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Hoofdstuk 1

Inleiding

Op 12 november 2013 ondertekenden de voorzitters van de Nederlandse Zuidvruchten Vereniging en de
Nederlandse Vereniging voor de Specerijhandel een detacheringsovereenkomst. Die overeenkomst trad op
1 januari 2014 in en zou een jaar duren. Afgesproken werd dat de NZV haar secretaris bij de NVS zou detacheren
om voor haar werkzaam te zijn als aanspreekpunt voor kwesties met regelgevende en regel handhavende
autoriteiten. De besturen van beide verenigingen hoopten van harte dat deze samenwerking na een jaar
voortgezet en verder bestendigd zou kunnen worden. Helaas blijkt dat op dit moment bij het ter perse gaan van dit
jaarverslag (nog) niet het geval. Beide verenigingen hebben wel afgesproken om contact te blijven houden.
We zullen elkaar blijven uitnodigen voor diverse activiteiten en, indien nodig, elkaar op de hoogte brengen van
belangrijke branche gerelateerde informatie.
Inmiddels kan ik u melden dat er zich in een korte tijd twee andere brancheorganisaties bij de NZV hebben gemeld
om eens na te gaan waar we elkaar kunnen versterken. De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden. We hebben geconcludeerd dat er bij beide brancheorganisaties raakvlakken zijn. Zo zal er getracht worden gezamenlijk op
te trekken richting de overheid en worden er mogelijkheden gezien op het gebied van opleidingen (zoals de Master
Course Agri & Food). Er is zeker nog geen sprake van vergaande samenwerking, maar de eerste contacten zijn
gelegd.
Vorig jaar kondigde ik op deze plek aan dat we in 2014 potentiele leden heel gericht zouden gaan benaderen.
Dat is inmiddels gebeurd. De potentiele leden zijn ook uitgenodigd voor onze eerste netwerkbijeenkomst op 30
oktober 2014. Op die manier was het mogelijk om ze kennis te laten maken met de vereniging en haar leden.
Deze netwerkbijeenkomst was een groot succes. Mede door het excellente optreden van de gastspreekster,
trendwatcher Christine Boland. Er hadden zich negen potentiele leden aangemeld. Twee daarvan zijn inmiddels lid
geworden en bij de andere bedrijven is in ieder geval interesse gewekt. Wij hopen dat dit zijn positieve beslag zal
krijgen in de loop van 2015. Ik durf dan ook voorzichtig optimistisch te concluderen dat er na jaren weer een
duidelijke groeiende lijn is te zien. Hierdoor kunnen we de toekomst weer positief tegemoet zien.
Ook in dit jaarverslag hebben de voorzitters van de werkgroepen en het NZV secretariaat weer een compacte
weergave van de gebeurtenissen in de branche weergegeven, die in de volgende hoofdstukken aan de orde
komen. Het levert u weer een bevestiging op waarom het lidmaatschap van de NZV nog steeds belangrijk is.
		

J. Penning
Voorzitter
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Hoofdstuk 2

Verenigingsaangelegenheden

Gedurende het verenigingsjaar 2014 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 2014 zijn twee arbitrageaanmeldingen gedaan. Bovendien is in dit jaar nog een vonnis gewezen in een arbitrage
uit 2013.
Waarschuwingslijst
In 2014 heeft de NZV geen verzoek ontvangen om een eigen procedure rondom de waarschuwingslijst te starten.
In deze periode is wel een bedrijf uit Vietnam van de lijst geschrapt. De waarschuwingslijst is op de website
www.zuidvruchten.nl te vinden.

Secretariaat:
mw. mr. B.A. Niemans secretaris
Ledenaantal:
In 2014 had de NZV 41 reguliere leden en 13 buitengewone leden.

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

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

Commissie van Advies

Deze commissie, die het bestuur adviseert ten aanzien van aanvragen voor het lidmaatschap van de vereniging,
heeft in het verenigingsjaar 2014 drie aanvragen ter beoordeling gekregen.
Het gaat hier om:
SunImpex
T.L.R. International Laboratories
A.K. Elbali (Elbnuts)
De commissieleden hebben ten aanzien van deze aanvragen in alle gevallen een positief advies gegeven, dat unaniem door het bestuur is overgenomen. Bij T.L.R. International Laboratories gaat het om het buitengewoon lidmaatschap. A.K. Elbali is met ingang van 1 januari 2015 lid geworden.
In deze commissie hadden zitting:
G.N. Dannis
S. van Graafeiland
J. Klijn
C. van de Sandt
H.E. Scheffers
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Hoofdstuk 5 Frucom / Europese zaken

Hieronder treft u een overzicht van de onderwerpen die zich op Europees niveau (en daarmee tegelijkertijd op
Nederlands niveau) het afgelopen jaar hebben afgespeeld.

FRUCOM is de overkoepelende Europese organisatie van de handel in noten, gedroogd fruit groenten- , 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 acht bedrijven en tien organisaties buitengewoon lid. Dat zijn
Europese bedrijven die geen nationale organisatie hebben en handelsorganisaties buiten de EU. Iedere
aangesloten nationale organisatie levert een lid aan FRUCOM bestuur. Voor de NZV is dat de voorzitter, de heer J.
Penning.
Overzicht FRUCOM leden:

FRUCOM MEMBERS
8 AFFILIATED MEMBER
COMPANIES

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

ACQUA TERRA

FR

LA PULPE

FR

WAREN-VEREIN

DE

IRECO

LU

NZV

NL

ZAMMIT & CACHIA

MT

CENTA

UK

Avakian

GR

BELGAFOOD

BE

NDFTA

UK

SNFS

FR

FRUITIMPRESE

IT

ALMENDRAVE

ES

BFIDA

UK

Frutos Secos Fuster

PT

PARAMOUNT FARMS

US

SUN-MAID

US

10 AFFILIATED
Companies & Associations
in producing countries
(IR, Mo, TK, US)

10 AFFILIATED MEMBER
ASSOCIATIONS
AEGEAN EXPORTERS
ASSOCIATION

TK

ISTANBUL HAZELNUT
EXPORTERS UNION

TK

BLACK SEA HAZELNUT
EXPORTERS UNION

TK

IRAN PISTACHIO ASSOCIATION

IR

EACCE – Etablissement
Autonome de Contrôle et de
Coordination des Exportations

Mo

ALMOND BOARD OF
CALIFORNIA

US

CALIFORNIA PRUNE BOARD

US

AMERICAN PISTACHIO
GROWERS

US

INC – International Nut & Dried Fruit
Council
FRUCOM members in
11 EU Member States
(BE, DE, ES, FR, GR IT,
LU, MT, NL, PT, UK)

SIPA - Seafood Importers & Processors
Alliance
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Bron: FRUCOM

Beleidszaken
EFSA advies inzake salmonella en norovirus in bessen
De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft op 18 juni 2014 een wetenschappelijk advies
uitgebracht over de risico’s van ziekteverwekkers (salmonella en norovirus) in levensmiddelen van niet dierlijke
oorsprong (o.m. bessen). Regenval, het gebruik van besmet water voor irrigatie of voor de toepassing van
pesticiden, en besmet materiaal behoren tot de factoren die besmetting van bessen met salmonella en norovirus
veroorzaken. Dit zijn enkele bevindingen in het EFSA advies over de risicofactoren die bijdragen aan de
verontreiniging van verse of bevroren bessen zoals aardbeien, frambozen of bosbessen in verschillende stadia
van de voedselketen. De EFSA beveelt fabrikanten aan om goede hygiëne maatregelen te treffen om besmetting te
verminderen. Vanwege een gebrek aan relevante informatie, kon de EFSA niet de geschiktheid van
microbiologische criteria bij de primaire productie of tijdens de behandeling van de bessen beoordelen.
EFSA’s openbare raadpleging allergenen voor etiketteringsdoeleinden.
In de zomer van 2014 heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een openbare raadpleging
gelanceerd over haar eigen ontwerp advies met betrekking tot de schatting van allergene voedingsmiddelen en
voedingsingrediënten voor etiketteringsdoeleinden
In dit ontwerp advies worden eerdere EFSA adviezen uitgewerkt over voedselingrediënten of -stoffen waarvan
bekend is dat ze bijwerkingen veroorzaken - met inbegrip van noten, pinda’s, vis, schaaldieren, weekdieren,
sesam, en sulfieten.
Op 26 november 2014 heeft de EFSA haar uiteindelijke wetenschappelijke advies gepubliceerd.
De EFSA schat de prevalentie van voedselallergieën binnen Europa onder volwassenen en kinderen op ongeveer
1%. Zo’n 75% van de allergische reacties onder kinderen worden veroorzaakt door eieren, pinda’s, koemelk,
vis en noten. Zo’n 50% van de allergische reacties onder volwassenen hebben te maken met fruit van de
rozenfamilie (Rosaceae) (appels, peren, kersen, frambozen, aardbeien en amandelen), verschillende soorten
noten en pinda’s, etc. De EFSA adviseert dat enquêtes naar voedselconsumptie worden aangepast om zo gegevens te verzamelen over voedselconsumptiepatronen bij mensen met een voedselallergie en te onderzoeken hoe
deze zich verhouden tot de algemene bevolking die niet allergisch is voor voedingsmiddelen.
Land van herkomst op het etiket
De Europese Commissie heeft het voorstel gedaan om het vermelden van het land van herkomst op etiketten
verplicht te stellen. FRUCOM heeft aangegeven dat wij hier als branche tegen zijn. Het zou gaan om de volgende
producten: gedroogd fruit, noten, verwerkte visserijproducten, en ingeblikte groenten en fruit. Een dergelijke
verplichting zou een last zijn voor de voedselvoorzieningsketen en zal de kosten van het eindproduct verhogen
(niet meer over kunnen overschakelen van de ene leverancier op de andere in verschillende landen; extra etiketten
drukken). Bovendien zou het verwarring bij consumenten opleveren.
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Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag is er nog geen definitief besluit genomen op het voorstel van verplichte
vermelding van land van herkomst.

-

Hoog risico producten – gedroogde abrikozen en sesamzaad
In mei 2014 kwam het voorstel van de Europese Commissie om gedroogde abrikozen uit Turkije op de hoog risico
lijst te plaatsen. De plaatsing op deze lijst had te maken met de overschrijdingen van het sulfiet gehalte in de abrikozen. Er waren in 2012 drie RASFF meldingen, in 2013 vijf RASFF meldingen en in 2014 vier RASFF meldingen.
Hoewel dit volgens de branche geen alarmerende aantallen zijn, wil de Europese Commissie deze producten toch
blijven volgen. Het voorstel is uiteindelijk aangenomen en per 1 juli 2014 is een 10% controle ingevoerd.

-

Met ingang van 1 oktober 2014 is sesamzaad uit India op de hoog risico lijst geplaatst. De plaatsing op de lijst
van dit product had te maken met een mogelijke besmetting met salmonella. De controlefrequentie bedraagt 20%.
Daarnaast zijn ook Cambodjaanse groenten op de lijst gegaan. Daarentegen zijn Chinese bevroren aardbeien van
de lijst afgehaald.
Nieuwe Europese verordening met wijzigingen in de regelgeving over aflatoxine controles (Verordening
884/2014)
In de zomer van 2014 werd er een voorstel aangenomen om wijzigingen door te voeren in de regelgeving over
aflatoxine controles op o.m. Turkse hazelnoten, Braziliaanse paranoten en Amerikaanse amandelen. In september
2014 is de nieuwe regelgeving gepubliceerd (Verordening 884/2014) en op 3 september 2014 in werking getreden.
Er zijn in totaal zeven wijzigingen in deze nieuwe Verordening doorgevoerd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grenscontroles: Turkse hazelnoten en Braziliaanse paranoten zullen ad random worden gecontroleerd aan
de grens van de EU;
Nieuw gezondheidscertificaat;
Amerikaanse amandelen vallen niet meer de verordening en zullen nog “ad random” worden
gecontroleerd;
Autoriteiten van het aangewezen punt van invoer moeten op de hoogte worden gebracht van de komst van
het product;
Autoriteiten van het land waar het product verscheept is, maar niet is geproduceerd, zullen geautoriseerd 		
zijn om gezondheidscertificaten en analysecertificaten uit te geven;
Indiase en Ghanese pinda’s en Nigeriaanse meloenpitten zullen aan de lijst worden toegevoegd;
Het toepassingsgebied van de Verordening zal worden uitgebreid met diervoeding.

Europese Lidstaten bepalen hun eigen maximum limiet voor chloraat.
Tijdens een vergadering op 23 september bereikten de Europese Lidstaten geen overeenstemming over tijdelijke
maximum residugehalten (Maximum Residue Levels; MRLs) voor chloraat. De Europese Commissie en de Lidstaten zijn echter wel overeengekomen het huidige chloraatniveau - dat is vastgesteld op een detectiegrens (level of
detection; LOD) van 0,01 mg/kg - niet op te leggen. Ook werd overeengekomen dat de Lidstaten tijdelijk hun eigen
MRL’s voor chloraat mogen vaststellen tot er een aangepaste MRL voor chloraat binnen de EU wordt vastgesteld.
Deze nationale MRL’s moeten echter wel gebaseerd zijn op een nationale risico-inventarisatie.
Vervolgstappen:
Eind 2014: de lidstaten en exploitanten van levensmiddelenbedrijven worden verzocht
monitoringsgegevens te overleggen over de aanwezigheid van chloraat in voedsel en drinkwater;
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In april 2015: de EFSA moet een wetenschappelijk advies geven over het risico voor de volksgezondheid
als gevolg van de aanwezigheid van chloraat in voedsel, waarbij rekening wordt gehouden met de
aanwezigheid ervan in water;
April/mei 2015: de Commissie en Lidstaten hervatten de gesprekken over chloraat-MRL’s binnen de EU.

Fosetyl-Al
In september 2014 zijn ook de maximum limieten van fosetyl-al tijdelijk verhoogd. De tijdelijke verhoging is van
kracht vanaf 24 september 2014 tot en met 31 december 2015. De maximum limieten zijn verhoogd voor sommige
noten (incl. amandelen, cashewnoten, hazelnoten, macadamia’s, pistachenoten, walnoten), alle steenvruchten
(incl. abrikozen, perziken, pruimen, kersen), sommige bessen (incl. o.a. bosbessen en frambozen) evenals
sommige groenten.
Wijzigingen maximum limieten voor lood in diverse FRUCOM producten.
Aanpassingen voor de maximumgehalten aan lood vanaf 1 januari 2016:

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 Blijft op 0,2 mg/kg
en aarbeiboom
Vruchtgroenten*, zoals meloenen, tomaten,
gojibessen en paprika’s
Verlaagd van 0.10 mg/kg naar 0.05
mg/kg
Behalve suikermaïs
NIEUW suikermais
Blijft op 0,1 mg/kg
Verlaagd van 0.30 mg/kg naar 0.10
Koolsoorten *, behalve bladkoolachtigen
mg/kg
Verlaagd van 0.20 mg/kg naar 0.10
Verse groente*
mg/kg
Verlaagd van 1.0 mg/kg naar 0.30
Koppotigen (visserijproducten)
mg/kg
Verhoogd van 0,10 mg/kg naar 0,30
NIEUW schorseneren
mg/kg
Voor oliehoudende zaden (zoals pinda’s en sesamzaad) worden geen loodlimieten geïntroduceerd.

Voor oliehoudende zaden (zoals pinda’s en sesamzaad) worden geen loodlimieten
geïntroduceerd.
9

Herziening biologische regelgeving
In het laatste kwartaal van 2012 zijn in Brussel gesprekken gestart tussen de Europese Commissie en belanghebbenden over biologische landbouw (met als onderdeel de import van biologische landbouwproducten). De insteek
is of de huidige regelgeving en het beleid hieromtrent moeten blijven bestaan of dat dit gewijzigd moet worden en
zo ja, hoe dan. FRUCOM neemt als belanghebbende deel aan deze gesprekken (waarbij ook een NZV expert is
betrokken). In het eerste kwartaal van 2013 heeft een publieke consultatie plaatsgevonden en konden
belanghebbenden hun aanbevelingen doen.
Inmiddels heeft de Europese Commissie een voorstel uitgebracht. Daar is veel kritiek op gekomen.
Enkele kritiekpunten zijn b.v. dat de voorstellen van de EC juist tot meer regeldruk zullen leiden en bovendien
zou het de groei van de biologische sector (onbedoeld en onnodig) belemmeren.
In principe juichen we het wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie - voor een nieuwe biologische
verordening om in te spelen op de snelle groei van de biologische sector en om tegemoet te komen aan de
verwachtingen van de consument - toe. We denken echter dat er voor de huidige verordening meer een
harmonisatie en toenemende verbetering van het uitvoerings- en controlekader nodig is dan een uitgebreide
herziening. In plaats van producenten gerust te stellen, leidt dit voorstel volgens ons juist tot een grotere
onzekerheid. Daarnaast moedigt het omschakeling volgens ons niet aan, maar leidt er juist toe dat bestaande
biologische boeren hun certificering zullen laten verlopen. FRUCOM was actief betrokken bij de dialoog met de
Commissie en droeg bij aan verschillende raadplegingen met belanghebbenden, waaronder de openbare
raadpleging die in 2013 werd gehouden. We hebben de ontwikkelingen in de loop van de effectbeoordeling gevolgd
en onze beoordeling van verschillende beleidsopties gegeven die de Commissie heeft overwogen. Net als een
meerderheid van belanghebbenden uit de biologische sector, denken we dat de Commissie bij de effectbeoordeling
geen rekening heeft gehouden met de positie van de industrie en we onderschrijven het besluit van de Commissie,
om de ‘door principes gedreven’ optie verder te ontwikkelen, dan ook niet.
Eind december 2014 kwam er onverwacht goed nieuws voor de Europese biologische branche. De Europese
Landbouwministers hebben op 15 december vergaderd over de nieuwe regelgeving voor de biologische landbouw
en er is besloten om de aanpak ten opzichte van de nieuwe “bio-Verordening” te wijzigen. Er heerst al een tijdje
onrust in de biologische landbouwsector, omdat diverse actoren binnen de sector vreesden dat de serie nieuwe
voorstellen van de Europese Commissie de groei van de sector zou gaan belemmeren.
De EU-ministers van Landbouw hebben 15 december een niet-bindend verslag, met een samenvatting van de
vooruitgang die is geboekt onder de sterke leiding van het Italiaanse voorzitterschap over het voorstel van de
Commissie voor een nieuwe biologische regelgeving, onderschreven. Toch werd een wettelijk bindend deel van het
voorstel afgewezen. De raad erkent hiermee dus dat het huidige voorstel teveel gebreken heeft.
De nieuwe Landbouwcommissaris Phil Hogan zei dat de biologische sector een belangrijke sector is voor het
scheppen van werkgelegenheid, dat de sector met negen procent per jaar groeit en dat deze daarom moet worden
ondersteund door regelgeving. Hij vervolgde: “Niemand betwist het feit dat het huidige voorstel onaanvaardbaar is.”
Inwerkingtreding nieuwe etiketteringsregels.
Vanaf 13 december 2014 moeten voorverpakte voedingsmiddelen die voor de EU markt zijn bestemd, voldoen aan
de nieuwe etiketteringsvoorschriften, zoals gepubliceerd in Verordening 1169/2011. Voedingsmiddelen die op de
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Europese markt voor 13 december 2014 zijn geplaatst en die niet voldoen aan de nieuwe etiketteringsvoorschriften
kunnen worden verkocht zolang de voorraad strekt. De verplichte eis met betrekking tot voedingswaardedeclaratie
zal met ingang van 13 december 2016 in werking treden.
Bisphenol A: EFSA herbeoordeling voltooien tegen het einde van 2014
In december 2012 heeft Frankrijk officieel een wet aangenomen waarin is bepaald tot schorsing van de productie,
handel en marketing van voedingsmiddelen met een verpakking waar Bisphenol A (BPA) in zit. Dergelijke verpakkingen zijn met ingang van 1 januari 2013 verboden voor zuigelingenproducten en met ingang van 1 januari 2015
voor alle andere producten. Frankrijk is het eerste land ter wereld dat BPA in alle voedselverpakkingen verbiedt.
De Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid (EFSA) heeft aangekondigd om zelf met een advies te komen
omtrent het gebruik van Bisphenol A. Er zijn nogal wat FRUCOM producten bij betrokken, m.n. de ingeblikte. Eind
december 2014 was het EFSA advies nog niet gepubliceerd. Dit is echter wel begin jan 2015 gedaan, want op 21
januari heeft de EFSA zijn langverwachte wetenschappelijke evaluatie van Bisfenol-A (BPA) gepubliceerd. Daarin
wordt geconcludeerd dat “BPA geen gezondheidsrisico vormt voor de consument.” De studie stelt dat de huidige
mate van blootstelling aan de chemische stof ver onder de toelaatbare dagelijkse inname (TDI) van 4 microgram /
kilogram lichaamsgewicht per dag ligt en is daarom te laag om schade te veroorzaken.
Volgende stappen:
De Commissie is begonnen met een overleg tussen de diensten met betrekking tot een inbreukprocedure
tegen Frankrijk en het zal lopen tot en met 26 februari 2015.
Het standpunt van de Commissie over de Franse BPA verbod zal naar verwachting in het voorjaar van 		
2015 bekend worden

Handelszaken
1 januari 2014: nieuw GSP systeem
In het jaarverslag van 2013 was al melding gemaakt over het nieuwe GSP systeem (General System Preferences
of te wel het Algemeen Preferentieel Stelsel) dat met ingang van 1 januari 2014 in werking zou treden en zal duren
tot 2024. Het vernieuwde systeem moest eenvoudiger, transparanter en meer voorspelbaar gemaakt worden. Door
de herziening is het aantal landen, dat van de GSP kan profiteren, drastisch tot bijna de helft teruggebracht (van
176 naar ongeveer 90 landen). Bovendien heeft een aantal landen met ingang van 1 januari 2014 te maken met
de zgn. GSP Section Graduation. Voor een aantal productgroepen (vallend in de GN code hoofdstukken 7,8, 20 en
21) uit enkele landen geldt een zgn. “graduation”, omdat die landen voor die producten, al voldoende concurrerend
zijn geworden. Het betreffen hier: China, Costa Rica en Thailand. Voor deze producten uit deze landen moet met
ingang van 1 januari 2014 het MFN invoerrecht betaald worden (“most favourable nation”) en kunnen deze producten niet meer tegen het 0% invoertarief ingevoerd worden. Op 23 februari 2014 zijn Iran en Azerbijan hun GSP
status kwijtgeraakt en moeten vanaf die datum voor alle producten uit deze landen de volledige MFN invoerrechten
worden betaald. Per 1 januari 2014 hebben uiteindelijk Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Armenië, Georgië,
Mongolië, Kaapverdische Eilanden, Pakistan en Peru de GSP+ status gekregen. El Salvador, Guatemala en
Panama volgden op 28 februari 2014.
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Dit jaar waren diverse onderhandelingen gaande om een Vrijhandelsverdrag af te sluiten. Het gaat dan om de EU
met resp. de VS, Canada, Vietnam, Thailand, Ecuador, India en Oekraïne. De onderhandelingen tussen de EU
en Thailand zijn vertraagd vanwege de politieke situatie in Thailand. Vanwege een eventueel vrijhandelsakkoord
tussen de EU en Ecuador zou de laatste per 1 januari 2015 de GSP+ status verliezen. Het akkoord was op deze
datum echter nog niet van kracht. Uiteindelijk is er toch voor gekozen om Ecuador ook na 31 december 2014 de
GSP+ status te verlenen.
Op 1 september 2014 is een Vrijhandelsverdrag met Georgië en Moldavië in werking getreden. Op 1 oktober 2014
verstreek de deadline voor Afrikaanse Arabische landen, (zoals Ghana, Ivoorkust en Kenia) om hun Economic
Partnership Agreement af te ronden. Dit zou betekenen belastingvrije en quota vrije toegang over en weer.
Dit is niet gebeurd. Vervolgens heeft de Europese Commissie besloten de invoer uit Kenia te onderwerpen aan de
invoerrechten onder het stelsel van GSP. Het leek erop dat de publicatie van deze maatregel niet voor eind januari
2015 zou worden gedaan, maar uiteindelijk is dat op 24 december gebeurd en met ingang van 25 december 2014
in werking getreden. Op dezelfde dag kreeg ook de Filippijnen rechten vrije toegang tot de Europese markt.
Begin augustus 2014 heeft Rusland een boycot afgekondigd met betrekking tot producten van oorsprong uit de
EU, VS, Canada, Australië en Noorwegen. Hoewel dit zeker effect moet hebben gehad op de handel in enkele van
onze producten, zijn hierover geen alarmerende berichten uit de branche gehoord.

screenshot wekelijks media overzicht FRUCOM??

De unilaterale preferenties, toegekend sinds april 2014 aan Oekraïne, werden in eerste instantie ingesteld tot 31
oktober 2014. In het kader van de huidige Oekraïens-Russische relaties, heeft de Europese Raad een besluit aangenomen tot uitstel van de bilaterale inwerkingtreding van de handelsovereenkomst tussen de EU en Oekraïne. De
eerder genoemde unilaterale preferenties zijn verlengd tot en met 31 december 2015.
Het FRUCOM secretariaat heeft in 2014 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.
Wekelijks persoverzicht
Last but not least is FRUCOM medio 2014 begonnen met een nieuwe service aan haar leden, t.w. een wekelijkse
media overzicht. Zo wordt de lezer op de hoogte gebracht van alle ”highlights” in de branche die de afgelopen
week in het nieuws hebben gestaan. Een voorbeeld staat op pagina 13 van dit jaarverslag.
FRUCOM:
Dhr. M. Rome		
Mw. C. Moser		
Dhr F. Brandenburg
Dhr. R. Vorss		

voorzitter
algemeen secretaris
adviseur handel
beleidsadviseur
Bron: FRUCOM
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Hoofdstuk 6

Werkgroep Gedroogd Fruit

Ontwikkeling markten
Een aantal markten voor zuidvruchten ontwikkelde zich uitermate heftig. Het meest in het oog springende product
was - wat dat aangaat - de gedroogde abrikoos. De in bloesem verkerende oogst werd eind maart nagenoeg
weggevaagd door een korte maar hevige nachtvorst. Prijzen stegen met enkele honderden(!) procenten, wat weer
aanleiding was voor sommige exporteurs om contracten niet na te komen. Ook de prijzen van gedroogde pruimen
stegen fors door een kleinere oogst dan verwacht.
“Nieuwe” producten
Positief is de ontwikkeling van een aantal ‘nieuwe’ producten zoals gojiberry’s, moerbeien, incaberry’s enz.
Producten die toch wel tot onze productgroep gerekend mogen worden. Deze vruchten geven uitbreiding aan ons
pallet van goederen en zorgen toch voor meer aantrekkelijkheid en uitstraling voor de gedroogd fruit branche.
Afspraak met Douane over cranberry’s
Er is goed nieuws te melden over een afspraak met de Douane over de controles op de aangiftes van cranberry’s.
Indien de cranberry’s niet verder verwerkt worden, geldt een invoerrecht van 17,6%. Wordt er wel verder verwerkt,
dan geldt een invoerrecht van 0% (de zgn. tariefschorsing). De NZV heeft hier – met een drietal leidende importeurs – kunnen bewerkstelligen dat (kort gezegd) de invoerder niet verantwoordelijk is voor het eindverbruik, mits
degelijk gedocumenteerd. Een duidelijke verdienste van de NZV ten faveure van de leden.
Gedroogde abrikozen
Minder goed nieuws was er voor gedroogde abrikozen uit Turkije. Dit product werd op de hoog risico lijst geplaatst,
op grond van enkele meldingen van te hoog zwavel, welke in verhouding tot de hoeveelheid nagenoeg verwaarloosbaar was. Niet alleen betekent dit meer controles, maar ook aanzienlijke kosten nu de NVWA de tarieven voor
monsterneming en testen o.i. absurd verhoogd heeft en dit bovendien plaats moet vinden op zogenaamde aangewezen punten.
European Dried Fruit Meeting
In november werd de jaarlijkse European Dried Fruit Meeting bezocht in Hamburg, waarbij er gelegenheid is om
met collega-verenigingen van gedachten te wisselen over met name de Europese regelgeving en de daarmee
samenhangende problematiek in de ons omringende landen.
Geslaagd 2014
Gezien de geluiden uit de branche kunnen de meeste van ons terug zien op een geslaagd 2014 en staan de
seinen voor 2015 voor de zuidvruchten op groen, met stijgende volumes en grotere oogsten, maar dat laatste is
uiteraard sterk van het weer afhankelijk en schept dus nog geen zekerheid.
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

Stijgende prijzen
Het jaar 2014 stond evenals 2013 vooral in het teken van verder stijgende prijzen voor veel notensoorten.
Slechts een enkele categorie bleef min of meer stabiel in prijs.
Groeiende vraag
De nog steeds verder groeiende vraag vanuit China en andere snel groeiende afzetgebieden lijkt vooral de reden
hiervan te zijn. Echter, ook ‘traditionele’ klimatologische invloedfactoren speelden soms een rol.
Bij enkele categorieën, zoals bv. hazelnoten, leidde dit zelfs tot prijsexplosies en veel leveringsonzekerheid.
Koers dollar
Voor Europese importeurs kwam er vanaf de tweede helft van het jaar nog een prijsopdrijvende factor bij in de
vorm van een sterker wordende US dollar ten opzichte van de EURO.
Beide factoren als hierboven vermeld, zorgen hier en daar voor ‘hoogtevrees’ in de branche. Bovendien zorgden
de hoge prijzen voor een toenemend kapitaalsbeslag in de keten.
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

Er gebeurde in het jaar 2014 op het gebied van de grondnoten niet heel veel. De oogsten waren relatief goed
waardoor de prijzen laag konden blijven.
Tarieven van importcontroles en analyses door de NVWA
De importselectie methoden van de NVWA met de hierbij behorende hoge kosten voor controles en analyses,
blijft de branche een doorn in het oog.
Gezamenlijk optreden van brancheorganisaties
De NZV heeft samen met enkele andere brancheorganisaties (verenigd in het Agrarisch Import Platform) een brief
gestuurd aan Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken met daarin het verzoek om erkenning en
aanwijzing van meerdere laboratoria voor het doen van controles. Momenteel mag alleen het NVWA laboratorium
deze controles uitvoeren en de tarieven daarvan liggen een stuk hoger dan die van de commerciële labs.
In tegenstelling tot b.v. België, is het in Nederland niet toegestaan om deze controles door andere laboratoria uit
te voeren, terwijl Europese regelgeving deze ruimte wel degelijk biedt. Door de Nederlandse invulling is hier geen
sprake van een “level playing field”, met alle gevolgen van dien voor onze internationale handelspositie.
In het verlengde hiervan is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een internationaal benchmark onderzoek
gestart naar de tarieven van controle instanties in de ons omringende landen.
Concurrentiepositie
De concurrentie positie van Nederland t.o.v. van andere (EU-)landen loopt gevaar wanneer de NVWA blijft
vasthouden aan de dure importcontroles. Het constant benadrukken van deze oneerlijke situatie in Brussel blijft
daarom dan ook belangrijk. De alternatieven (Hamburg, Antwerpen) voor import via Rotterdam zijn echter vaak
niet makkelijker c.q. goedkoper.
Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag was er nog geen reactie van de Staatssecretaris op de brief. Ook was de
uitkomst van het internationaal benchmark onderzoek nog niet bekend. Hopelijk zal hier in de loop van 2015 wel
uitsluitsel over komen.
In deze commissie hadden zitting:
G. Polderman (voorzitter)			
W. Roos
Indien u belangstelling hebt om plaats te nemen in de werkgroep grondnoten, meld u zich dan aan bij het NZV
secretariaat.
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Hoofdstuk 9

Werkgroep Visproducten

Cadmium waarden diverse vissoorten
Per 1 juni 2014 zijn de maximum cadmiumwaardes voor sardines verhoogd van 0,1 mg/kg naar 0,25 mg/kg en
verlaagd voor andere vissoorten als bv bonito en sardinops van 0,1 mg/kg naar 0,05 mg/kg en ansjovis
van 0,3 mg/kg naar 0,25 mg/kg.
Strijd EU tegen illegale visserij
Voor Cambodja en Guinee blijven de rode kaarten gehandhaafd. Visserijproducten uit deze twee landen mogen
niet in de EU worden ingevoerd. Ook voor Sri Lanka geldt met ingang van oktober 2014 de rode kaart.
Voor Belize is de rode kaart echter opgeheven. Maar de importban bleef van kracht totdat het besluit van de
Europese Raad hieromtrent was gepubliceerd.
De gele kaarten van Panama Fiji, Togo en Vanuatu zijn ingetrokken. Er zijn echter wel gele kaarten uitgedeeld aan:
Curaçao, Korea, Ghana, Filippijnen, Papoea Nieuw Guinea, Salomon Eilanden, Tuvalu, St. Kitts & Nevis en Saint
Vincent & the Grenadines.
GSP situatie Ecuador en Filippijnen
Het was al langere tijd bekend dat de GSP+ status van Ecuador na 31 december 2014 af zou lopen. Inmiddels is
er een tijdelijke regeling waardoor, in afwachting van de definitieve regeling, het tarief voor invoer vanuit Ecuador
onveranderd is en dus tegen 0% kan blijven plaatsvinden. Verder heeft ook de Filipijnen met ingang van
25 december 2014 de GSP+ status, waardoor goederen tegen 0% invoerrechten ingeklaard kunnen worden.
Dit lijkt haaks te staan op de gele kaart die aan de Filippijnen is uitgedeeld, maar de GSP+ status heeft op meer
producten betrekking dan alleen op visproducten.
(NB! Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag is de gele kaart van de Filippijnen ingetrokken).
In deze commissie hadden zitting:
P. Bonneur (voorzitter)
G.N. Dannis
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Hoofdstuk 10 Werkgroep Fruit- en Groenteconserven alsmede sappen
Invoerrechten
In 2014 hebben we te maken gehad met wijzigingen in de invoerrechten voor producten uit belangrijke landen
als China en Thailand. Vanaf 1 januari moet bij import in de EU van een groot aantal producten uit deze landen
(door de zgn. “GSP section graduation”) de volledige MFN invoerrechten betaald worden.
Verder hebben ook de invoerrechten voor producten uit Kenia (o.a. sperziebonen) ter discussie gestaan. Op 1
oktober 2014 verloor Kenia zijn invoerrechtenvrije status omdat er op dat moment geen nieuwe EPA (Economic
Partnership Agreement) was overeengekomen. Op 16 oktober 2014 was dit wel het geval en via een versnelde
procedure kreeg Kenia op 25 december 2014 zijn invoerrechtenvrije status weer terug.
Anti-dumping maatregel mandarijnen
In 2014 is ook het EU onderzoek naar de vermeende dumping van mandarijnen vanuit China afgerond. De
conclusie van de onderzoekscommissie was dat er inderdaad sprake is geweest van dumping en dat een antidumping maatregel terecht en gewenst was. Wij waren het niet eens met de conclusie, noch met de wijze waarop het
onderzoek was gedaan . Ondanks een hoorzitting hieromtrent in Brussel , waarbij wij (middels FRUCOM) onze
standpunten naar voren konden brengen en beargumenteren, is de commissie bij zijn conclusie gebleven. Vanaf
12 december 2014 zijn de nieuwe anti-dumping maatregelen voor Chinese mandarijnen van kracht, voor een
periode van vijf jaar.Op het moment van het ter perse gaan van dit jaarverslag loopt bij het Europese Hof van
Justitie nog een verzoek om de hernieuwde instelling van de antidumpingrechten op de invoer van Chinese
mandarijnen te verifiëren.
In deze commissie hadden zitting:
P.R.F.M.Thieme (voorzitter)
F.C.A.M. Bertens
C. van de Sandt
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Hoofdstuk 11 Reclamecommissie

Hoofdstuk 12 Reglementencommissie

De naam “reclame” dekt allang niet meer de lading van deze commissie. Jaren geleden is de promotieheffing van
het Productschap Tuinbouw al afgeschaft en sindsdien houdt de NZV zich niet meer bezig met de reclame en
promotie van gedroogde zuidvruchten.
De laatste paar jaren zorgde deze commissie voor het uitgeven van de twee brochures: Go Nuts Go Healthy en
Xtreem lekker. Ook was er een beperkt bedrag beschikbaar voor het jaarlijks onderhouden van de website die tot
2014 bedoeld was om de consument voor te lichten over gedroogde zuidvruchten.

De commissie is in het verslagjaar niet bij elkaar geweest omdat er geen dringende zaken speelden.

Met ingang van 2014 heeft het bestuur het roer ten aanzien van de website omgegooid. Gelet op de beperkte
middelen, is besloten om niet verder te gaan met de consumentwebsite en de site om te bouwen tot een website
over de NZV als organisatie, een zgn. business 2business website. Deze site beperkt zich ook niet meer tot alleen
zuidvruchten, maar alle NZV producten komen aan de orde. Men vindt er alles op terug over de organisatie en het
werk dat zij doet. Het members only gedeelte bestaat nog steeds en daar worden nog eens alle berichten geplaats
die het NZV secretariaat aan haar leden stuurt. Op het moment van het ter perse gaan van dit jaarverslag wordt de
laatste hand gelegd aan een interactieve module, waarmee leden makkelijk en direct met elkaar kunnen communiceren.

Wél werd er onder auspiciën van de secretaris van de vereniging drie maal een workshop over de condities en het
arbitragereglement gehouden door en op het kantoor van advocatenkantoor Houthoff Buruma in Amsterdam. Deze
middagen, georganiseerd voor achtereenvolgens arbiters, jonge managers en overige geïnteresseerden, werden
zeer goed bezocht.
In deze commissie hadden zitting:
C.P.A. Weel (voorzitter)
S. van Graafeiland
C. van de Sandt

Maar de reclamecommissie doet meer.
Op 30 oktober 2014 vond de aftrap plaats van een nieuw NZV evenement; de netwerkbijeenkomst. Uit de enkele
jaren geleden gehouden enquête is gebleken dat de leden het op prijs stellen als er meer contactmomenten zouden zijn (naast de jaarvergadering en de nieuwjaarsreceptie) om ervaringen uit te wisselen en nieuwe contacten op
te doen. Met deze eerste netwerkbijeenkomst werd het spits afgebeten. Het thema van de bijeenkomst was: trends
& mindsets. Er waren twee gastsprekers. Allereerst hield Veronique Bulthuis van de Rabobank een korte presentatie over ontwikkelingen in “banking for food”. Daarna was het de beurt aan trendwatcher Christine Boland. De
presentaties van Christine zijn geschikt voor iedereen die te maken heeft met consumenten, in welke branche dan
ook. Elke sector heeft te maken met dezelfde maatschappelijke ontwikkelingen. De uiteindelijke vertaling verschilt
per sector, maar komt in grote lijnen neer op hetzelfde: anticiperen op de samenleving. Christine wist aan de hand
van heldere, inspirerende en vooral concrete voorbeelden het wereldnieuws te filteren en in relatie te brengen
met alledaagse zaken. En daarmee maakte ze een mooie overspanning van het nu naar de toekomst. Zij gaf het
publiek de energie en het vertrouwen mee om vanuit de eigen verbeelding verder te denken over een dienst of
product. Na afloop kreeg iedere deelnemer haar trendboekje gratis mee. Meer dan 80 deelnemers hadden zich
opgegeven. Niet alleen huidige leden, maar ook potentiele leden waren uitgenodigd. Negen van hen hadden zich
opgegeven. Op die manier kregen ze de gelegenheid om kennis te maken met de NZV als organisatie en haar
leden. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag hebben twee bedrijven zich al als lid opgegeven.
In de commissie hadden zitting:
B. de Jonge (voorzitter)
G. Bouma
B.A. Niemans
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Hoofdstuk 13		

Werkgroep Specerijen en Aanverwante Artikelen

Er zijn in het verslagjaar geen ontwikkelingen geweest die de aandacht van de werkgroep eisten.
In deze commissie hadden zitting:
J. Penning (voorzitter a.i.)
G.N. Dannis
H.C. Moerman

Hoofdstuk 14		

Technische Commissie

Het NZV secretariaat krijgt regelmatig verzoeken om gegevens over allerlei technische onderwerpen aan te leveren. Deze verzoeken komen vaak van de Europese Commissie (via FRUCOM). Met deze gegevens wil de Europese Commissie regelgeving afstemmen op wat in de praktijk haalbaar en werkbaar is.
In het verleden hebben we b.v. als importeurs veel informatie kunnen aanleveren over aflatoxine limieten in noten
en gedroogd fruit. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat diverse maximum aflatoxine limieten zijn verhoogd, met
alle positieve gevolgen van dien voor de importeurs.
De bedoeling is dat de commissie twee keer per jaar vergadert. Op de agenda staan de onderwerpen die in de periode daarvoor zijn aangekaart. De vergadering biedt zo de mogelijkheid om een discussie op gang te brengen, alle
“voors en tegens” af te wegen en zo een standpunt te bepalen. Overigens blijft input van de leden uiteraard altijd
welkom. Dat levert alleen maar meer inzicht op.
Soms moet de informatie vrij snel worden aangeleverd, dan zal de commissie ad hoc proberen een standpunt te
bepalen. Hierbij is input van de leden ook heel belangrijk. Het NZV secretariaat zal de communicatie van de technische commissie verzorgen.
Eind 2014 kwam het verzoek van de Europese Commissie aan de Europese Lidstaten en exploitanten van levensmiddelenbedrijven om monitoringsgegevens aan te leveren over de aanwezigheid van chloraat in voedsel en drinkwater. (zie ook hoofdstuk 5 van dit jaarverslag). De leden van de technische commissie hebben met het aanleveren
van lab resultaten een concrete bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek.
In deze commissie hadden zitting:
R. Pauwels
H. Buddingh
L. van Beest
J. Bos
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Hoofdstuk 15		

Young Management NZV Club

Tijdens een bestuursvergadering in 2013 ontstond het idee om een management club op te richten voor jonge
ondernemers binnen de NZV. De jeugd heeft immers de toekomst en het NZV bestuur realiseerde zich dat de
jonge managers van nu de toekomstige NZV bestuursleden kunnen worden. Er lopen in de branche genoeg jonge
managers rond. Wat echter ontbrak was een plek om te netwerken, ervaring uit te wisselen en kennis te verwerven.
Afgesproken werd dat de bijeenkomsten altijd een praktisch of theoretisch karakter zouden hebben, waarbij altijd
tijd gereserveerd wordt om onderling bij te praten. De NZV denkt hiermee een uitstekend platform te bieden voor
de jonge manager die op zoek is naar meer. En zo ontstond de YMNZVC, of te wel de Young Management NZV
Club.

Young
Management

In 2013 werd het spits afgebeten op 27 november in de Nonnerie in Maarssen. De gehele dag stond in het teken
van een management training die werd gegeven door Johan Baken van Berendsen & Partners. De training was
specifiek voor jonge managers waarbij gewerkt werd aan het verkrijgen van leiderschapsvaardigheden. M.n. “beïnvloeden” en “overtuigen” zijn daarbij aan de orde gekomen. Het was een programma waarbij heel veel interactie
was tussen de docent en de deelnemers. Tussen de bedrijven door was er ook genoeg gelegenheid om te netwerken. Alle deelnemers waren het er na afloop over eens dat dit een zeer geslaagd evenement was.
In 2014 woonden de jonge managers op 20 maart een workshop bij over de NZV condities en arbitragereglement.
Deze werd verzorgd door mr. Emilie van Rijckevorsel van advocaten- en notariskantoor Houthoff Buruma in Amsterdam. De belangrijkste artikelen in de condities kwamen aan bod. Wat ze inhouden en wat de consequenties
zijn bij niet naleving. Verder is er informatie verschaft over het arbitreren. Wat er allemaal bij komt kijken en welke
wetsartikelen een rol spelen of kunnen spelen bij een arbitrage. Ook was er tijd voor het behandelen van een
casus. Ook hier waren alle deelnemers het er over eens dat dit een geslaagd evenement was. Niet in de laatste
plaats vanwege het leerzame karakter.
Begin 2015 was er een bedrijfsbezoek aan de APM terminals op de 2e Maasvlakte met een presentatie van
Maersk en een terminal tour. Daarover volgend jaar meer.
Bij de start van de YMNZVC hadden 20 jonge managers zich opgegeven. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag
in het voorjaar van 2015 bedroeg het aantal deelnemers al 34. Er kan hier gerust geconcludeerd worden dat met
de YMNZVC de NZV in een duidelijke behoefte voorziet.
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