 oktober 2017, heeft China de WTO een overgangsperiode van twee jaar gemeld, van 1 oktober 2017 tot
30 september 2019. Dit is mede te danken aan de
uitgebreide lobby van de brancheorganisaties.

CETA

Geblancheerde pinda’s

Op 18 september 2017 werd een mededeling over
de voorlopige toepassing van CETA (handelsverdrag
tussen de EU en Canada) gepubliceerd. Deze mededeling bevestigt dat CETA van toepassing is vanaf
21 september 2017, behalve voor bepaalde artikelen
met betrekking tot bescherming van investeringen,
financiële diensten en intellectuele eigendomsrechten.

Chinese certificaten voor de export
van EU levensmiddelen

China heeft de WTO in juli 2017 op de hoogte gebracht
van zijn voorgenomen wetgeving die de afgifte van een
certificaat voor geëxporteerde levensmiddelen uit de
EU zou vereisen. Volgens deze kennisgeving zou de
wetgeving vanaf 1 oktober 2017 van kracht zijn. De EU
en enkele andere WTO leden hebben hun opmerkingen
aan de WTO gezonden. In september 2017 hebben
FRUCOM en andere delegaties, waaronder wijn- en
banketbakkerijen, een ontmoeting gehad met de Europese Commissie om te discussiëren over de Chinese
certificaten voor de export van EU-levensmiddelen. De
Europese Commissie heeft laten weten dat ze samen
met lidstaten werkt aan een sjablooncertificaat waarover
met de Chinese Autoriteiten wordt onderhandeld. Hoe-
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In 2016 had de Werelddouaneorganisatie (WCO) een
verzoek ontvangen van één van haar leden om geblancheerde pinda’s over te hevelen van hoofdstuk
12 (onbewerkt) naar hoofdstuk 20 (bewerkt) van het
Douane Handboek, waardoor de invoerrechten zouden stijgen van 0% tot 11,2% - 12,8%. FRUCOM heeft
hier o.m. met de European Snack Association (ESA)
sterk tegen gepleit. Alle lobbyactiviteiten zijn niet voor
niets geweest, aangezien de leden van de WCO, die
bijeenkwamen op de 60ste zitting van het Comité voor
Geharmoniseerde Systemen, op 28 september 2017
unaniem hebben besloten om geblancheerde pinda’s
als onbewerkt te classificeren en dus in hoofdstuk 12
van het Douane handboek te laten staan. In december
2017 heeft een WCO lid toch weer bezwaar gemaakt
tegen dit besluit. FRUCOM, ESA en andere belanghebbenden blijven in contact met de Europese Commissie
over deze kwestie.

Marokko – Westelijke Sahara

In december 2016 was er een uitspraak in het hoger
beroep inzake de handelsovereenkomst tussen de EU
en Marokko. Het Hof heeft gesteld dat de Westelijke
Sahara geen deel is van Marokko en daarom niet valt

onder de handelsverdragen tussen de EU en Marokko.
Het Vrijhandelsakkoord dat Marokko en de EU in 2012
afsloten over landbouw- en visserijproducten, is wel
geldig, maar niet van toepassing op de westelijke
Sahara. Dit kan consequenties hebben voor diverse
visproducten die door Europese handelaren met 0%
invoerrechten uit dit gebied worden geïmporteerd.
Een eventuele navordering met terugwerkende
kracht ligt op de loer.
Na de definitieve uitspraak heeft FRUCOM de Europese
Commissie een brief gestuurd om een gunstig resultaat
te bereiken voor producten van oorsprong uit de
Westelijke Sahara, daarin stelt zij een technische
oplossing voor door een cumulatie van "Rules of Origin"
voor producten uit de Westelijke Sahara. Bij het ter
perse gaan van dit jaarverslag heeft het Europese
Hof van Justitie op 27 februari 2018 bepaald dat de
Westelijke Sahara uitgesloten is van de visserijovereenkomst tussen de EU en Marokko. Helaas is aan
de onduidelijke situatie wat betreft een navordering
met terugwerkende kracht in 2017 nog geen einde
gekomen.

Tariefschorsingen gedroogde cranberry’s

Gedroogde cranberry’s en cranberryconcentraat
profiteren al enige jaren van zgn. tariefschorsingen
waardoor de invoerrechten van 16-18% tot 0% wordt
verlaagd. Verwerkte cranberry’s van oorsprong uit
Canada kunnen ook worden geïmporteerd tegen
0% invoerrechten als gevolg van het CETA verdrag
tussen de EU en Canada. Tariefschorsingen worden

regelmatig herzien. Voor 2018 zijn de opschortingen van
rechten gegarandeerd, maar in het voorjaar van 2018
zal de Europese Commissie een raadpleging starten
met geïnteresseerde belanghebbenden om te weten
of schorsingen van rechten moeten worden gehandhaafd voor 2019. FRUCOM zal deelnemen aan de
raadpleging. De insteek van de branche zal zijn dat de
tariefschorsingen ook 2019 moeten blijven bestaan.

Brexit

Op 23 juni 2016 werd een door het Britse parlement
georganiseerd raadgevend referendum over het EUlidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk gehouden.
Een meerderheid van 51,9% van de stemmers koos
voor uittreden. In 2017 zijn er verschillende onderhandelingsronden geweest tussen de EU en het Verenigd
Koninkrijk. FRUCOM heeft diverse malen deelgenomen
aan vergaderingen in aanloop naar de onderhandelingen toe. In december 2017 hebben de partijen een eerste akkoord bereikt over de drie essentiële voorwaarden
om verder te praten: de grens tussen de EU en VK, de
rechten van burgers en de financiën. NZV leden worden
regelmatig geïnformeerd over de Brexit en de stand
van zaken van dat moment. Recentelijk heeft KPMG
Meijburg & Co een rapport geschreven voor het ministerie van EZ en LNV over de impact van niet-tarifaire
belemmeringen als gevolg van de Brexit. Een van de
auteurs van dit rapport zal op de NZV jaarvergadering
in mei 2018 hier een presentatie over houden.
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Voedselveiligheidskwesties
Als we kijken naar voedselveiligheidskwesties, dan
vallen in 2017 twee onderwerpen extra op:
 Pesticiden,
 Ochratoxine A

Pesticiden

Eind 2016 meldden wij u al dat pesticiden steeds meer
de aandacht van de branche vergen. Situaties als die
met fosetyl-al (2015) en chlorpyrifos (2016) moeten in
de toekomst vermeden worden. Daarom is een
proactieve houding van onze branche gewenst.
Om niet meer voor zulke verrassingen komen te staan,
heeft FRUCOM een nieuwe strategie ontwikkeld om
voorbereid te zijn op de wijzigingen die komen gaan,
uiteraard indien mogelijk. Zij heeft dan ook aan al haar
leden een oproep gedaan om zoveel mogelijk gegevens
(m.n. meetgegevens) aan te leveren over de meest
relevante pesticiden die bij de producten uit onze
branche worden gebruikt. Diverse leden (w.o. NZV
leden) hebben in totaal 22.000 gegevens aangeleverd
over residuen van bestrijdingsmiddelen. Onder die
22.000 gegevens hebben 1500 monsters betrekking
op m.n. noten (amandelen, pistachenoten, pinda's,
walnoten, cashewnoten en hazelnoten). Twee monsters
hebben betrekking op zaden (pompoenpitten) en zo’n
20.000 monsters betreffen gedroogd fruit (alle belangrijke gedroogde vruchten zijn daarbij inbegrepen).
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Echter, er zijn meer gegevens nodig om alle FRUCOM
producten in kaart te kunnen brengen. De oproep
aan leden is dan ook om gegevens over residuen
van bestrijdingsmiddelen te blijven aanleveren.
FRUCOM blijft de ontwikkelingen op het pesticiden
gebied nauwkeurig monitoren en houdt dan ook de
WTO notificaties, EFSA publicaties en andere bronnen
nauwkeurig in de gaten zodat we op tijd weten wat
eventuele wijzigingen in de pesticidewetgeving (Verordeningen 1107/2009 en 396/2005) voor impact hebben,
waardoor al vroeg een lobby traject ingezet kan worden.
Ook houdt zij de besprekingen in het Permanent Comité
en de publicaties in het Publicatieblad bij en wisselt ze
informatie uit met andere Europese brancheorganisaties. FRUCOM hamert bij de Europese Commissie op
transparantie als het gaat om de besluitvorming inzake
MRL veranderingen en verzoekt om regelmatig informatie met de industrie uit te wisselen.

Iprodione:
Ondanks de zorgvuldige opgebouwde strategie, heeft
het bestrijdingsmiddel iprodione toch voor veel onrust
in de branche gezorgd. Iprodione is een belangrijke stof
bij de teelt van veel van onze producten. Daarbij moet
gedacht worden aan o.m. krenten, gedroogde appels,
gedroogde abrikozen, gedroogde perzikken, gedroogde
bosbessen, pruimen, rozijnen en amandelen. Iprodione was in de EU al vele jaren toegelaten en wordt nog
steeds wereldwijd op veel producten gebruikt. In 2015
werden iprodione-MRL's verhoogd voor verschillende

grondstoffen. In het advies van de EFSA waarin een
dergelijke verhoging werd aanbevolen, stond dat niet
alle vereiste informatie beschikbaar was, maar dat er
geen duidelijk risico voor de consumenten was, dat
door exploitanten werd geïnterpreteerd als een positief signaal om dit pesticide te blijven gebruiken. In
de zomer van 2017 heeft de Europese Commissie bij
de WTO een ontwerp-verordening aangemeld die de
goedkeuring van het pesticide iprodione intrekt. Het
besluit tot intrekking van de goedkeuring was gebaseerd op de bevindingen in het wetenschappelijk advies
van de EFSA, waarin werd geconcludeerd dat sommige
iprodione-metabolietresiduen genotoxisch kunnen zijn
en het gebruik van dit bestrijdingsmiddel kan leiden
tot grondwaterverontreiniging. De EFSA stelde ook
voor om iprodione opnieuw in te delen als carcinogeen
(categorie 1B) en als giftig voor de voortplanting (categorie 2). Bovendien is iprodione in 2016 al aangemerkt
als eventuele hormoonverstoorder. De aangemelde
ontwerp-verordening had alleen betrekking op het in de
handel brengen van iprodione en had geen invloed op
de maximumresidugehalten (MRL's). Verwacht werd wel
dat er een afzonderlijke actie met betrekking tot de MRL’s gevoerd zou worden. Eind december 2017 heeft de
Europese Commissie FRUCOM geinformeerd over de
volgende stap, nl. om de iprodione MRL’s te herzien en
te verlagen naar het standaardniveau van 0,01 mg / kg.
FRUCOM heeft er bij de Europese Commissie op
aangedrongen om te voorzien in een toereikende
overgangsperiode om de verkoop mogelijk te maken
van producten die zijn geoogst vóór de toepassing van

de nieuwe iprodione-MRL's. Dit is nodig om producten
met een lange houdbaarheidstermijn te omvatten die
in de EU worden geïmporteerd uit derde landen op het
noordelijk en zuidelijk halfrond. Turkse rozijnen worden
geoogst in 2017, Chileense pruimen worden geoogst
in februari 2018 en Zuid-Afrikaanse sultanarozijnen
worden pas geoogst in april 2018; al deze producten
worden verwerkt totdat de nieuwe oogst beschikbaar
is. Al deze producten zijn al legaal behandeld met
iprodione en daarom is het essentieel om te voorzien
in een overgangsperiode om de verkoop van deze
producten mogelijk te maken. FRUCOM benadrukte dat
de industrie al acties heeft ondernomen om het gebruik
van iprodione te stoppen nog voordat de niet-autorisatie
van kracht wordt in de EU. Bij het ter perse gaan van
dit jaarverslag, had de Europese Commissie nog geen
besluit genomen.
Om beter voorbereid te zijn op dat wat komen gaat
op het gebied van pesticiden, hebben 21 brancheorganisaties die een belang hebben in het EU
beleid inzake bestrijdingsmiddelen (zoals landbouwers,
verwerkers, handelaars, producen van pesticiden) een
zgn. “ronde tafel conferentie over de voedselketen” in
het leven geroepen om een gezamenlijke communicatie
rondom pesticiden te ontwikkelen. In december 2017
is FRUCOM voor twee jaar als voorzitter van deze
ronde tafel conferentie gekozen.
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Ochratoxine A (OTA):

Naar aanleiding van het grote aantal RASFF-kennisgevingen hebben de Europese Lidstaten de Commissie
gevraagd om te kijken voor welke producten een OTA
limiet kan worden opgesteld. De producten waar we ons
als branche m.n. zorgen over maken zijn gedroogde
vijgen en noten. Overigens bestaat op dit moment al
een OTA limiet voor rozijnen.
Ook nu weer heeft FRUCOM de leden uitgenodigd
om zoveel mogelijk gegevens in te dienen over OTAresiduen die voorkomen in gedroogde vijgen, oliehoudende zaden en noten. Het voorstel van de Europese
Commissie was om gedroogde vijgen en gedroogde
abrikozen of alle gedroogde vruchten op 10 ppb te
plaatsen en zonnebloempitten, pompoenpitten,
pistachenoten en hazelnoten of alle noten op 5 ppb.
Namens de branche, heeft FRUCOM een uitgebreide
position paper gestuurd naar de Europese Commissie.
De bezwaren tegen het vaststellen van OTA maximumgehalten komen neer op:
 Het totale verbruik van deze producten in de EU
is marginaal in vergelijking met andere voedingsgrondstoffen. De OTA-blootstelling van Europese
consumenten als gevolg van deze producten is
daarom minimaal en vormt, alles bij elkaar genomen,
geen grote bedreiging voor de gezondheid van de
consument, waarvoor strenge wettelijke maatregelen
vereist zijn.
 De voorstellen zijn niet gebaseerd op voldoende

en gedetailleerde informatie waaruit blijkt dat er
behoefte is aan regelgevende maatregelen.
 De vaststelling van OTA-maximumgehalten dient
alleen te worden bepaald op voorwaarde dat een
uitgebreide en gedetailleerde risicobeoordeling
duidelijk aantoont dat het reële risico voor Europese
consumenten wordt verminderd.
 Gezien het gebrek aan informatie over de OTAbesmetting van elk van deze producten, hun dagelijkse inname en het risico van OTA-blootstelling in
verband met hun consumptie, lijkt de vaststelling van
een maximumgrens voor alle gedroogde vruchten of
voor alle noten / oliehoudende zaden momenteel niet
gerechtvaardigd.
 Bij eventuele besprekingen over OTA-maximumgehalten moet rekening worden gehouden met de
bestaande technische beperkingen die bestaan
voor de bestrijding van OTA-besmetting in deze
producten, en met de bemonsteringsprotocollen.
Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag is de definitieve lijst van producten waarvoor de OTA-limieten zullen
worden vastgesteld, nog niet bekend.
Op het gebied van voedselveiligheid viel in 2017
verder op:

Wijzigingen hoog risico lijst 2017

De producten op deze lijst zijn onderworpen aan een
strenger controle regime. Deze lijst wordt ieder half
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jaar herzien.Op 1 januari 2017 zijn de pistachenoten
uit de Verenigde Staten, pinda’s uit Bolivia, sesamzaad
uit Oeganda en gedroogde limoenen uit Turkije op de
lijst geplaatst. Op 1 juli 2017 zijn gedroogde druiven uit
Iran en Turkije op de lijst geplaatst. Zij moeten worden
gecontroleerd op Ochratoxine A en wel met een controlefrequentie van 5%. Pinda's en afgeleide producten uit
Senegal worden gecontroleerd op aflatoxinen met een
frequentie van 50%. Sesamzaad uit Nigeria worden met
een frequentie van 50% gecontroleerd op Salmonella.
Dat geldt ook voor sesamzaad uit Soedan. Bevroren
aubergines uit Cambodja zijn met ingang van 1 juli 2017
van de lijst geschrapt

ook beslissen of de vergunning opnieuw zou worden
verlengd en zo ja, voor hoe lang. Het heeft de gemoederen in Europa lang beziggehouden. Er is zelfs een
Europees Burger Initiatief opgestart om de vergunning
tegen te houden. Uiteindelijk is de Europese vergunning
toch verlengd, met dien verstande dat dit voor een periode van vijf jaar is gedaan (en niet voor de gebruikelijke
periode van tien jaar). De Europese Commissie heeft
als reactie op het burgerinitiatief aangegeven dat zij zich
ertoe verbindt om in 2018 een wetsvoorstel in te dienen
om de transparantie en kwaliteit van de studies - die
worden gebruikt bij de wetenschappelijke beoordeling
van stoffen - te verhogen.

Vaststelling bijzondere voorwaarden
voor het binnenbrengen in de EU 2017

Bisphenol A

Vanaf 22 februari 2017 zijn Indiase sesamzaden die in
de EU worden ingevoerd onderworpen aan strengere controles aan de EU grenzen vanwege mogelijke
besmetting met salmonella. Dit betekent o.m. dat deze
goederen moeten worden begeleid door een gezondheidscertificaat met daarin de resultaten van bemonstering en analyse. Tot 22 februari 2017 waren Indiase
sesamzaden nog onderworpen aan de verhoogde
controles in het kader van de hoog risico producten
(Verordening 669/2009)

Glyfosaat:

De licentie van de Europese vergunning voor het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat zou op 15 december
2017 verlopen. De Europese commissie moest dan

20

Vorig jaar melden wij u dat de stemming over de
ontwerpverordening betreffende BPA was uitgesteld
tot het voorjaar van 2017. Die stemming bleef echter
uit. In september 2017 hebben diverse brancheorganisaties (w.o. FRUCOM) een gezamenlijke
brief gestuurd naar de Europese autoriteiten waarin
de publicatie van de ontwerpverordening (De ontwerpverordening is gebaseerd op de uitkomst van het EFSA
onderzoek, nl. dat BPA geen gezondheidsrisico vormt
voor de consument van alle leeftijden) betreffende BPA
werd verwelkomd en de Europese Lidstaten werden
aangemoedigd om later die maand vóór dit ontwerp te
stemmen, wat ook is gebeurd. In februari 2018 is de
definitieve Verordening gepubliceerd en zullen de
geharmoniseerde regels vanaf 6 september 2018 van
toepassing zijn in de hele EU.

Hormoonontregelaars

In december 2017 hebben de Europese Lidstaten het
voorstel van de Commissie goedgekeurd om wetenschappelijke criteria voor de identificatie van hormoonontregelaars (endocrine disruptors) voor pesticiden vast
te stellen. Dit heeft veel voeten in aarde gehad, aangezien de Europese Lidstaten het daar maar niet over
eens konden worden. Er is dan ook uiteindelijk besloten
om geen specifieke bepaling voor de zgn. “groeiregulatoren” op te nemen. Naar verwachting zullen de critera
in november 2018 formeel van toepassing zijn. Voor
meer informatie over de criteria verwijzen wij u graag
naar de Concept Verordening, die aan het einde van
2017 aan de NZV leden is toegezonden.

Nieuwe Europese Controleverordening

In april 2017 is de nieuwe Europese Controleverordening gepubliceerd, die overigens pas in december 2019
in werking zal treden. Bepaalde onderdelen van deze
Verordening worden verder uitgewerkt in zgn. gedelegeerde en uitvoeringshandelingen. Brancheorganisaties
zullen hierbij betrokken worden. De regelgeving over
de hoog risico producten en de producten waarvoor
bijzondere maatregelen worden getroffen, wordt in deze
nieuwe controle verordening verdisconteerd. Opvallend
in deze nieuwe Verordening is dat de frequentie van
officiële controles, is gebaseerd op een “risk based”
benadering. De NZV heeft, samen met FRUCOM, bij de
Europese Commissie een verzoek ingediend om veterinaire producten onder de zgn. “reduced controles” van
de nieuwe Controleverordening te laten vallen, waar-

door de controle in Europa tot een minimum beperkt
wordt. Het gaat hierbij dan om importeurs met een zgn.
goede reputatie en de achterliggende gedachte is dat
deze veterinaire producten in het land van herkomst al
onderhevig zijn geweest aan een streng controleregime
om aan de EU vereisten te kunnen voldoen.

Additieven

In het jaarverslag van 2016 werd al aangekondigd dat
de Europese Commissie diverse additieven onder de
loep zou gaan nemen. Daarbij was extra aandacht voor
de zgn. sorbaten en voor sulfiet. Inmiddels is de goedkeuring voor calcium sorbaat (E203) ingetrokken, omdat
er onvoldoende genotoxiciteitsgegevens voor calciumsorbaat voorhanden was. Zonder deze gegevens kon
de EFSA de herevaluatie van de veiligheid van calciumsorbaat als levensmiddelenadditief niet voltooien en kon
niet worden vastgesteld of die stof nog steeds voldoet
aan de voorwaarden voor opname in de EU-lijst van
goedgekeurde levensmiddelenadditieven. Calciumsorbaat is dan ook van deze lijst verwijderd.

FRUCOM:

Dhr T. Haas-Rickertsen
Mw A. Boulova
Dhr D. Perez Vega
Dhr. R. Vorss

voorzitter
algemeen secretaris
handelsadviseur
beleidsadviseur
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Hoofdstuk 6

Werkgroep Gedroogd Fruit
In het afgelopen jaar was er geen reden om als werkgroep bij elkaar te komen. Wel is enkele malen ad hoc
telefonisch en per e-mail overleg geweest.
De zaken die relevant waren hadden vooral betrekking
op de wet- en regelgeving betreffende contaminanten
en pesticiden. Voor de ‘doorsnee’-handelaar niet het
meest aansprekende onderwerp, maar als het verkeerd
gaat, wel degelijk van belang op de dagelijkse bedrijfsvoering.
Het onderwerp is (en blijft) bovendien bijzonder actueel,
nu de EU bezig is met een evaluatie van de invloed van
contaminanten en pesticiden op de volksgezondheid,
waarbij de insteek is, om de MRL’s zo laag mogelijk
te houden. We kunnen, wat dat aan gaat, nog wel het
e.e.a. verwachten.Voor ons is uiteraard van belang de
discussie over het eventueel aanpassen (lees: verlagen) van de zwavelnorm. Het hoeft geen betoog, dat
een verlaging voor nogal wat problemen gaat zorgen bij
b.v. abrikozen en appels. Alle bij FRUCOM aangesloten organisaties en zeker de Turkse exporteurs zetten
zich dan ook in, om te onderbouwen, dat de Europese
normen al de strengste zijn en een verdere verlaging de
verkrijging van deze producten in de EU zal beperken
en zeker duurder maken.
Een ander punt wat speelde is de hoog risico regeling
(Verordening 669/2009) waarbij o.a. een percentage
van de in te voeren containers abrikozen en vanaf 1 juli
2017 ook sultanas uit Turkije en Iran bij een verplicht
keuringspunt gelost moeten worden. Dit zorgt voor
onnodig hoge logistieke kosten en tijdsverlies, waarbij
de maximale keuringsquota ook nog eens ruim overschreden worden. Het secretariaat heeft hier al diverse
malen aan de bel getrokken en toezeggingen gekregen,

dat hier naar gekeken zal worden. Ook via FRUCOM in
Brussel is dit aangekaart.
Voorlopig is de tariefschorsing voor cranberry’s verlengd
en zal in het voorjaar 2018 besproken worden of dit ook
voor 2019 voortgezet wordt. Er is echter steeds meer
oppositie, nu Canada gaat genieten van het CETA-verdrag (waardoor ook cranberry’s heffingsvrij zijn) en zo
de Amerikaanse concurrenten op achterstand wil zetten.
De meeste oogsten waren ‘normaal’ te noemen, met
enkele uitschieters zoals de fors kleinere oogst van
de Californische rozijnen, welke de prijzen van rozijnen
in het algemeen flink heeft opgedreven.

In deze commissie hadden zitting:
J. Penning
S. van Graafeiland
J. Klijn
C. van de Sandt

(voorzitter)
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Hoofdstuk 7

Werkgroep Noten
In het verslagjaar 2017 is de commissie niet in persoon
bij elkaar geweest.
Onverminderd verschijnt de productgroep noten in positieve zin op allerlei lijstjes met foodtrends en gezonde
voeding. De vele wetenschappelijke rapporten over de
positieve aspecten van notenconsumptie op de gezondheid is een belangrijke aanjager hiervoor. Daarmee lijkt
er voorlopig ook geen einde te komen aan de wereldwijd doorstijgende vraag naar noten. De aanbodkant
investeert dan ook stevig door in het ontwikkelen van
nieuwe variëteiten en extra productiecapaciteit. Voor de
komende jaren zien we voldoende ruimte voor groei.
Op het gebied van wetshandhaving door autoriteiten
(met name de NVWA) blijft het ‘onrustig’ en soms ook
helaas wat onvoorspelbaar. De interpretatie van de
regelgeving lijkt niet altijd consistent binnen de NVWA
wat voor onduidelijke situaties kan zorgen. Dat wordt
veelal (ook) veroorzaakt door het feit dat er binnen
Europa nog lang geen eenduidigheid is op dit gebied.
Een voorbeeld is Ochratoxine. Er wordt door de

Europese Commissie overwogen om voor diverse
noten (en gedroogd fruit) OTA limieten vast te stellen.
Op dit moment zijn deze limieten er niet. Nederland
hanteert daarbij wel haar eigen nationale limieten.
Op het prijzenfront was 2017 beweeglijk als altijd en
verschillend per notencategorie gedreven door marktfactoren als vraag en aanbod, maar zeker ook door
klimaatinvloeden. De ontwikkeling van de US-dollar
koers was in 2017 opmerkelijk. De voor onze activiteiten
zo belangrijke valuta verloor bijna 20% van haar
waarde t.o.v. de EURO, wat voor importeurs meestal
goed nieuws is.

In deze commissie hadden zitting:
D.J. Recourt
P.C Stienen
C.P.A. Weel
J. Klijn
C. van de Sandt

(voorzitter)
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Hoofdstuk 8

Werkgroep grondnoten
In 2017 zijn er, teelttechnisch gezien, enkele issues
geweest. Vanuit de diverse origines hebben weersinvloeden de oogsten negatief beïnvloedt. Vooral de
Argentijnse oogst is erg nat van het land gekomen, wat
resulteert in meer vlekken door schimmels en ziekte. Tot
diep in 2018 zal het problemen geven om vanuit deze
origine goede kwaliteit te kunnen kopen.
De werkgroep grondnoten moet, na jaren van weinig
wetswijzigingen en importproblemen, de laatste jaren
wat actiever reageren op toekomstige pinda-plannen
van de politici om wetgeving aan te passen en importtarieven op te leggen.
Op dit gebied spelen er twee discussies in 2017:
 De pinda-telende landen proberen de politici van de
Europese Unie te overtuigen dat de huidige aflatoxine grenzen (4 ppb voor de totalen en 2 ppb voor de
B1) te laag zijn. Men voert aan dat het gezondheidsrisico voor de consument relatief laag is, en dat dit
gelijk blijft bij een door hun gewenste verhoging van
de grenswaarde van aflatoxine. De huidige limieten
zouden volgens origine lobbyisten alleen maar voedselverspilling wereldwijd in de hand werken. Middels
allerlei studies en rapporten proberen de origines te
bewijzen dat een verhoging naar 10 of zelfs 15 ppb
voor de totalen geen of weinig invloed heeft op de
volksgezondheid. In 2017 is hierop nog geen definitieve beslissing genomen en er komen er dus nog
meer onderzoeken en vergaderingen. De houding
van de Europese Voedsel en Waren Autoriteit is
duidelijk. Als beschermer van de consument zal een
verhoging zo lang mogelijk worden tegengehouden.

 Het tweede punt is dat de WCO (World Customs
Organisation) het voornemen heeft om geblancheerde pinda’s onder hoofdstuk 20 te classificeren als
bewerkte grondnoten. Wat concreet inhoudt dat
er een importheffing op de witte pinda’s komt van
11,2%-12,8%. Mede door het lobbywerk van de NZV/
FRUCOM/ESA is er onderbouwd een advies gegeven dat we tegen deze classificering zijn. Ons standpunt is dat geblancheerde pinda’s geen bewerkte
pinda’s zijn, dus zonder importheffingen ingeklaard
dienen te worden. Diverse bedrijven, importeurs en
laboratoria hebben ons verder voorzien van argumenten en bewijzen. Mede hierdoor is in het laatste
kwartaal, besloten dat de grondnoot, ruw en geblancheerd, in de voor onze sector gunstige nultarief
blijft. Echter aansluitend op deze beslissing is er
een beroepsmogelijkheid. Waardoor een definitief
besluit pas in 2018 verwacht mag worden. Echter
mede dankzij onze onderlinge samenwerking en het
centraal informatie verschaffen aan Brussel, hebben
we het internationaal beslissingstraject bijgestuurd
tot een concreet resultaat.

In deze commissie hadden zitting:
G. Polderman
voorzitter
P. Bonneur
P.C. Stienen / M. Goondal
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Hoofdstuk 9

Werkgroep
Visproducten
Prijsontwikkeling grondstof (skipjack tonijn)

De grondstofprijs voor skipjacktonijn, de meest verhandelde
tonijn in Nederland, heeft in 2017 een grillig verloop gekend. De eerste maanden is de grondstofprijs gestegen van
USD 1.650,=/TON (dit is voor bevroren SKJ tonijn > 1.8 kg
o.b.v. CFR Bangkok) naar USD 1.750,=/TON om vervolgens een korte daling in te zetten, met het laagste punt in
april ’17, op USD 1.500,=/TON. Hierna is de grondstofprijs
aan een opmars begonnen die tot oktober 2017 heeft
geduurd. Toen werd voor skipjack USD 2.350,=/TON
genoteerd. Dit was het hoogte niveau in ruim 4 jaar.
De stijging werd onder andere veroorzaakt door de beperkingen aan de aanbodzijde en de verwachting dat dit tot
hogere prijzen zou leiden. Hierbij kan wat Thailand betreft
aan de FAD-ban gedacht worden. Dit is het verbod om
gedurende een bepaalde periode FAD’s (fish aggregating
device= drijfvlotten) bij de vangst te gebruiken. Ook de
jaarlijkse visvrije dagen hebben aan de beperking van het
aanbod bijgedragen, aan de Ecuador kant. Wel is het zo
geweest dat de stijging van de grondstofprijs in algemene
zin niet tot extreem hoge prijzen in Europa heeft geleid.
Deze werd iets gedempt door de relatief gunstigere EUR/
USD koers.
Na het hoogste punt te hebben bereikt, is de prijs vanaf de
tweede helft van oktober weer gaan dalen. De FAD-ban in
de WCPO was voorbij en de vangsten in Thailand, maar
ook in Vietnam, waren goed. Het jaar is afgesloten met een
prijs voor grondstof van USD 1.750,=/TON.
Ecuador heeft nu een definitieve regeling waardoor de
invoer tegen 0% plaats kan vinden. Dit is een voordeel ten
opzichte van Thailand (24%) en Vietnam (nu 20,5%), maar
de grondstofprijzen in Ecuador hebben wel op een hoger

niveau gelegen. Daardoor was Ecuador minder concurrerend dan op het eerste gezicht verwacht zou kunnen worden. Dit speelde met name in het laatste kwartaal toen de
FAD-ban in de WCPO voorbij was. De vangsten in Thailand
waren goed, maar toen zat Ecuador net in de periode dat
een deel van de vloot aan de ketting lag als gevolg van de
jaarlijkse seasonal closure en de aanvoer beperkt was
De gele kaart voor Thailand, die door de EU is opgelegd
i.v.m. illegale, ongerapporteerde en ongereguleerde visserij,
beter bekend als als IUU fishing (= Illegal, unreported and
unregulated fishing) is nog steeds van kracht. Er wordt door
de EU met Thailand samengewerkt om de situatie in
Thailand te verbeteren. Hierbij wordt vooruitgang geboekt,
maar wel langzaam.
De situatie in de Filippijnen is ongewijzigd; de GSP+ status
is gehandhaafd.

Westelijke Sahara – Marokko

In december 2016 heeft het Europees Hof geoordeeld dat
de handelsovereenkomst (2012) die is gesloten tussen de
EU en Marokko niet geldig is voor zover het de Westelijke
Sahara betreft. In dit oordeel was de visserijovereenkomst
niet meegenomen. In januari 2018 echter heeft de Advocaat
Generaal van het Europees Gerechtshof geoordeeld dat ook
de overeenkomst m.b.t. de visserij niet geldig is. Dit kan met
name voor wat betreft de sardines in blik grote consequenties hebben. Een en ander zou namelijk inhouden dat er
invoerrechten betaald moeten worden over sardines die in
het maritiem deel van de Westelijke Sahara zijn gevangen.
Dit zou zonder meer ook met terugwerkende kracht kunnen
worden toegepast. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag
heeft het Europese Hof van Justitie op 27 februari 2018
bepaald dat de Westelijke Sahara uitgesloten is van de
visserijovereenkomst tussen de EU en Marokko. Helaas is
aan de onduidelijke situatie wat betreft een navordering met
terugwerkende kracht in 2017 nog geen einde gekomen.

In deze commissie hadden zitting:
P.R.F.M. Thieme
P. Voogelaar

(voorzitter a.i.)
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Hoofdstuk 10

Werkgroep Fruit- en Groenteconserven
alsmede sappen
Champignons China

In 2017 was de herziening van het quotum systeem
voor champignons een onderwerp. Tot op heden
was er voor nieuwkomers slechts een zeer beperkte
mogelijkheid om te starten met de import van Chinese
champignons als gevolg van de quotumverdeling tussen
traditionele importeurs en nieuwkomers. Daarin lijkt nu
wel verandering te komen. Het voorstel dat er nu ligt
geeft de nieuwkomer de mogelijkheid om op basis van
licenties grotere hoeveelheden te importeren uit het
tariefcontingent. Wanneer het voorstel wordt behandeld
is echter nog niet bekend.

Mandarijnen China

Voor de mandarijnenimport vanuit China geldt nog
steeds een antidumping tarief (ingesteld in 2007) ter
bescherming van de EU industrie. In de loop der jaren is
de economische situatie zeer sterk veranderd en is ons
inziens een anti-dumping regeling niet meer nodig.

Dit naast het feit dat de anti-dumping regeling zijn
doel volledig heeft gemist: het aantal EU fabrieken
dat mandarijnen inblikt, is gedaald naar 2 (!). De afzet
van Spaanse mandarijnen in blik in de EU is gedaald
van 29.000 ton naar 17.000 ton. Alleen Turkije heeft
goede zaken gedaan door de antidumping regeling
en heeft zijn afzet in de EU zien stijgen van 150 ton
naar bijna 11.000 ton! Tijdens een hoorzitting in Brussel
(december 2017) heeft de NZV, tezamen met de
Frucom en de Duitse Warenverein argumenten naar
voren gebracht die naar onze mening zouden moeten
leiden naar een herziening van de anti-dumping
regeling.

In deze commissie hadden zitting:
P.R.F.M.Thieme
F.C.A.M. Bertens
C. van de Sandt

(voorzitter)
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Hoofdstuk 11

Commissie Public Relations
We zijn ons momenteel aan het oriënteren op het
aanpassen van de website. De website is in 2014 voor
het laatst aangepast maar door de snel veranderende technieken en mogelijkheden op dit gebied is het
raadzaam om de website weer onder de loep te nemen.
In het verleden is de website opgezet om de consument
te informeren over noten en zuidvruchten. In 2014 is dit
aangepast naar een website gericht op B2B.
De ‘core’ business van de NZV is informatievoorziening
aan de leden. Dit gebeurt nu nog veelal per e-mail maar
dit is eigenlijk achterhaald. Nieuwe technieken maken
het mogelijk -en makkelijker- om dit via de website te
doen. In de nieuwe opzet van de website zal de nieuwsbrief een belangrijke rol gaan spelen. Wekelijks via
een nieuwsbrief de informatie delen in plaats van
de verschillende e-mails die we nu krijgen met de
laatste informatie/besluiten vanuit Brussel dan
wel informatie die u kan delen met uw klanten.

Het zal hiermee ook makkelijker worden een archief
aan te leggen waar u eenvoudig toegang tot hebt
en de benodigde informatie snel kan terugvinden.
De FRUCOM website wordt binnenkort vernieuwd
en we willen de opzet hier eerst even van bekijken
en waar mogelijk als basis gebruiken en aangepast
naar de behoefte van de NZV leden. Mocht u nog
vragen of aanbevelingen hebben, dan horen wij
deze graag.

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

(voorzitter)
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Hoofdstuk 12

Reglementen Commissie
De reglementen commissie heeft het afgelopen jaar
diverse technische vragen en opmerkingen van individuele leden behandeld en beantwoord. Dit betrof hoofdzakelijk vragen over interpretatie van de NZV condities. De
herziene condities, welke in 2017 in werking zijn getreden, bleken in de praktijk in alle gevallen te voorzien.

In deze commissie hadden zitting:
C.P.A. Weel
(voorzitter)
S. van Graafeiland
C. van de Sandt

Hoofdstuk 13

Technische Commissie
In januari 2017 heeft de NZV – samen met de Vereniging
voor Bakkerij en Zoetwaren (VBZ) - voor haar leden een
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Daarin werd
ingegaan op de verantwoordelijkheden van handelaren in
het algemeen en een focus op allergenen in het bijzonder.
Ook werd er een uitwerking van een kwantitatieve risicobeoordeling van kruisbesmetting gepresenteerd.
Informatie over kruisbesmetting met allergenen wordt
in de keten steeds belangrijker. Retailers stellen steeds
meer eisen aan hun huismerkproducenten voordat zij
een waarschuwing voor allergenen op het etiket mogen
plaatsen. Zo moeten leveranciers van Albert Heijn
voldoen aan de Code of Practice van Simply Ok. Ook
moeten zij via een VITAL risico berekening aantonen
of kruisbesmetting met een bepaald allergeen wel of
geen risico vormt voor de allergenen consument. Om
te kunnen rekenen aan allergenenrisico’s in de keten
of in het eigen productieproces is informatie nodig
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over hoeveelheden van allergenen. Deze informatie
ontbreekt nu vaak. Allergenen consultancy ontwikkelde een sjabloon om allergeneninformatie in de
keten te standaardiseren en een risico-inschatting
van kruisbesmetting mogelijk te maken. Dit sjabloon
kan in de bedrijfseigen specificatie of questionnaire
worden opgenomen. Het sjabloon wordt al onderschreven door de FNLI, VBZ en de NEBAFA en is
te downloaden via www.allergenenconsultancy.nl/
questionnaire (bron: VMT / editie 15-2017).
De NZV heeft haar leden over het allergenensjabloon geïnformeerd.

In deze commissie hadden zitting:
L. van Beest
H. Budding
R. Pauwels

Hoofdstuk 14

Young Management NZV Club
In 2017 zijn er geen activiteiten geweest.

Hoofdstuk 15

Lustrumcommissie
In 2017 vierde de NZV haar 110 jarig bestaan.
De lustrumcommissie had besloten om deze mijlpaal
te vieren in Antwerpen.
Zo’n 90 deelnemers waren naar de Antwerpse ZOO
gekomen, waar we een rondleiding achter de schermen kregen. Hierdoor kwamen we op plaatsen, waar
we normaal niet komen en hoorden we verhalen, waar
we, bij een bezoek aan de dierentuin, eigenlijk nooit bij
stilstaan. Hoeveel eten de dieren eigenlijk? Hoeveel afval produceren ze? Hoe gaat dat als een dier ziek is en
geopereerd moet worden? Werkt dat bij een aap anders
dan bij een leeuw? We zijn bij de zeeleeuwen in hun
privé vertrekken geweest, we hebben de pompen en de
filters van het aquarium gezien en we hebben gekeken
bij de kweek van vogelspinnen en kakkerlakken. De
handtamme slang sloot de rondleiding af.
Maar de bezoekers kregen ook veel informatie over
de diverse fokprogramma’s. De Antwerpse ZOO werkt
nauw samen met andere dierentuinen over de wereld
voor het in stand houden van uitheemse diersoorten.
Jammer genoeg mochten we hierdoor niet achter de

coulissen bij de leeuwen komen. De leeuwen
mochten niet gestoord worden…..
Na het bezoek aan de ZOO, ging het hele gezelschap naar het Felix Pakhuis voor de borrel in de
Lichtstraat en het diner in de Salon. Prachtig gelegen aan de Godefridus kaai, waar al eeuwen lang
bulkgoederen, zoals koffie, graan en tabak worden
opgeslagen. Het geheel werd muzikaal omlijst door
jazzcombo Aimee & Frank de Wolf trio en cabaretier Joop Vos zorgde voor de vrolijke noot, door het
gezelschap een spiegel voor te houden. Dit tot veler
hilariteit.
Al met al een geslaagd evenement. Op naar het
volgende lustrum.

In deze commissie hadden zitting:
B. de Jonge
P. Bonneur
G. Polderman
B.A Niemans

(voorzitter)
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