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Hoofdstuk 1

Inleiding

Dit jaar heeft de NZV een zestal nieuwe leden mogen verwelkomen: vijf reguliere leden en één buitengewoon lid.
Twee jaar geleden hebben we veel tijd en energie gestopt in het in kaart brengen van onze doelgroep om deze
gericht te kunnen benaderen. Dat heeft vruchten afgeworpen. Helaas hebben er echter weer een paar leden opgezegd, vandaar dat het bestuur in 2015 tot een onorthodoxe werkwijze heeft besloten, nl. korting bieden op de
contributiefactuur bij het aanbrengen van een nieuw lid. Het blijft belangrijk om een zo groot mogelijke brancheorganisatie te zijn. Het belang van een brancheorganisatie wordt mede afgemeten aan de hoeveelheid leden die zij
heeft. Een grotere organisatie kan meer invloed uitoefenen.
Met uw bijdrage is de NZV in staat om te doen wat zij moet doen: uw belangen behartigen op alle mogelijke
manieren. Allereerst door u tijdig te voorzien van informatie, dan wel invloed uit te oefenen op gebied van regelgeving, zoals blijven protesteren tegen de verhoogde NVWA controle tarieven. Daarnaast door het aanbieden van
goedkope collectieve contracten op het gebied van telecom, brandstof en verzekeringen. Dit alles, zodat u in staat
bent om uw werk zo goed mogelijk te doen met zo min mogelijk problemen. De NZV is er voor het collectief, maar
daarnaast kan ieder NZV lid een beroep doen op het secretariaat bij een individuele kwestie. Een telefoontje of een
e-mailtje van de brancheorganisatie kan vaak al soelaas bieden, daar de NZV als gesprekspartner erkend wordt
door organisaties zoals o.a. de Douane en de NVWA.
Nieuwe activiteiten, zoals de netwerkbijeenkomsten, workshops en de jonge managers club, zijn door u zeer goed
ontvangen; daar gaan we gewoon mee door.
2015 was ook het jaar waarin de NZV ging verhuizen. Meer dan 30 jaar was ons kantoor gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Dicht in de buurt van alle overheidsorganisaties die vaak in en rondom Den Haag zijn
gevestigd. Daar huurden wij kantoorruimte bij brancheorganisatie Frugi Venta, die ook op dit adres was gevestigd.
Frugi Venta (heet inmiddels GroentenFruitHuis) heeft begin dit jaar besloten om het pand in Den Haag te verkopen
en te verhuizen naar een groter kantoor in Zoetermeer. De NZV huurt sinds 23 november 2015 in dit nieuwe pand
ook weer kantoorruimte. Ook vanuit het nieuwe kantoor zal de NZV – op de oude vertrouwde wijze – uw belangen
behartigen.
Wij hopen u in dit jaarverslag een overzicht te kunnen bieden, waarmee de NZV zich bezig houdt en wat zij het
afgelopen jaar voor u bereikt heeft.
		

J. Penning
Voorzitter
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Hoofdstuk 2

Verenigingsaangelegenheden

Gedurende het verenigingsjaar 2015 heeft het bestuur van de vereniging uit de volgende personen bestaan:
Bestuur:
J. Penning
voorzitter
}
B. de Jonge
vicevoorzitter } dagelijks bestuur
M. Soytϋrk
penningmeester}
P. Bonneur
G. Polderman
D.J. Recourt
P.R.F.M. Thieme
C.P.A. Weel
Vacature

Behandeling van geschillen

Arbitrage-instituut
In 2015 zijn drie arbitrageaanmeldingen gedaan ( een hoger beroep, een eerste aanleg en een enkelvoudige).
Bovendien is in dit jaar nog vonnis gewezen in twee arbitragezaken uit 2014.
Er wordt regelmatig opgemerkt dat de arbitrageprocedures zo lang duren. Er gaan vaak maanden overheen
voordat er een uitspraak is. Dat kan kloppen, maar dat ligt niet aan het arbitrage-instituut zelf. Arbitrages zijn ooit
ingesteld om snel en deskundig een oordeel van branchegenoten te geven in een geschil tussen branchepartijen.
Hoewel de procedures nog altijd sneller gaan dan die bij de rechtbanken (gewone zaken duren daar soms jaren),
is er al jaren een tendens gaande, dat de zaken steeds gecompliceerder worden. We merken al jaren dat er minder
arbitrages aangemeld worden. Degene die wel aangemeld worden, zijn vaak juridisch ingewikkeld, met grote financiële belangen. Dit heeft zeker effect op de duur van de procedures.

Secretariaat:
mw. mr. B.A. Niemans secretaris
Ledenaantal:
In 2015 had de NZV 45 reguliere leden en 13 buitengewone leden.

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Commissie van Advies

Deze commissie, die het bestuur adviseert ten aanzien van aanvragen voor het lidmaatschap van de vereniging,
heeft in het verenigingsjaar 2015 vijf aanvragen ter beoordeling gekregen

Men kan nog zeggen dat enkelvoudige zaken (de zgn. betalings-arbitrages), sneller afgehandeld zouden moeten
worden. Bij een enkelvoudige arbitrage heeft men toestemming nodig van de gedaagde, om het door één arbiter
te laten beslechten. Daar krijgt de gedaagde partij 10 werkdagen (twee weken) de tijd voor om daarop te reageren.
Mocht er niet gereageerd worden binnen die termijn, mag het geschil door één arbiter worden afgedaan. Echter, je
bent in de procedure al wel twee weken verder. Verderop in de procedure krijgt een gedaagde partij de gelegenheid om een verweer in te dienen. Dat duurt ook weer een aantal weken.
Een ander punt: arbiters doen het werk voor een geschil “erbij” . De arbiter moet er tijd voor zien vrij te maken,
naast al het werk dat hij normaliter moet verrichten voor zijn functie als eigenaar / directeur / handelaar. Daar zal bij
het plannen van een hoorzitting rekening mee moeten worden gehouden.
Het is daarom in de praktijk niet altijd te voorkomen dat arbitrages soms langer duren dan van te voren gehoopt.

Het gaat hier om:
Virgin Nuts B.V.
Parto Rotterdam
Caspian Nuts B.V.
Kuehne+Nagel N.V.
Berrico FoodCompany B.V.
De commissieleden hebben ten aanzien van deze aanvragen in alle gevallen een positief advies gegeven, welke
unaniem door het bestuur is overgenomen. Bij Kuehne + Nagel N.V. gaat het om het buitengewoon lidmaatschap.
Dit bedrijf is met ingang van 1 januari 2016 lid geworden.
NB! De firma A.K. Elbali is per 1 januari 2015 lid geworden. De aanvraag was echter al in december 2014 gedaan.
.
In deze commissie hadden zitting:
G.N. Dannis
S. van Graafeiland
J. Klijn 			
C. van de Sandt
H.E. Scheffers
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In de arbitragecommissie hadden zitting
F.C.A.M. Bertens		
K. Blokland 			
S. van Graafeiland 		
D. Huizing 			
R. van Helden			
A.G. Klijn 			
H. Kuiper 			
A.G.P. Maarleveld 		
P. Mulder 			
J. Penning 			
F. van der Pijl 			
D.J. Recourt 			
H.E. Scheffers 		
P. Slooten 		
M. Snoek 		
M. Soytürk 		
P.R.F.M. Thieme 		
P.A. Voogelaar 			
C.P.A. Weel 			
T.P.C.M. Jongmans

P.K. Bonneur
H. Jas
M.M. Kok
H.C. Moerman
G. Polderman
C. van de Sandt
G.M. Smit
P.C. Stienen
P.M. van der Waal

Waarschuwingslijst
In 2015 zijn drie nieuwe bedrijven toegevoegd aan de waarschuwingslijst. Het gaat om buitenlandse bedrijven, nl.
Beydemir uit Turkije
Thu May Co uit Vietnam
Basaran uit Turkije.
De laatste is afkomstig uit een procedure die bij de NZV was aangekaart.
De waarschuwingslijst is op de website www.zuidvruchten.nl te vinden.
In het college van onderzoek hadden zitting:
K. Blokland
S. van Graafeiland
H. Jas
T.P.C.M. Jongmans
F. van der Meijde
C. van de Sandt
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Hoofdstuk 5 FRUCOM / Europese zaken
FRUCOM is de overkoepelende Europese organisatie van de handel in noten, gedroogd fruit, groente- , fruit- en
visconserven 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 10 organisaties en negen bedrijven buitengewoon lid. Deze laatste zijn
handelsorganisaties buiten de EU en Europese bedrijven, die in hun land geen nationale brancheorganisatie
hebben. Iedere aangesloten nationale organisatie levert een lid aan FRUCOM bestuur. Namens de NZV is dat de
heer J. Penning.
Opvallend is dat de “nieuwe” Lidstaten, de landen in het oostelijk deel van Europa, niet vertegenwoordigd zijn in
FRUCOM. Slechts 11 van de 28 Landen in de EU worden door FRUCOM vertegenwoordigd. Dat heeft wel de
aandacht van het FRUCOM bestuur en secretariaat. Het belang van een brancheorganisatie wordt afgemeten aan
de hoeveelheid leden die zo’n organisatie heeft. Een grote organisatie heeft meer te zeggen en kan meer invloed
uitoefenen, dan wanneer je maar voor een paar bedrijven/organisaties optreedt. Hoe groter de groep, hoe krachtiger de stem. In dit deel van Europa zijn er echter geen nationale brancheorganisaties, zoals dat wel het geval is
in Noord-, West- en Zuid-Europa. FRUCOM zal dus op zoek moeten naar individuele Oost-Europese bedrijven en
deze moeten interesseren voor het lidmaatschap.
Overzicht FRUCOM leden:

FRUCOM MEMBERS
9 FULL MEMBER ASSOCIATIONS
(voting rights) in 7 EU Member States

FRUCOM: de oren
en de stem van de
Europese handel
binnen de Europese
instellingen.

10 AFFILIATED MEMBER ASSOCIATIONS

9 AFFILIATED MEMBER
EU & NON-EU COMPANIES

WAREN-VEREIN (all products)

DE

AEGEAN EXPORTERS ASSOCIATION

TK

ACQUA TERRA

FR

NZV (all products)

NL

TK

LA PULPE

FR

TNA (The Nut Association)

UK

ISTANBUL HAZELNUT EXPORTERS
UNION

LU

BELGAFOOD (all products)

BE

BLACK SEA HAZELNUT EXPORTERS
UNION

TK

IRECO

UK

MT

NDFTA (dried fruits)

IRAN PISTACHIO ASSOCIATION

IR

ZAMMIT & CACHIA

SNFS (nuts & dried fruits)

FR

Avakian

GR

FRUITIMPRESE (nuts & dried fruits)

IT

Mo

Frutos Secos Fuster

PT

EACCE – Etablissement Autonome
de Contrôle et de Coordination des
Exportations

ALMENDRAVE (almonds & hazelnuts)

ES

PARAMOUNT FARMS

US

ALMOND BOARD OF CALIFORNIA

US

SUN-MAID

US

BFIDA (preserved fruits, vg & fish)

UK

FR

CALIFORNIA PRUNE BOARD

US

DOLE Packaging (2015)

AMERICAN PISTACHIO GROWERS

US

INC – International Nut & Dried Fruit
Council
10 AFFILIATED
Companies & Associations
in producing countries
(IR, Mo, TK, US)

7

FRUCOM members in
11 EU Member States
(BE, DE, ES, FR, GR IT,
LU, MT, NL, PT, UK)

9

SIPA - Seafood Importers & Processors
Alliance

® FRUCOM

FRUCOM heeft - net als de NZV – verschillende werkgroepen. Daarnaast zijn er nog enkele expertgroepen, die
zich met één specifiek product bezighouden.
FRUCOM werkgroepen

FRUCOM expertgroepen

-

-

-

Edible nuts
Chairman: Mr. M. Becker (SNFS)
Dried fruit
Chairman: Mr. J. Penning (NZV)
Processed fruit and vegetables
Chairman: Mr. C. Wolf (HWV)
Canned & frozen fishery products
Chairwoman: Ms. C. Michalek (Aquaterra)

-

Almonds
Chairman: Mr. G. Hacking (TNA)
Hazelnuts
Chairman to be elected soon
Cashews
Chairman: Mr. B. Krishnaswamy (TNA)
Pinenut kernels
Chairman: Mr. W. Leeuwenburgh (NZV)
Organic
diverse mensen van de Engelse NDFTA, de 		
Duitse HWV, en de Nederlandse NZV stellen hun
expertise ter beschikking. Namens de NZV is dat
dhr P. van Schijndel.

FRUCOM heeft drie rollen.
1.
Lobbyen richting de EU beleidsmakers
2.
Informatie verschaffen over de EU-regels voor de invoer van producten uit derde landen in de EU
3.
Netwerken

Daar waar FRUCOM de bovengenoemde rollen in het Brusselse voor haar rekening neemt, doet de NZV dat in
Nederland. Aangezien de individuele Lidstaten altijd een belangrijke rol zullen spelen in Europa, zal een nationale
brancheorganisatie altijd nodig blijven.

FRUCOM’ s roles:

1) LOBBYING TOWARDS THE EU POLICY-MAKERS
EU policy-makers
EU associations:
EUROCOMMERCE,
ESA, CAOBISCO, FDE,
FRESHFEL etc.

Mainly European Commission:
DG TRADE, DG SANCO, DG AGRI, DG TAXUD etc.
Lobbying activities at EU level

FRUCOM secretariat
Definition & preparation of a lobbying strategy

FRUCOM Full members :
National associations secretariats

Lobbying activities
at national level

Wat gebeurde er in 2015 in Europa.

© FRUCOM

1. Lobby activiteiten
(zie schema pagina 11)

Ecuador
In aanloop naar de inwerkingtreding van het Vrijhandelsverdrag tussen de EU en Ecuador, zijn de GSP+ preferenties aan Ecuador toegekend. Belangrijke producten in dit verband zijn de tonijnconserven en de bevroren garnalen.
Zo werd een onnodige verstoring voorkomen van de handel in afwachting van de inwerkingtreding van het verdrag.
Turkse hazelnoten – Bulgaarse grens
Het aantal controles op aflatoxine door de Bulgaarse autoriteiten waren in eerste instantie hoger dan in de EUregels was voorgeschreven. Dit leidde o.a. tot lange wachttijden bij de grens, ongerechtvaardigde vergoedingen en
beschadigde vacuüm verpakkingen. Sinds november 2014 zijn er regelmatig gesprekken geweest met de
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Europese Commissie waarbij bewijsmateriaal over de activiteiten van de Bulgaarse autoriteiten (verzameld door
leden) is overgedragen. Er zijn contacten en bijeenkomsten geweest met o.a. de vertegenwoordigers van de
European Snack Association en de Turkse ambassade. Dit alles om de Europese Commissie er van te overtuigen
dat zij druk moest uit oefenen op de Bulgaarse autoriteiten om die weer in het gareel te krijgen. Hetgeen uiteindelijk
ook is gelukt.
Gedroogde cranberry’s
In mei 2015 werd de maximumlimiet voor chloorthalonil in cranberry’s verlaagd van 2 mg/kg tot het detectie niveau
van 0,01 mg/kg. Vanaf het begin van 2015 heeft FRUCOM samen met de nationale brancheorganisaties veelvuldig
contact gehad met de nationale autoriteiten. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een verhoging van de chloorthalonil maximum limiet van 0.01 mg/kg (LOD) naar 5 mg/kg. De EFSA had daarvoor in haar wetenschappelijk rapport
van 10 juli 2015 al geadviseerd om een importtolerantie voor chloorthalonil in cranberry’s vast te stellen op 5 mg /
kg.
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Noten/gedroogd fruit
Een belangrijke kwestie in 2015 betrof de pesticide fosetyl-Al, die in sommige derde landen wordt gebruikt als
meststof. Naar aanleiding van FRUCOM lobbyactiviteiten heeft de Europese Commissie een tijdelijke MRL vastgesteld op 75 ppm, in september 2014. Maar het detectie niveau (2 ppm) zou opnieuw van toepassing zijn vanaf 1
januari 2016. Er is vanaf begin januari 2015 veelvuldig contact geweest met de Europese Commissie. Er hebben
op Europees niveau uitgebreide lobbyactiviteiten plaatsgevonden van FRUCOM gezamenlijk met INC, Freshfel,
Almond Board Of California, Caobisco en European Snack Association. De lobbyactiviteiten in Nederland werden
waargenomen door de NZV samen met de Vereniging voor Bakkerij en Zoetwaren (VBZ) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). Dit alles om de geldigheidsduur van de tijdelijke MRL van 75 ppm uit te
breiden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een verlenging van de tijdelijke limiet van fosetyl-al in amandelen,
cashewnoten, hazelnoten, macadamias, pistachenoten en walnoten tot 1 maart 2019.
Gedroogd fruit (algemeen)
Drogingsfactoren zijn op dit moment niet op Europees niveau geregeld. Het belang hiervan wordt al geruime tijd
door FRUCOM bij de Europese instanties aangekaart, laatstelijk nog in een presentatie voor het Europees Parlement op 23 juni 2015.
Bevroren bessen / fruit
Er is in 2015 een leidraad opgesteld. Van belang hier zijn de hygiëne praktijken, ter voorkoming van besmetting
met salmonella en het norovirus. Bij de totstandkoming van deze leidraad heeft FRUCOM veelvuldig contact gehad
met de Europese Commissie.
Bisphenol A (BPA)
Vorig jaar werd u bij het ter perse gaan van het jaarverslag 2014 nog net geïnformeerd over het EFSA onderzoek
naar BPA. De EFSA concludeerde dat BPA geen gezondheidsrisico vormt voor de consument (van alle leeftijdsgroepen). Daarmee werd het Franse verbod niet ondersteund door het EFSA advies. Hoe nu verder, gelet op het
Franse verbod van BPA? Belanghebbenden zijn regelmatig geconsulteerd door de Europese Commissie.
FRUCOM heeft in diverse ‘position papers’ het standpunt van de branche gecommuniceerd, nl. geharmoniseerde
EU regelgeving is hier noodzakelijk, anders volgt er o.m. marktverstoring. De Europese Commissie heeft in november 2015 de zgn. ‘roadmap’ gelanceerd met daarin een beschrijving van de huidige regelgeving op Europees
en nationaal niveau met betrekking tot BPA. Het stappenplan biedt ook een lijst van geplande initiatieven van de
Commissie op dit gebied en vijf mogelijke beleidsopties variërend van geen beleidswijziging tot een verbod van
BPA in materialen die in aanraking kunnen komen met levensmiddelen. Naar verwachting zal er in 2016 een besluit
worden genomen door de Europese Commissie over BPA in verpakkingsmateriaal.
NB! Het Franse Constitutionele Hof oordeelde, dat een verbod op de export en fabricage van BPA ongrondwettelijk
is.
Visproducten en etikettering
De nieuwe Verordening betreffende Voedselinformatie aan de Consument (etikettering regeling Verordening
1169/2011), van kracht sinds december 2014, heeft specifiek voor visproducten enkele consequenties:
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•
•
•

Het is niet toegestaan om het bruto gewicht op voorverpakte producten te vermelden;
Er moet een geharmoniseerde methode komen om het uitlekgewicht te bepalen;
De datum van de eerste bevriezing van bevroren verwerkte visserijproducten moet op het etiket vermeld 		
worden.

FRUCOM heeft het afgelopen jaar regelmatig contact gehad met de ambtenaren van de Europese Commissie over
hoe bepaalde regels op dit vlak dienden te worden geïnterpreteerd. Overigens heeft het punt ten aanzien van de
geharmoniseerde meetmethode van het uitlekgewicht nogal wat voeten in aarde. Er leek gekozen te worden voor
de WELMEC guide. Dit had ook de voorkeur van FRUCOM. Echter, er blijkt bij enkele Europese Lidstaten nog
bezwaren aan te kleven en er is dan ook op dit punt nog steeds geen officiële regelgeving.
Visproducten – ‘FAD-free’
Een onderwerp dat het afgelopen jaar speelde was het zgn. ‘FAD- free’ vissen.
FAD is: fish aggregating device; een visconcentratievoorziening of te wel een door mensen gemaakt object dat op
de oceaan wordt gebruikt om bepaalde soorten vis (m.n. tonijn) aan te trekken. De FAD bestaat meestal uit boeien
vastgebonden aan de oceaanbodem met betonnen blokken.
Er is een druk op handelaren om ingeblikte tonijn te leveren met het label: ‘FAD-free’. De gevangen hoeveelheden
voldoen echter bij lange na niet aan de vraag. FRUCOM heeft hieromtrent dan ook veel contact met DG Mare en
DG Sante (voorheen DG Sanco). De Commissie adviseert belanghebbenden die vermoeden dat tonijn ten onrechte wordt aangeduid als ‘FAD-free contact op te nemen met de overheid in het land waar het product wordt verkocht
EU-verordening biologisch
In het jaarverslag over 2014 las u op de valreep nog een positief geluid.
Uitspraak van de EU landbouw commissaris Phil Hogan was toen nog: “Niemand betwist het feit dat het huidige
voorstel onaanvaardbaar is.” Er kwamen begin 2015 ook veel protesten vanuit Europese Lidstaten.
Lidstaten (w.o. Nederland) waren voor flexibiliteit, zoals de mogelijkheid behouden dat er op een bedrijf zowel een
gangbare als een biologische tak bestaat. Ook is er weerstand tegen een abrupte afschaffing van bestaande uitzonderingen voor biologische boeren.
Na maanden van onderhandelingen, zijn de Europese ministers van Landbouw in juni 2015 een algemene aanpak
in de biologische landbouw hervorming overeengekomen. De laatste twistpunten in de Raad waren de aanwezigheid van niet-toegelaten stoffen en de frequentie van de controles. Ministers zijn het nu eens dat er geen drempel
voor residuen van toegelaten bestrijdingsmiddelen, waarboven het product automatisch de biologische status zou
verliezen, moeten zijn. Echter, de landen die deze drempels al hebben, moeten deze kunnen blijven gebruiken tot
het einde van 2020. De ministers kwamen overeen dat landbouwbedrijven met een compatibele trackrecord van
ten minste drie jaar slechts één keer in 30 maanden kan worden geïnspecteerd in plaats van elk jaar. Een duidelijke definitie van wat “laag risico” middelen moeten nog worden vastgesteld bij de uitvoering van de wetgeving.
Op dit moment zijn de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad bezig met hun onder
handelingen om een politiek akkoord tussen de EU instellingen over de biologische hervormingen te bewerkstelligen (de zgn. trialoog bijeenkomsten).
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Samen met FRUCOM volgt de NZV de ontwikkelingen in het kader van handel en verwerking op de voet. Zo voeren wij aan om meer harmonisatie tussen EU landen te creëren voor de consequenties bij overschrijding van de actiewaarde. Daarnaast, voor veel leden essentieel, is er veel debat over het importregime. De huidige wetgeving is
gebaseerd op twee principes: als een land gelijkwaardige (bio)regels (niet exact hetzelfde maar wel vergelijkbaar,
ook wel equivalentie genoemd) heeft, dan kan dat land status erkend derde land krijgen. Producten uit dat land mogen in de EU als biologisch verkocht worden, en visa versa. Als een land die regels niet heeft, kunnen de controleorganisaties een set regels aanmelden bij de Europese commissie, die op gelijkwaardigheid worden getoetst.
In de nieuwe wetgeving wordt gestreefd naar compliance vastgelegd in een handelsakkoord. Als er geen handelsakkoord is met een land, moet het exact de Europese regels volgen. Er is sprake geweest om regionale standaards
mee te wegen, maar daar is niets over uitgewerkt tot nu toe. De praktische gevolgen van deze regeling zijn nog
moeilijk in te schatten, maar zeker is dat het voor veel van onze producten een belemmering zou vormen (paranoten uit Bolivia, cashews uit Vietnam, sultana uit Turkije).
Over het algemeen wordt verwacht dat de nieuwe wetgeving de concurrentiepositie van Europa t.o.v. b.v. de
Verenigde Staten in gevaar brengt, en bovendien niet bijdraagt aan de groei die de sector maakt en aan de toenemende vraag te voorzien.
Dit dossier is een prioriteit voor het Nederlandse voorzitterschap, dat de Raad in de trialoog bijeenkomsten vertegenwoordigt, en Nederland zou graag een overeenkomst met de andere instellingen voor het einde van het presidentschap, 1 juli 2016, bereiken;
EU-verordening over officiële controles
Betreft hier de herziening van Verordening 882/2004. Aspecten als eerste punt van binnenkomst, vergoedingen
voor controles, “name and shame” aanpak, etc. spelen hierbij een belangrijke rol.
Op Europees niveau wordt met diverse andere brancheorganisaties samengewerkt, zoals Freshfel en Eurocommerce. Er zijn inmiddels enkele ‘position papers’ verzonden en FRUCOM heeft inmiddels een ontmoeting gehad
met de Europese Raad om de standpunten toe te lichten. De Europese Lidstaten hebben op 14 oktober een compromis bereikt over de Controleverordening.
Bij de totstandkoming van het compromis waren er twee discussiepunten: de financiering van de officiële controles
(retributies) en de rol van de officiële dierenarts bij de import -en hygiënecontroles. Ten aanzien van de financiering
van de controles en het verplicht doorberekenen van de controlekosten aan het bedrijfsleven waren de Lidstaten
erg verdeeld. Een aantal lidstaten steunde het oorspronkelijke voorstel van de Commissie voor verplichte doorberekening in bijna alle sectoren. Een andere groep lidstaten wilde graag meer ruimte om nationaal te kunnen
bepalen welke kosten worden geretribueerd en welke kosten uit de algemene middelen worden betaald. Om tot
een compromis te komen, is besloten om zo dicht mogelijk bij de status quo te blijven: verplichte retributies in een
beperkt aantal gevallen zoals bij her controles, slachthuiscontroles en importcontroles.
Dit wil nog niet zeggen dat er een nieuwe Controleverordening is. Nu komen de onderhandelingen met o.a. het
Europees Parlement (de zgn. trialogen)
In november 2015 is het Luxemburgse voorzitterschap, namens de Lidstaten, begonnen met de onderhandelingen
met het Europees Parlement. Nederland heeft als EU-voorzitter deze onderhandelingen met ingang van 1 januari
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2016 van Luxemburg overgenomen. Een van de trialogen zal plaatsvinden in het voorjaar van 2016, waar o.m. ook
de artikelen over import aan de orde komen. Het is de bedoeling dat er een politiek akkoord kan worden bereikt
tijdens het Nederlandse voorzitterschap dat duurt van 1 januari tot 1 juli 2016.
De ambities van de Europese Commissie voor vereenvoudiging, modernisering en harmonisatie zijn niet helemaal
waargemaakt. Dit bleek te hoog gegrepen mede gezien de grote verschillen in de manier van controleren tussen
de verschillende beleidsterreinen en tussen de Lidstaten.
Herkomst etikettering:
De Europese Commissie publiceerde in mei 2015 een langverwacht rapport over de potentiële gevolgen van de
verplichte vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van onbewerkte voedingsmiddelen,
één ingrediënt en ingrediënten die meer dan 50% van een levensmiddel uitmaken. Het rapport zegt dat vrijwillige
etiketteringsvoorschriften de meest geschikte oplossing lijkt. Hier is een lange periode van lobbyen aan vooraf
gegaan.
Monitoren van diverse contaminanten, zoals chloraat, perchloraat en
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
Chloraat
In 2015 heeft de EFSA een wetenschappelijk advies opgesteld over de beoordeling van de gezondheidsrisico’s van
acute en chronische blootstelling via de voeding aan chloraat. Daarbij moest ook rekening gehouden worden met
de aanwezigheid van chloraat in water. Belangrijkste conclusies waren:
-

De EFSA stelt een toelaatbare dagelijkse inname (TDI) van 3 microgram per kg (ug / kg) lichaamsgewicht
per dag voor bij langdurige blootstelling aan chloraat in voeding en een acute referentiedosis (ARfD) van 		
36 ug chloraat / kg lichaamsgewicht.
Chloraat wordt gevormd als bijproduct bij het gebruik van chloor, chloordioxide of hypochloriet voor de 		
desinfectie van drinkwater, water voor de productie en oppervlakken die in contact komen met
levensmiddelen
In veel groenten en fruit overtreft het chloraat niveau de standaard maximum aan residuen (MRL) van
0,01 mg / kg

Er wordt bij de Europese Commissie nog intern overleg gevoerd over het vaststellen van MRL’s voor chloraat. In
2016 zal er ook aan de industrie gevraagd worden om monitoringdata aan te leveren. Er is vooral behoefte aan
data over verwerkte voeding en zuigelingen- en babyvoeding. Ook wordt gesproken over de toepassing van chloorhoudende middelen in de glasteelt en in waswater van groente en fruit en de residuen als gevolg daarvan.
FRUCOM stelt in haar ‘position paper’ de volgende normen voor:
•
0,1 ppm voor noten en fruit alle categorieën (behalve bessen)
•
0,25 ppm voor bessen en alle groenten categorieën (met uitzondering van bladgroenten en kruiden)
•
0,5 ppm voor bladgroenten en kruiden
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• 0,1 ppm voor noten en fruit alle categorieën (behalve bessen)
• 0,25 ppm voor bessen en alle groenten categorieën (met uitzondering van
bladgroenten en kruiden)
• 0,5 ppm voor bladgroenten en kruiden

Perchloraat
Perchloraat
De Europese CommissieDe
heeft
op 23Commissie
juni 2015 heeft
een bijgewerkte
verklaring
over deverklaring
aanwezigheid
Europese
op 23 juni 2015
een bijgewerkte
over de van perchloraat in
voedsel goedgekeurd. Zie
onderstaande
tabel die alinop
10 maart
2015 wasZieopgesteld.
De tabel
bijgewerkte
aanwezigheid
van perchloraat
voedsel
goedgekeurd.
onderstaande
die al verklaring
op 10
2015 was
opgesteld.niveaus
De bijgewerkte
juni verduidelijkt
nu dat
van juni verduidelijkt nu dat
demaart
maximale
perchloraat
geldenverklaring
voor het van
eetbare
gedeelte van
de betrokken
de maximale
gelden
het eetbaregevraagd
gedeelte van
levensmiddelen. Daarnaast
heeft de perchloraat
Commissieniveaus
opnieuw
aanvoor
de Lidstaten
omde
opbetrokken
de aanwezigheid van
levensmiddelen.
Daarnaast
de Commissie opnieuw aan de Lidstaten gevraagd
perchloraat in verschillende
voedingsmiddelen
te heeft
controleren.
om op de aanwezigheid van perchloraat in verschillende voedingsmiddelen te
controleren.

Voedingsmiddelen (*)

Perchloraat
limiet
(mg/kg) (*)

fruit en groenten
met uitzondering van die welke hieronder genoemd

0,1

- cucurbitaceae en bladgroenten, met uitzondering

0.2

- - selderij en spinazie geteeld in kas

0.5

- - kruiden, sla en slasoorten, zoals rucola geteeld in kas 1.0
Gedroogde specerijen (met uitzondering van gedroogde
kruiden en paprika) en gedroogde hop

0,5

Thee (Camellia sinensis), gedroogd

0,75

Kruidenthee en fruit thee, gedroogd

0.75

Voeding voor zuigelingen en jonge kinderen – kant-en-

klaar
Polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK's)

0,02

De Europese Lidstaten
in juni 2015 gestemd voor een0,05
maximum limiet van
Andere hebben
voedingsmiddelen
PAK’s in bananenchips. Tot dan toe waren er alleen PAK maximumgehalten voor
kokosolie.aromatische
Een aantal
van de nationale
autoriteiten heeft een hoog niveau van PAK's
Polycyclische
koolwaterstoffen
(PAK’s)
JV-2015- 12
De gevonden
Europese Lidstaten
hebben in juni
2015
gestemd
een maximum
van PAK’s
in bananenchips.
Tot dan
in bananenchips
als
gevolg
vanvoor
de kokosolie
dielimiet
gebruikt
wordt
om de
toebananen
waren er alleen
PAK
maximumgehalten
voor
kokosolie.
Een
aantal
van
de
nationale
autoriteiten
heeft
een
hoog
in te bakken.
niveau van PAK’s gevonden in bananenchips als gevolg van de kokosolie die gebruikt wordt om de bananen in te
bakken.

Vanaf 1 april 2016 is het maximum niveau van bepaalde polycyclische aromatische
koolwaterstoffen
bananenchips:
Vanaf
1 april 2016 is het(PAK's)
maximuminniveau
van bepaalde polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in
bananenchips:

ML’s met ingang van 1 april 2016:
Benzo(a)pyrene
Bananenchips

2.0 µg/kg

Er is een overgangsperiode voor bananenchips die voor 1 april 2016 op de markt zijn gebracht. Zij mogen op de
markt blijven tot de datum van de minimale houdbaarheid of “use-by-date”
Onderhandelingen EU-VS (TTIP)
In 2015 hebben diverse ronden in de handelsbesprekingen plaatsgevonden tussen de EU en de VS in het kader van TTIP (Transatlantic Trade Investment Partnership). De EU is intern verdeeld over de zgn. Investor-State
Dispute Settlement clausule. Dit is een voorziening in internationale handelsverdragen en internationale investeringsovereenkomsten, die de investeerder het recht geeft om zelfstandig een arbitragezaak tegen een vreemde
overheid aanhangig te maken op basis van internationale wetgeving. In de zomer van 2015 heeft het Europees
Parlement ingestemd met de onderhandelingen tussen de EU en de VS over de TTIP. Het EP stemde voor het
houden van een speciale vorm van geschillenbeslechting waarbij onafhankelijke rechters een belangrijke rol spelen.
Belangrijk punt voor onze branche is dat er wordt gesproken over het verdwijnen van invoerrechten op verwerkte
producten. Dat heeft enorme consequenties voor de verwerkende industrie in Europa. FRUCOM is hierover al
enige tijd in gesprek met de Europese instanties.

2. Informatie over EU regels met betrekking tot import uit 3e landen in de EU
FRUCOM’ roles:
2) INFORMATION on EU rules to import products into the EU
EU Network:
EU associations:

EUROCOMMERCE,
ESA, CAOBISCO, FDE, FRESHFEL…

EU policy-makers

Mainly European Commission:
DG TRADE, DG SANCO, DG AGRI, DG TAXUD etc.

+ Third countries
REPRESENTATIONS (e.g.
USDA)

FRUCOM participates
in 70 meetings/year

Daily monitoring:
EU press/
EU Official Journal
EU Newsletters

FRUCOM secretariat

FRUCOM Full members :
Sum of benzo(a)-pyrene,
benz(a)anthracene,
benzo(b)fluoranthene and chrysene
20.0 µg/kg

Er is een overgangsperiode voor bananenchips
16 die voor 1 april 2016 op de markt zijn
gebracht. Zij mogen op de markt blijven tot de datum van de minimale houdbaarheid of

Nuts & Dried fruits National associations secretariats
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Dit kan ondermeer onderverdeeld worden in handelsbeleid en voedselbeleid.

Handelsbeleid
Wat is er o.a. op het gebied van handelsbeleid in 2015 in Europa gebeurd?
Ecuador
Het toestaan van GSP+ preferenties aan Ecuador. In aanloop naar de inwerkingtreding van het Vrijhandelsverdrag
tussen de EU en Ecuador, zijn de GSP+ preferenties aan Ecuador toegekend om onnodige verstoring van de handel in afwachting van de inwerkingtreding van het Verdrag te voorkomen.
Filippijnen
Ook zijn de GSP+ preferenties toegekend aan de Filippijnen.
Kenia
Op 11 september 2015 hebben de EU en de EAC (Oost Afrikaanse Gemeenschap, bestaande uit Burundi, Kenia,
Rwanda, Tanzania en Uganda), een akkoord bereikt met de EU over de definitieve tekst van de Economische Partnerschapsovereenkomst (EPA). De EU en EAC onderhandelingen over de EPA werden al in oktober 2014 gesloten
en dat leidde ertoe dat de EU aan Kenia belastingvrije en quotavrije toegang verschafte voor alle invoer vanuit Kenia naar de EU. Nu is het aan de EAC om de EPA te ratificeren uiterlijk in oktober 2016. Als dit niet op tijd gebeurt,
zal vrije markttoegang tot de EU van Kenia weer ontzegd worden.
China, Thailand en Malediven
Met ingang van 1 januari 2015 is de invoer uit China, Thailand en de Malediven onderworpen aan de meestbegunstigingsrechten (“ MFN duties” ). Alle drie de landen zijn door de Wereldbank gekwalificeerd als een hoger middeninkomensland gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren. Daarom zijn deze landen uit het GSP stelsel
verwijderd.
Verenigde Staten
Diverse rondes in de handelsbesprekingen tussen de EU en de VS in het kader van TTIP (Transatlantic Ttrade
Investment Partnership) hebben in 2015 plaatsgevonden. Zie ook pagina 17
Vietnam
Op 2 december 2015 hebben de EU en Vietnam hun onderhandelingen over een Vrijhandelsakkoord afgerond. Dit
zal inhouden dat de EU tarieven voor visproducten zullen worden geliberaliseerd in een periode van drie of zeven
jaar. Tonijnconserven en surimi zijn uitgesloten van deze liberalisatie. Echter, een deel van het Vrijhandelsakkoord
houdt in rechtenvrije quota voor tonijnconserven (ongeveer 11.500 ton), surimi (ongeveer 5000 ton) en suikermais.
De quota zullen worden beheerd op een ‘first-come first-served’ basis. Dit zal officieel worden bevestigd, zodra de
tekst van de overeenkomst wordt gepubliceerd.

Thailand
De onderhandelingen met Thailand zijn – vanwege de politieke situatie daar – al enige tijd bevroren.
Samoa, Irak, Marshall eilanden en Tonga
In 2015 is er vanuit de Europese Commissie het voorstel gedaan om Samoa de status belastingvrije en quotavrij
markttoegang tot de EU vanaf 1 januari 2019 te ontnemen. Dit land verliest dan nl. de status van ‘de minst ontwikkelde landen’. Ook is er een voorstel gedaan om Irak, de Marshall eilanden en Tonga vanaf 1 januari 2017 niet
meer onder het GSP stelsel te laten vallen. Deze landen zijn dan inmiddels gekwalificeerd als
“middeninkomens” landen.
Turkije
De EU en Turkije zijn overeengekomen hun Douane-Unie te moderniseren. Beide partners zullen nu hun interne
procedures starten. De EU-Turkije Douane-Unie werd van kracht op 31 december 1995, maar heeft geen betrekking op landbouw producten (met uitzondering van de meeste verwerkte landbouwproducten).
Overzichtsdocument handelssituaties
Het FRUCOM secretariaat heeft in 2015 enkele malen een overzichtsdocument gemaakt waarin alle wijzigingen
rondom handelssituaties tussen de EU en diverse 3e landen chronologisch staan vermeld. Voor NZV-leden is dit
document openbaar.

Voedselbeleid
Diverse onderwerpen die onder het voedselbeleid (incl. voedselveiligheid) vallen zijn hiervoor al aan de orde geweest, zoals b.v.
bisphenol A
perchloraat
chloorthalonil in gedroogde cranberry’s
chloraat
PAK limieten in bananenchips
aflacontroles aan de Turks-Bulgaarse grens
herziening van de biologische regelgeving
medewerking aan het guidance document i.v.m. bevroren bessen en
lobby rondom het fosetyl-al dossier
Daarnaast speelden er op het gebied van voedselbeleid nog enkele andere zaken.
Een greep hieruit:

Filippijnen en Tunesië
In 2015 zijn ook de onderhandelingen tussen de EU en de Filippijnen gestart. Dat geldt ook voor de onderhandelingen tussen de EU en Tunesië.

Hoog risico producten
Op 1 april 2015 werden Australische amandelen, Amerikaanse pistaches en Oezbeekse abrikozen onderworpen
aan hoger controle regime. Of te wel geplaatst op de lijst met hoog risico producten. Op 1 oktober 2015 kwamen
daar de Gambiaanse pinda’s en Servische bevroren frambozen bij. Met ingang van die datum werden de Oezbeekse gedroogde druiven weer van de lijst verwijderd.
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Pre-export certificaat voor Amerikaanse amandelen
Amerikaanse amandelen worden met ingang van 9 juli 2015 minder gecontroleerd. Ze moeten vanaf die datum wel
vergezeld worden door een zgn. pre-export certificaat. De controle aan de EU grenzen zal dan een frequentie hebben die lager is dan 1%.
Strenger import regime
voor
Braziliaanse
grondnoten
Strenger
import
regime voor Braziliaanse
grondnoten
In september
2015 zijngrondnoten
de Braziliaanse
(en aanverwante
producten)
In september 2015 zijn
de Braziliaanse
(engrondnoten
aanverwante
producten)
ondergebracht onder de bijzondeondergebracht onder de bijzondere voorwaarden van Verordening 884/2014. Dat
re voorwaarden van Verordening
884/2014.
Dat
betekent
dat
ze
onderhevig
zijn
aan
versterkte aflatoxine controles.
betekent dat ze onderhevig zijn aan versterkte aflatoxine controles. Die houden in dat
Die houden in dat iedere
partij
moet
worden
een gezondheidscertificaat
en bemonsterings- en analyiedere
partijbegeleid
begeleid moet
worden
doordoor
een gezondheidscertificaat
en bemonsteringsen analyseresultaten
en dat zendingen
10% van de ingevoerde
zendingen
zal worden
getest
op de EU-grens.
seresultaten en dat 10%
van de ingevoerde
zal worden
getest op
aflatoxine
aan
aflatoxine aan de EU-grens.

Zware metalen
Zware metalen
In het jaarverslag vanIn2014
was al aangekondigd
er nieuwedatmaximum
limieten limieten
voor lood
het jaarverslag
van 2014 was al dat
aangekondigd
er nieuwe maximum
voorwaren vastgesteld
lood
diverse
producten
onze branche.
In juni 2015
zijn de
voor diverse producten
uitwaren
onzevastgesteld
branche.voor
In juni
2015
zijn deuit
nieuwe
loodlimieten
gepubliceerd.
Met ingang van 1
nieuwe loodlimieten gepubliceerd. Met ingang van 1 januari 2016 gelden de volgende
januari 2016 gelden de
volgende
wijzigingen.
wijzigingen.

Producten en productcategorieën
Bessen en klein fruit* zoals tafeldruiven,
aardbeien, bosbessen, frambozen
Behalve cranberries, aalbessen (Ribes
rubrum), zwarte aalbessen (Ribes nigrum),
vlierbessen en aardbeiboom

Maximumgehalte aan lood

verlaagd van 0.20 mg/kg naar 0.10
mg/kg

Cranberry’s, aalbessen (Ribes rubrum), zwarte
aalbessen ( Ribes nigrum), vlierbessen en
Blijft op 0,2 mg/kg
aarbeiboom
Vruchtgroenten*, zoals meloenen, tomaten,
gojibessen en paprika’s
Behalve suikermaïs
NIEUW suikermais
Koolsoorten *, behalve bladkoolachtigen
Verse groente*
Koppotigen (visserijproducten)
NIEUW schorseneren

Verlaagd van 0.10 mg/kg naar 0.05
mg/kg
Blijft op 0,1 mg/kg
Verlaagd van 0.30 mg/kg naar 0.10
mg/kg
Verlaagd van 0.20 mg/kg naar 0.10
mg/kg
Verlaagd van 1.0 mg/kg naar 0.30
mg/kg
Verhoogd van 0,10 mg/kg naar 0,30
mg/kg

Naast lood, zijn er nog andere zware metalen onderwerp van discussie in Europa. Het
gaat dan om arseen, nikkel, kwik en methylkwik.
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Naast lood, zijn er nog andere zware metalen onderwerp van discussie in Europa. Het gaat dan om arseen, nikkel,
kwik en methylkwik.
De Europese Commissie heeft de Lidstaten aanbevolen om arseen in voedsel te gaan monitoren in de periode
2016, 2017 en 2018. Het gaat hier onder andere om vis, visproducten en groente.
Ook voor wat betreft nikkel zal de Europese Commissie naar alle waarschijnlijkheid gaan aanbevelen om dit de
komende tijd te gaan monitoren, zodat er meer gegevens verzameld kunnen worden.
Kwik en methylkwik spelen een belangrijke rol bij visproducten. Voor diverse vissoorten heeft de Europese Commissie een verlaging van de maximum kwiklimieten voorgesteld. (met uitzondering van de Portugese doornhaai
en zwaardvis; daarvan wordt voorgesteld om de limiet te verhogen). De discussie is nog steeds gaande in Brussel. Een probleem bij het vaststellen is dat als de limieten lager worden vastgesteld, dat dan een groot deel van
de gevangen vis vernietigd moet worden. In de zomer van 2016 zullen alle belanghebbenden door de Europese
Commissie worden geconsulteerd. Overigens geeft de Europese Commissie geen voedseladviezen meer op het
gebied van vis. Dit heeft te maken met de enorme variëteit van consumptie in de verschillende Europese Lidstaten.
De voorlichting wordt nu overgelaten aan de nationale Lidstaten.
Pesticiden
Ook in 2015 zijn diverse max. limieten van pesticiden residuen gewijzigd. Alles over pesticiden kunt u ook terugvinden in de Europese pesticiden database.
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
(NB! Houd rekening met de drogingsfactoren)
Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IUU visserij)
In 2010 zijn er Europese regels in werking getreden om illegale, ongemelde en ongereglementeerde (IUU) visserij
te bestrijden. Het gaat hier om de Verordeningen 1005/2008 en 1010/2009. Volgens de Verordeningen moeten de
vlaggenstaten de oorsprong en wettigheid van de vis certificeren en de volledige traceerbaarheid garanderen van
alle zeevisserijproducten die van en naar de EU worden verhandeld.
Wanneer de vlaggenstaten de wettigheid van de producten volgens de internationale regels niet kunnen certificeren, start de Europese Commissie een proces van samenwerking en bijstand op om hen te helpen hun wettelijke
kader en praktijken te verbeteren. Het proces werkt op basis van het uitdelen van kaarten:
gele kaarten (waarschuwingen)
groene kaarten (problemen zijn opgelost)
rode kaarten (volgen op gele kaarten als de problemen na waarschuwingen niet zijn opgelost. Een rode 		
kaart kan leiden tot een handelsverbod)
Het proces draait erom dat een land wordt gezien als een niet meewerkend derde land aan het tegengaan van IUU
visserij. In dat verband is er in oktober 2014 een zgn. rode kaart aan Sri Lanka gegeven. Dat leidde ertoe dat in
januari 2015 een importban voor visproducten uit Sri Lanka van kracht werd.
Taiwan en Comoros hebben in oktober 2015 een gele kaart gekregen. Terwijl de gele kaarten die eerder aan Gha-

23

na en Papua Nieuw Guinea waren uitgedeeld, in oktober 2015 zijn ingetrokken. Dit geldt ook voor de gele kaarten
aan Zuid-Korea en de Filippijnen. Dat gebeurde in april 2015. Als een gele kaart wordt ingetrokken, dan heeft een
land voldoende maatregelen getroffen in het tegengaan van IUU visserij.
Op dit moment loopt de spanning op omtrent Thailand. Dit land heeft een gele kaart gekregen in april 2015. Volgens de regels had de Europese Commissie in oktober 2015 een uitspraak over de volgende stap in het proces
moeten doen, maar heeft dat, tot op de dag van het ter perse gaan van dit jaarverslag, nog niet gedaan. Thailand is
een belangrijk land als het gaat om export van tonijn naar de EU.
Overzichtsdocument IUU visserij
Het FRUCOM secretariaat heeft in 2015 ook enkele malen een overzichtsdocument gemaakt waarin alle wijzigingen rondom IUU visserij chronologisch staan vermeld. Voor NZV leden is dit document openbaar.
Overige vis gerelateerde zaken zijn o.a.
De voedselfraude, m.n. rondom de marketing van vis heeft de aandacht van de Europese Commissie.
Er is een EU aanbeveling uitgegaan om steekproeven uit te voeren om fraude in de afzet van visserijpro- 		
ducten te identificeren
Verhoging max. limieten non dioxine achtige pcb’s voor in het wild gevangen doornvis van 75 ng/g
naar 200 ng/g
Verhoging max. limieten PAK in gedroogde bonito en bepaalde gerookte haring
(benzoapyreen van 2.0 µg/kg naar 5.0 µg/kg en PAK4 van 12.0 µg/kg naar 30.0 µg/kg)
Verhoging van max. limiet van benzoëzuur - benzoaten (E 210 -213) van
gekookte garnalen in pekel van 1000 mg/kg naar 1500 mg/kg

Ter gelegenheid van het afscheid van FRUCOM voorzitter Mr Rome, was er op 17 juni 2015 een speciaal aflatoxine seminar georganiseerd.
FRUCOM:
M. Rome		
T. Haas-Rickertsen
Mw. C. Moser		
F. Brandenburg		
R. Vorss		

voorzitter tot 17 juni 2015
voorzitter vanaf 17 juni 2015
algemeen secretaris
adviseur handel
beleidsadviseur

Na de zomer van 2015 heeft mw. Moser besloten na 10 jaar FRUCOM voor een andere uitdaging te kiezen. Zij
heeft dan ook met ingang van 1 november 2015 haar baan bij FRUCOM opgezegd. Op 11 januari 2016 is haar
opvolgster, mw. A. Boulova in dienst getreden.

Focus in 2016
Een groot aantal van de bovengenoemde kwesties zal ook in 2016 in meer of mindere mate weer aan de orde
komen. Issues die in 2016 zeker een rol gaan spelen zijn de regelgeving omtrent allergenen etikettering, m.n. ten
aanzien van de onbedoelde aanwezigheid van allergenen. Ook zal er steeds meer bekend gaan worden over de
zgn. endocrine verstoorders (potentiele hormoon ontregelaars) of te wel chemische stoffen die de werking van natuurlijke hormonen nabootsen. Voorbeelden hiervan zijn dioxines, PCB’s, fenolen en verscheidene pesticiden. De
Europese Commissie voert momenteel een impact assessment uit naar de gevolgen van verschillende sets criteria
om hormoon verstorende stoffen te identificeren.

3.

FOTO EUR PARL

Netwerkplatforms

Last but not least fungeert FRUCOM , net als de NZV, als netwerkplatform. M.n. gaat het daarbij om contacten:
Tussen importeurs uit verschillende Europese Lidstaten
Tussen importeurs en exporteurs (uit VS, Iran, Turkije, Marokko)
Tussen importeurs en Europese beleidsmakers
Tussen importeurs en andere Europese brancheorganisaties
Naast de gebruikelijke bijeenkomsten van het FRUCOM bestuur, algemene ledenvergadering en de werkgroepen
vond er in 2015 nog een extra bijeenkomst plaats.
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Europees Parlement Brussel
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Hoofdstuk 6

Werkgroep Gedroogd Fruit

De markten van de meeste zuidvruchten kunnen als ‘bestendig’ genoemd worden. Geen grote misoogsten, maar
ook geen record-oogsten. Tot aan de zomer bleven de meeste prijzen wel vast door een wereldwijde vraag vanuit
met name de ‘booming’ economieën. Nu met name de vraag uit China wat is afgekalfd en de oogsten in 2015 redelijk tot goed waren, zien we de prijzen in het algemeen wat dalen. Uitzonderingen zijn er uiteraard ook.
Veel meer zat de hectiek bij de externe factoren, zoals overheidsmaatregelen, valuta en politieke ontwikkelingen.
Zoals b.v. de regelgeving uit Brussel ten aanzien van de voorgestelde verlaging van de toegestane maximale
hoeveelheid fosetyl-Al van 75 ppm naar 2 ppm. Dit voorbeeld geeft weer aan hoe belangrijk het is om als branche
op nationaal en Europees niveau vertegenwoordigd te zijn. Als deze verlaging was doorgezet, zouden de gevolgen
voor Europa (verlies banen e.d.) desastreus zijn geweest. Gelukkig is door een sterke lobby, waarbij de NZV actief
betrokken was, de regelgeving bijgesteld.
De dollar werd fors duurder waardoor de Europese importeurs hun waar tegen hogere prijzen af moesten zetten op
de Europese markt ten opzichte van een jaar eerder.
De situatie in het Midden-Oosten is voor de lokale bevolking mensonterend. Onze handel heeft met de indirecte
gevolgen hiervan ook te maken. De ruzie tussen de Westerse wereld en Rusland en daarna tussen Turkije en Rusland, heeft toch impact op de handel. Het wegvallen van de Russische markt voor met name de Turkse gedroogd
fruit exporteurs was niet in het nadeel van de Europese kopers.
Een volgende ontwikkeling is het mogelijke opheffen van de ban op Iraanse betalingen. Hoewel Iran nooit van de
markt is verdwenen, zal een vrije handel met dit land zeker ook gevolgen hebben voor de goederenstroom.
Voor het komende seizoen zijn de meeste collega’s toch wel positief gestemd. Lagere prijzen kunnen weer voor
een grotere vraag zorgen en zolang we met z’n allen blijven hameren op het gezonde van zuidvruchten, blijft groei
mogelijk.
In deze commissie hadden zitting:
J. Penning (voorzitter)
S. van Graafeiland
J. Klijn
C. van de Sandt
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Hoofdstuk 7

Werkgroep Noten

In het verslagjaar 2015 is de commissie niet in persoon bij elkaar geweest.
In 2015 was er sinds lange tijd weer eens sprake van prijsdalingen voor diverse notencategorieën. Voor bepaalde
productgroepen was daarbij ook nog eens flinke prijsvolatiliteit gedurende het jaar. Hazelnoten zijn hiervan een
goed voorbeeld met vele dollars prijsstijgingen en –dalingen in 2015. Per artikelgroep verschilt de oorzaak, maar
de in historisch perspectief zeer hoge prijzen hebben voor een afwachtende houding gezorgd ten aanzien van
inkoopbeslissingen.
De situatie in China heeft voor diverse markten zeker ook voor tumult (met name voor walnoten en amandelen) gezorgd. Vooral de aanpak door de Chinese autoriteiten van de illegale importen heeft geleid tot veel meer voorzichtigheid in China. In bepaalde delen van de wereld was het El Nino effect duidelijk zichtbaar. Vooral Zuidelijk Afrika
heeft veel meer droogte dan normaal.
De publieke communicatie rondom noten is positief. De Gezondheidsraad geeft in zijn ‘Richtlijnen Gezonde Voeding 2015’ het advies om ten minste 15 g. ongezouten noten per dag te eten. Vervolgens geeft men in hetzelfde
rapport aan dat in Nederland de helft van de bevolking weinig of geen noten eet. Tien procent van de vrouwen eet
10 gram per dag, tien procent van de mannen 15 gram per dag. Er lijkt dus nog voldoende ruimte voor groei en
ontwikkeling in onze branche.
In deze commissie hadden zitting:
D.J. Recourt (voorzitter)		
P.C Stienen 				
C.P.A. Weel			
J. Klijn						
F. van der Meijde
C. van de Sandt
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Hoofdstuk 8

Werkgroep Grondnoten

2015 is een stabiel grondnotenjaar geweest ten opzichte van vorige oogstjaren.
De oogsten waren wederom goed waardoor de marktprijzen in Europa veelal door de valutaschommeling bepaald
werden. Op het dossier van de importselectie methoden van de NVWA met de hierbij behorende kosten, is niets
veranderd dan dat er een nieuw contactpersoon binnen de overheid verantwoordelijk is op dit dossier. Vooral de
aanhoudende stugge houding van de NVWA is niet coöperatief te noemen. Mede ingegeven door hun interne financiële situatie is men tegen elke verandering en tevreden over de selectieprocedures. De NZV blijft hier – samen
met andere brancheorganisaties – tegen protesteren.
Overige serieuze problemen of situaties op het gebied van grondnoten hebben we niet gekend in 2015.
In deze commissie hadden zitting:
G. Polderman (voorzitter)			
W. Roos
P. Bonneur
P.C. Stienen
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Hoofdstuk 9

Werkgroep Visproducten

Eind april 2015 is een gele kaart aan Thailand uitgereikt in verband met illegale, niet gerapporteerde en ongereglementeerde visserij (IUU). Deze gele kaart gold in eerste instantie voor een periode van een half jaar. Inmiddels is
deze periode verlengd. DG Mare en DG Trade zijn begin 2016 op een missie naar Thailand geweest om te kijken
of er voldoende voortgang is gemaakt met het moderniseren van het wettelijke raamwerk en of er voldoende is
gedaan om het aantal niet geregistreerde boten te reduceren. Hiernaast is er gekeken of er positieve ontwikkelingen zijn met betrekking tot de uitbuiting van arbeiders. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag heeft de
Europese Commissie over Thailand nog geen officieel standpunt ingenomen, in tegenstelling tot wat in de pers
is gemeld. De verwachting is dat de gele kaart voor Thailand de komende maanden gehandhaafd blijft. Er gaan
echter ook geluiden op om ook de situatie m.b.t. uitbuiting van arbeiders in de sector in de beslissing te betrekken,
hoewel de gele kaart strikt genomen gegeven is / kan worden voor IUU-visserij.
Na eind augustus een hoogtepunt te hebben gekend van ± US$ 1.500,= per ton, is de grondstofprijs voor tonijn
(SKJ whole frozen 1,8 kg up) gedaald naar een bodem van US$ 950,= per ton rond midden december. Inmiddels is
de grondstofprijs weer iets aangetrokken tot een actueel niveau van ca. US$ 1.200,= per ton (mid-februari). Hoe de
grondstofprijs zich later dit jaar gaat ontwikkelen is lastig te zeggen. Deze ontwikkeling hangt van meerdere factoren af (vraag / olieprijs / vangst / weersomstandigheden e.d.)
In de landen om ons heen is er steeds meer vraag naar ‘FAD-Free ‘gevangen tonijn (F.A.D. = Fish Aggregating
Device). In Nederland is deze vraag, vooralsnog, niet erg actueel. De moeilijkheid met FAD-Free gevangen tonijn is
om vast te stellen of tonijn, die als ‘FAD-Free’ aangeboden wordt, ook daadwerkelijk ‘FAD-Free’ gevangen is. Er is
immers sprake van zelfcertificering, en het is opmerkelijk dat relatief veel tonijn zonder gebruik te maken van FAD’s
is gevangen.
Per 1 januari 2015 geldt voor de Filippijnen de GSP+ regeling. Het invoerrecht is 0% (enkele producten uitgezonderd), dit was eerst 20,5% (met GSP form A). Hoewel de export van de Filippijnen naar de EU, in het algemeen,
fors is gestegen, is de export van visproducten maar licht gestegen, in tonnage slechts 4%. Voordat GSP+ voor
de Filippijnen was ingesteld, was met een grotere stijging rekening gehouden. Wel is de gemiddelde prijs gedaald,
maar hier zitten ook marktinvloeden in.
In deze commissie hadden zitting:
P.R.F.M. Thieme
(voorzitter a.i.)
G.N. Dannis
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Hoofdstuk 10 Werkgroep Fruit- en Groenteconserven alsmede sappen
In 2015 hebben importeurs waarvan producten ook op de Franse markt terechtkomen , te maken gehad met een
nieuwe Franse wet die het gebruik van BPA (Bisphenol A) verbiedt in verpakkingen van voedsel. Voor ons vooral
van toepassing op de vernis/coating in de blikken waar onze producten in zitten. Ondanks protesten uit de gehele
EU is de wet door Frankrijk gewoon doorgevoerd.Volgend op studies die zijn uitgevoerd door de EFSA is niet gebleken dat een BPA verbod noodzakelijk is. Er is wel een voorstel om de SML (Specific Migration Limit) te verlagen
van 0,6 mg/kg naar 0,05 mg/kg. Hierover zal binnen de EU worden gestemd in mei 2016. Indien het wordt aangenomen (wat momenteel wel wordt verwacht...) zal een en ander van kracht worden in de herfst van 2016. Handhaven van het verbod in Frankrijk zou vanaf dat moment onrechtmatig zijn.
Op 22 maart 2012 heeft het Europees Gerechtshof bepaald dat de antidumping heffing op mandarijnen onrechtmatig was. De commissie van de EU is toen een nieuw onderzoek gestart. Het resultaat daarvan was dat in februari
van 2013 de antidumpingheffing opnieuw is ingevoerd. Er was echter weer twijfel over de rechtmatigheid hiervan,
en de zaak is toen doorgegeven aan het Finanzgericht Hamburg en Finanzgericht Düsseldorf. Beide rechtbanken
hebben onafhankelijk van elkaar het Europees Gerechtshof gevraagd de zaak nogmaals te beoordelen. Ditmaal
oordeelde het Europees Gerechtshof in januari 2016 dat de anti-dumping heffing wél rechtmatig was. De antidumping heffing voor Chinese mandarijnen blijft derhalve gehandhaafd.
De invloed van El Niño is dit jaar wereldwijd zeer goed voelbaar (vergelijkbaar met 1997/1998). Gebieden die
normaal gesproken een droge periode doormaken zijn juist extreem nat (Zuid-Amerika) en vice versa (Zuid-oost
Azie). Dit heeft natuurlijk grote impact op de oogsten van de verschillende producten. Heel duidelijk dit jaar is de
invloed van El Niño op bijvoorbeeld de ananasoogst. Met name in het verre oosten hebben de gewijzigde weersomstandigheden (extreme droogte in de normaal gesproken ‘natte periode’) er voor gezorgd dat er veel minder
ananas kon worden geoogst. Ook de kwaliteit en grootte van de ananassen laat te wensen over.
De invloed van El Niño zal nog tot na de zomer van 2016 voelbaar zijn. Tot die tijd moeten we zeker nog rekening
houden met tekorten en hoge prijzen. Een en ander is ook van toepassing op andere groente- en vruchtenconserven.
In deze commissie hadden zitting:
P.R.F.M.Thieme (voorzitter)
F.C.A.M. Bertens
C. van de Sandt

35

Hoofdstuk 11 Commissie Public Relations
Aangezien de NZV geen reclame meer maakt voor de verschillende productgroepen is er voor gekozen om de
naamstelling van de reclamecommissie te wijzigen in “commissie public relations”. Deze commissie houdt zich bezig met activiteiten voor –en door leden van de NZV. Ook de werving van nieuwe leden is een belangrijk onderdeel
van de werkzaamheden van deze commissie.
Zoals bekend is er inmiddels een nieuwe website die meer is gericht op B2B en waarin een belangrijke plaats is
ingeruimd voor de “members only” pagina.

FOTO PRODUCT

Verder zijn er het afgelopen jaar een aantal nieuwe activiteiten opgestart zoals de netwerkbijeenkomsten, cursussen voor het jonge management en een actieve ledenwervingscampagne waar een aantal nieuwe leden van de
NZV uit naar voren zijn gekomen. Op 24 maart 2016 heeft het recall seminar plaatsgevonden waar veel leden zich
voor hebben ingeschreven, maar ook diverse niet leden hebben gevraagd aanwezig te mogen zijn.
Heel belangrijk voor de leden die in noten handelen, is natuurlijk de Schijf van Vijf, die recentelijk is uitgekomen en
waarin noten een belangrijke plaatst innemen.
Binnenkort viert de NZV haar volgende lustrum, dat we uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan, maar hierover
zult u apart geïnformeerd worden.
In de commissie hadden zitting:
B. de Jonge (voorzitter)
G. Bouma
Mw. B.A. Niemans

Hoofdstuk 12 Reglementencommissie
De commissie is druk bezig geweest om de Condities en het Arbitragereglement te herzien. Enerzijds om deze aan
te passen aan de nieuwe wetgeving die van toepassing is op arbitrale procedures in het algemeen en anderzijds
om de condities beter aan te laten sluiten op de hedendaagse maatschappij met o.a. haar vernieuwde communicatietechnieken. Een voorstel daartoe zal worden voorgelegd aan het bestuur en aan de ALV in 2016.
In deze commissie hadden zitting:
C.P.A. Weel (voorzitter)
S. van Graafeiland
C. van de Sandt
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Hoofdstuk 13 Werkgroep Specerijen en Aanverwante Artikelen
Er waren voor deze werkgroep geen activiteiten te melden die overleg of bijeenroepen noodzakelijk maakten.
Gezien de lange periode van inactiviteit is door het NZV bestuur besloten deze werkgroep met ingang van 1 januari
2016 op te heffen.
In deze commissie hadden zitting:
J. Penning (voorzitter a.i.)
G.N. Dannis
H.C. Moerman

Hoofdstuk 14 Technische Commissie
Bij het instellen van deze commissie in 2014 was het de bedoeling dat deze commissie twee keer per jaar zou
vergaderen. Op de agenda zouden dan de onderwerpen staan die in de periode daarvoor waren aangekaart. De
vergadering zou op die manier een discussie op gang brengen om uiteindelijk (na het afwegen van alle “ voors en
tegens”) een standpunt te bepalen.
Onderwerpen die dit jaar aan de orde zijn gekomen zijn:
Ethyleenoxide in rozijnen (meer onderzoek nodig)
Fosetyl-Al (zie hiervoor onder hoofdstuk “FRUCOM”)
BRC7 certificering (bedrijfsvoering op afstemmen)
Allergenen m.n. de onbedoelde aanwezigheid van allergenen (er zou een Europees systeem moeten
komen waarmee je risicoanalyse van crosscontaminatie kan vaststellen)
Helaas blijkt de praktijk toch wat weerbarstiger. Het komt regelmatig voor dat de informatie vrij snel moet worden
aangeleverd en dat de commissie ad hoc een standpunt moet bepalen. Dat was het geval met BPA in verpakkingsmateriaal en de pesticide chlorpyrifos. In het laatste geval is er nauw samengewerkt met zowel de NZV als
de FRUCOM werkgroep gedroogd fruit alsmede met enkele grote Nederlandse rozijnenimporteurs.
In deze commissie hadden zitting:
R. Pauwels
H. Buddingh
L. van Beest
J. Bos
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Hoofdstuk 15		

Young Management NZV Club

Een enthousiaste groep jonge mensen, die vaak nog aan het begin van hun carrière staan. Die kunnen wel wat
hulp gebruiken. Dat dacht het NZV bestuur in 2013 en zo ontstond het idee om een jonge managers club op te
richten, de Young Management NZV Club.
De eerste activiteit , in november 2013, was een management training waarbij gewerkt werd aan het verkrijgen van
leiderschapsvaardigheden.
De tweede activiteit vond plaats in het voorjaar van 2014 en betrof een workshop over de NZV Condities en het
Arbitragereglement.
In maart 2015 vond de 3e activiteit plaats. Een bedrijfsbezoek aan de APM terminals op de 2e Maasvlakte met een
presentatie van Maersk en een terminal tour. De club telt inmiddels 34 leden. 24 daarvan namen aan dit bedrijfsbezoek deel. Het bezoek werd aan het einde van de middag afgesloten met een borrel in haven café Courzand. Ook
bij deze activiteit was er - naast het praktische en theoretische karakter - genoeg ruimte om te netwerken.

APM Terminals 2e maasvlakte, foto’s: © J. Hartman
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