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Hoofdstuk 1

Inleiding

Op deze plaats werd een jaar geleden bekend gemaakt dat de NZV met een plan van
aanpak zou moeten komen om de toekomst van de vereniging veilig te stellen. Het
gegeven dat een organisatie al meer dan 100 jaar bestaat, houdt niet automatisch in dat
er over de toekomst niet meer nagedacht hoeft te worden. Integendeel, zou ik bijna
willen zeggen. Alertheid blijft geboden.
Op de jaarvergadering in mei 2013 heeft er een brainstormsessie met de leden
plaatsgevonden. Uw bijdrage hieraan is door het bestuur zeer op prijs gesteld. Evenals
uw suggesties die hieruit zijn voortgevloeid. In oktober 2013 heeft het bestuur nog eens
alle suggesties en mogelijkheden doorgenomen. Daarbij zijn ook de uitkomsten van de
enquête over de digitale informatievoorziening van de NZV meegenomen. Ongeveer de
helft van de leden heeft aan de enquête deelgenomen en dat is een heel hoge score.
Eén van de algemene conclusies van de brainstormsessie in oktober was dat we als
vereniging heel veel zouden willen doen, maar dat we beperkt zijn in de mogelijkheden.
Kostenoverwegingen spelen hierbij een belangrijke rol. De NZV wil de kosten voor haar
leden zo laag mogelijk houden. Dat is ook wat de leden willen. Daar hoort een bepaalde
dienstverlening bij. Hoe graag we ook meer zouden willen doen, we zijn toch beperkt.
Toch denkt het bestuur dat ze met een aantal beslissingen een stap voorwaarts heeft
kunnen maken.
Een grote stap is de eerste aanzet tot samenwerking met de Nederlandse Vereniging
voor de Specerijhandel m.i.v. 1 januari 2014. Het bestuur hoopt van harte dat deze
samenwerking na een jaar voortgezet en verder bestendigd kan worden.
Een belangrijke conclusie uit de enquête was, dat de leden prijs stellen op meer
interactiviteit. Daarom wordt er binnenkort op het intranet een forum geïnstalleerd.
Tevens zal de website van de NZV, www.zuidvruchten.nl, worden getransformeerd van
een consumentensite naar een business-to-business site. Ook gaat gekeken worden of
er naast de nieuwjaarsreceptie en de jaarvergadering nog één of meer netwerk- en/of
themabijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. Daar zullen ook potentiele leden
aan deel kunnen nemen. Inmiddels heeft het bestuur zicht op de groep potentiele leden.
In het laatste kwartaal van 2013 heeft het bestuur de resultaten van een
doelgroepenonderzoek gekregen. Met deze gegevens in de hand kunnen potentiele
leden heel gericht benaderd gaan worden. Dat zal in het voorjaar van 2014 - naar
verwachting - zijn beslag gaan krijgen.
Last but not least middels de Young Management NZV Club wil het bestuur jonge
managers meer betrekken bij het reilen en zeilen van de vereniging. Jonge mensen
hebben per slot van rekening de toekomst. De eerste bijeenkomst op 27 november
2013 was een ongekend succes en heeft de Club zes nieuwe jonge managers
opgeleverd. De tweede activiteit – workshop over de NZV condities en het
arbitragereglement – stond in maart 2014 gepland.
Beperkte middelen dwingen tot het maken van keuzes en dat is geen gemakkelijke
taak. Het bestuur hoopt met bovenstaande keuzes de toekomst positief tegemoet te
kunnen zien.
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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.
namens het NZV bestuur:

J. Penning
voorzitter
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Hoofdstuk 2

Verenigingsaangelegenheden

Gedurende het verenigingsjaar 2013 heeft het bestuur van de vereniging uit de
volgende personen bestaan:

Bestuur:
J. Penning
B. de Jonge
M. Soytϋrk
P. Bonneur
W. Leeuwenburgh
G. Polderman
P.R.F.M. Thieme
C.P.A. Weel
Vacature

voorzitter
vicevoorzitter
penningmeester

}
} dagelijks bestuur
}

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

Ledenaantal:
In 2013 had de NZV veertig reguliere leden en twaalf buitengewone leden.
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Hoofdstuk 3

Commissie van Advies

Deze commissie, die het bestuur adviseert ten aanzien van aanvragen voor het
lidmaatschap van de vereniging, heeft in het verenigingsjaar 2013 twee aanvragen ter
beoordeling gekregen.
Het gaat hier om:
- C. Steinweg-Handelsveem B.V.
- Contined B.V.
De commissieleden hebben ten aanzien van deze aanvragen in beide gevallen een
positief advies gegeven, dat unaniem door het bestuur is overgenomen
C. Steinweg-Handelsveem B.V. is in februari 2013 buitengewoon lid geworden.
Het bedrijf is dienstverlener op het gebied van opslag, handling, expeditie, bevrachting
en andere gerelateerde logistieke diensten en is voor onze branche geen onbekende
speler. Zij is op enkele continenten wereldwijd al vele jaren actief met diverse
commodities, zoals grondnoten en specerijen, maar b.v. ook chemie, ferro-legeringen,
stukgoed en projectlading. De heer J. van der Stelt is voor de NZV de contactpersoon.
Contined B.V. is in november 2013 lid geworden.
Het bedrijf is 25 jaar geleden opgericht door de heer F. Panjer, die vandaag de dag nog
steeds eigenaar/directeur is. Het bedrijf richt zich sinds 1988 op ingrediënten voor het
verbeteren van voedingsmiddelen. Een belangrijk product voor Contined is de
cranberry. Maar daarnaast houdt zij zich o.m. ook bezig met andere vruchten,
nootproducten, hydrocolloiden (w.o. bindmiddelen en voedingsvezels), smaakstoffen
(aroma’s) en lipid oils (zonnebloem olie).

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 4

Behandeling van geschillen

Arbitrage-instituut
In 2013 zijn twee arbitrageaanmeldingen gedaan. Bovendien zijn in dit jaar nog twee
vonnissen gewezen in arbitrages uit 2012.
Beide arbitrages uit 2013 zijn door een Nederlands bedrijf tegen een buitenlands bedrijf
aanhangig gemaakt.
In een van de casussen had de eisende partij te maken met boeren in het land van
oorsprong die wegens de prijsstijgingen van het product, meer geld wilden zien van de
aflader en dan ook hun leveringen aan de aflader niet nakwamen. Het college van
arbiters heeft geconcludeerd dat afspraak, afspraak is.
De aflader had kunnen voorkomen dat hij zijn contract niet kon nakomen door de
boeren meer voor hun product te betalen. Daarmee had hij het product kunnen
veiligstellen en had hij zijn contract kunnen nakomen.

Waarschuwingslijst
In 2013 heeft de NZV geen verzoek ontvangen om een eigen procedure rondom de
waarschuwingslijst te starten.
Een dergelijke procedure is wel elders gevoerd, waardoor er in 2013 een Amerikaans
bedrijf op de waarschuwingslijst is geplaatst. De waarschuwingslijst is op de website
www.zuidvruchten.nl te vinden.

In het college van onderzoek hadden zitting:
K. Bonneur
S. van Graafeiland
H. Jas
F. van der Meijde
C. van de Sandt
vacature
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Hoofdstuk 5

FRUCOM / EUROPESE ZAKEN

Frucom is de overkoepelende Europese organisatie van de handel in noten, gedroogd
fruit groenten- , fruit- en visconserven en honing in Brussel en wordt aangemerkt als
de officiële spreekbuis van de branche. Iedere aangesloten nationale organisatie levert
een lid aan het Frucom bestuur. Voor de NZV is dat de heer J. Penning.
Frucom houdt m.n. de taakvelden handel en voedselveiligheid nauwlettend in de gaten.
HANDEL
Handelsissues worden in Brussel gevolgd door de heer F. Brandenburg, de
handelsadviseur van Frucom.
Handelsakkoorden
Er zijn dit jaar diverse onderhandelingen gaande tussen de EU en derde landen en
gebiedsdelen. Ook zijn er diverse akkoorden tussen de EU en derde landen gesloten.
Op 1 maart 2013 zijn de onderhandelingen van start gegaan tussen de EU en Marokko.
Op 6 maart 2013 gold dat voor de onderhandelingen tussen de EU en Thailand.
Er zijn regelmatige updates gegeven met betrekking tot de handelspreferenties voor
Myanmar/Burma. Het Vrijhandelsakkoord tussen de EU en Peru is op 1 maart 2013 in
werking getreden. Het Vrijhandelsakkoord tussen de EU en Centraal Amerika
(Nicaragua, Panama en Honduras) is op 1 augustus 2013 in werking getreden. Dat
geldt ook voor het akkoord tussen de EU en Colombia. Tenslotte worden ook de
onderhandelingen voor een Vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Verenigde Staten
gevolgd door Frucom, waarbij zoveel mogelijk op handel en landbouw wordt gefocust .
GSP
Er is veel informatie gegeven over het nieuwe GSP systeem (General System
Preferences of te wel het Algemeen Preferentieel Stelsel) dat na 2013 in werking zou
gaan treden. Dit nieuwe systeem is geldig van 2014 tot 2024. Het vernieuwde systeem
moest eenvoudiger, transparanter en meer voorspelbaar gemaakt worden. Door de
herziening wordt het aantal landen, dat van de GSP kan profiteren, drastisch tot bijna
de helft teruggebracht (van 176 naar ongeveer 90 landen).
Bovendien zal een aantal landen met ingang van 1 januari 2014 te maken krijgen met
de zgn. GSP Section Graduation. Voor een aantal productgroepen 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.
Specifiek:
GN code: hoofdstukken 07 en 08 : China en Costa Rica
GN code: hoofdstukken 20 en 21: China 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, met alle gevolgen van dien voor de
prijs van deze producten.
Pas medio december 2013 werd bekend welke landen de zgn. GSP+ status zouden
krijgen, t.w. Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Georgië, Mongolië, Kaapverdische
eilanden, Pakistan en Peru.
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Trade Defence Instruments
Op dit moment is men in Brussel bezig met de herziening van de Europese “Trade
Defence Instruments”. Dat is het hele instrumentarium dat de EU tot haar beschikking
heeft om de Europese producten te beschermen tegen import uit 3e landen. Hieronder
vallen b.v. de antidumpingmaatregelen die door de Europese Commissie kunnen
worden opgelegd. Onze branche heeft aangegeven dat landbouwproducten (vanwege
de seizoen verschillen) zich volstrekt niet lenen voor een instrument als een
antidumpingmaatregel.
Voedselveiligheid
Voedselveiligheid wordt in Brussel gevolgd door de heer R. Vorss, beleidsadviseur van
Frucom.
Het afgelopen jaar hebben de volgende onderwerpen de revue gepasseerd:
- Aflatoxine controles aan de EU grenzen
- Toename import controles
- Bemonstering van mycotoxines
- Pesticiden
- Zware metalen (cadmium, lood en methylkwik)
- Bisphenol A
- Additieven
- EFSA onderzoek; risico bij pathogenen
- Gezondheidsclaims en etikettering
- Aankomende herziening van het biologische beleid
- Herziening controleverordening
Een greep uit deze onderwerpen levert de volgende informatie op:
Aflatoxine
Mycotoxines zijn en blijven een punt van aandacht voor onze branche.
Een Verordening die een belangrijke rol speelt is de Verordening 1152/2009 tot
vaststelling van bijzondere voorwaarden (o.m. testresultaten en gezondheidscertificaat)
voor de invoer van bepaalde levensmiddelen uit bepaalde derde landen in verband met
het risico van verontreiniging met aflatoxine. Als we kijken naar de aflatoxine controles
aan de grenzen dan zijn er enkele wijzigingen op komst. Zoals de Amerikaanse
amandelen die van steekproefsgewijs naar minder dan 1% controle kunnen gaan,
hetgeen mogelijk is gemaakt door het prima functionerende VASP systeem. Naar
verwachting zal in 2014 VASP plaats maken voor een zgn. pre-export check.
Brazil nuts gaan van 50% check naar steekproefsgewijs. Helaas zullen de Turkse
gedroogde vijgen 30% controle ondervinden (dit was 20%. NB bij het ter perse gaan van het
jaarverslag is hier nog geen beslissing over genomen). Turkse hazelnoten daarentegen zullen
van 5% controle naar steekproefsgewijs gaan.
Andere belangrijke aspecten met betrekking tot aflatoxine controles aan de EU grens
zijn dat het controlesysteem in Verordening 1152/2009 in overeenstemming zal worden
gebracht met het controlesysteem van 669/2009 (hoog risico producten). De scope van
de 1152/2009 zal worden uitgebreid naar diervoeder. Het begrip “eerste punt van
binnenkomst” zal worden vervangen door “aangewezen punt van binnenkomst” en er
zal een meer gedetailleerde lijst worden bijgehouden van de “eerste punten van invoer”.
Bij het eerste punt van binnenkomst vindt 100% documentcontrole plaats. Bij het eerste
punt van invoer vindt de fysieke controle en de overeenstemmingscontrole plaats.
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Verder zal er een nieuw gezondheidscertificaat komen. En het is mogelijk om het
gezondheidscertificaat en de resultaten van bemonstering en analyses door de
competente autoriteiten uit te geven in het land waar de zending is verzonden, als dat
niet het land van oorsprong is. Sinds februari 2013 zijn ook grondnoten uit Ghana (50%)
en India (20%) en meloenzaden uit Nigeria (50%) onderworpen aan de bijzondere
voorwaarden van Verordening 1152/2009.
Hoog risico producten
De bijlage met hoog risico producten wordt ieder kwartaal gewijzigd.
Belangrijke wijzigingen het afgelopen jaar waren het verwijderen van de high risk lijst
van hazelnoten uit Azerbaijan, bevroren koolsoorten uit Thailand en pinda’s uit Zuid
Afrika.
Bemonstering van mycotoxines
De Verordening tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de
officiële controle op het mycotoxinegehalte in levensmiddelen (Verordening 401/2006)
zal op een aantal punten worden aangepast. O.a. zal gekeken worden naar een
alternatieve bemonsteringsmethode voor specerijen die bestaan uit grote deeltjes, zoals
nootmuskaat.
Maximum residu levels
Er vinden regelmatig wijzigingen plaats van de “maximum residu levels” van pesticiden.
Sinds kort kan gebruik worden gemaakt van een handige Europese database waarmee
snel de juiste limieten per product kunnen worden opgezocht. Voor de dagelijkse
praktijk van een kwaliteitsfunctionaris een onmisbare tool.
Zware metalen
De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om de cadmium limieten in diverse
voedingsmiddelen te wijzigen. Bij visproducten wordt de limiet voor sardines verhoogd.
De limieten voor makreel, ansjovis en bullet tonijn worden echter verlaagd. Voor
pastinaak, schorseneer, mierikswortel en selderij gaan de limieten ook omhoog van 0,1
naar 0,2 mg/kg. Wat betreft noten en gedroogd fruit worden er geen wijzigingen van
zware metalen limieten verwacht.
De EFSA ( European Food Safety Association) heeft een wetenschappelijk standpunt
ten aanzien van methylkwik gelanceerd. Voornaamste uitkomst was dat visproducten
meer van deze zware metaal bevatten dan andere voedingsmiddelen. Op dit moment
wordt ten aanzien van methylkwik en lood een voorstel door de Europese Commissie
voorbereid om de maximumlimieten te wijzigen.
Bisphenol A
In 2012 is het onderwerp Bisphenol A al diverse malen aan de orde gekomen. Het
betreft een stof die in verpakkingsmateriaal voorkomt en waar voedsel mee in contact
komt. Frankrijk heeft inmiddels op eigen gezag besloten om de stof te verbieden m.i.v.
2015. Bijzonder, omdat een Europees onderzoek naar de gevolgen van Bisphenol A
voor de menselijke gezondheid nog niet is afgerond. De uitkomsten van dit Europese
onderzoek zouden in eerste instantie in juli 2013 verwacht worden. Dit is echter
uitgesteld. Eerst vindt er een publieke consultatie plaats en bovendien zullen ook
uitkomsten van nationale onderzoeken worden meegenomen. M.n. voor ingeblikte
goederen kan een ban op Bisphenol A gevolgen hebben.
Gezondheidsclaim
Ook dit jaar kreeg één van de producten uit onze branche een gezondheidsclaim.
JV-2013- 8

Het gaat hier om gedroogde pruimen die de claim hebben meegekregen dat zij
bijdragen aan een normale darmfunctie. Deze claim mag op de etiketten van
voedingsmiddelen gebruikt gaan worden.
Etikettering
In 2013 zijn diverse praktische Q&A documenten gepubliceerd over de nieuwe
etiketteringsregels. Zowel door de Europese Commissie als door brancheorganisaties
op het gebied van voeding. De nieuwe regels gelden vanaf 13 december 2014 (alles
behalve voedingswaarde informatie). Vanaf 13 december 2016 moet ook de
voedingswaarde informatie vermeld worden.
Biologische landbouw
In het eerste kwartaal van 2013 heeft er in Brussel een publieke consultatie
plaatsgevonden over de huidige regelgeving over biologische landbouw en wat er
eventueel gewijzigd zou moeten worden. Frucom heeft in dit verband drie position
papers ingestuurd om het standpunt van onze branche kenbaar te maken. Daarbij werd
aandacht gevraagd voor:
-

Harmonisatie van de regels in de EU hoe om te gaan met kruisbesmetting;
Meer promotie van het EU biologische logo onder de consumenten;
Introductie van CN codes voor biologische producten;
Stroom van de handel te vergemakkelijken en belemmeringen wegnemen.

Verder heeft Frucom aangegeven dat de huidige regelgeving een goede basis vormt
voor handel in biologische producten waardoor radicale veranderingen dan ook niet
nodig zijn. Echter, de implementatie van de regelgeving moet nog verder
geharmoniseerd worden.
Frucom:
Dhr. M. Rome
Mw. C. Moser
Dhr F. Brandenburg
Dhr. R. Vorss

voorzitter
algemeen secretaris
adviseur handel
beleidsadviseur
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Hoofdstuk 6

Werkgroep Gedroogd Fruit

Het afgelopen jaar was wederom in zijn algemeenheid een betrekkelijk rustig jaar. De
meeste oogsten waren niet substantieel afwijkend, hoewel het venijn bij de gedroogde
pruimen in de laatste maanden wat in de staart zat. Wereldwijd tegenvallende oogsten
zorgden voor een forse prijsexplosie voor dit product.
Opvallend was ook de dalende koers van de lokale valuta tegenover de dollar in enkele
belangrijke zuidvruchten exporterende landen.
De hele voedselketen staat nog steeds op scherp na de gebeurtenissen in de
vleessector, die helaas ook recent nog in de schijnwerpers stond. Mede hierdoor en de
nieuwe regelgeving omtrent etikettering, had men soms de indruk, dat de documentatie
belangrijker was dan het product zelf.
In het afgelopen jaar is er binnen de werkgroep diverse malen overleg per e-mail
geweest omtrent de gedeeltelijke opschorting van de invoerrechten van gedroogde
cranberry’s. Voorlopig blijft het huidige “gedrocht”, waarbij goederen die verder verwerkt
worden invoerrechtenvrij aangegeven mogen worden, nog in stand. Bijkomende zorg
voor de importeurs is de gestarte controle van de douane, die haar eigen interpretatie
heeft over de bewijslast van de importeurs. Die interpretatie komt echter niet overeen
met de letter van de verordening. Handhaving hiervan zou een fikse (onterechte)
kostenpost voor de betroffen importeurs zijn, aangezien we spreken over het al dan niet
te hoeven voldoen van een invoerrechtenpercentage van 17,6%. Inmiddels hebben op
het NZV secretariaat gesprekken plaatsgevonden met zowel de Douane als een
afgevaardigde van het ministerie van EZ. Verder is deze zaak aangekaart bij Frucom
om ook bij DG-Taxud aan de bel te trekken.
Een andere maatregel vanuit Brussel was het schrappen van de GSP-status van landen
als China en Thailand. Dit betekent voor een aantal artikelen een forse prijsverhoging
door de hogere invoerrechten die voor producten uit die landen betaald moeten
worden. Inmiddels is nog een aantal landen geschrapt, waaronder Iran; een niet
onbelangrijk land voor diverse zuidvruchten. Verder zijn er ook discussies gaande over
enkele Zuid- en Midden Amerikaanse landen.
De (noten-) en zuidvruchtenhandel mag zich nog steeds verheugen in een groeiende
vraag, met name vanwege de gezondheidsaspecten. Een situatie waarin wij ons allen
moeten koesteren maar vooral ook bezig moeten blijven een gezond product voor de
langere termijn in de markt te zetten. Een organisatie als de NZV kan daarbij het
platform zijn om gezamenlijk dit doel te bereiken, waar uiteindelijk alle leden weer de
vruchten van plukken.

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

Voor de werkgroep noten was 2013 een rustig jaar.
De prijzen van de verschillende notensoorten stegen tot record hoogtes door een grote
vraag en vaak beperkte beschikbaarheid. Deze beperkte beschikbaarheid heeft
gelukkig in 2013 niet geleid tot grote kwaliteit- en/of levering problemen.
Ook voor wat betreft de pijnboompitten en de “bitter nasmaak” problematiek was 2013
een relatief rustig jaar. Ondanks de kleine oogst en beperkte beschikbaarheid (wat in
het verleden vaak heeft geleid tot kwaliteitsproblemen met betrekking tot de
pijnboompitten) was er in 2013 slechts één RASFF melding . Deze melding was
gerelateerd aan een partij die niet geproduceerd en gecertificeerd was onder de
regelgeving van de CCCFNA in China. Net overigens als de partijen die in 2012
verantwoordelijk waren voor de vier RASFF meldingen van dat jaar. Na twee seizoenen
is het duidelijk dat de regelgeving met betrekking tot het produceren van de
pijnboompitten - opgesteld in 2011 door de CCCFNA in samenwerking met het INC en
de Frucom - effect heeft. Helaas blijkt dat nog steeds een groot gedeelte van de
pijnboompitten geëxporteerd naar Europa in 2013 niet onder de regelgeving van de
CCCFNA waren geproduceerd. Ons advies aan de leden blijft dan ook onverminderd
om alleen Chinese pijnboompitten te importeren en/of te kopen welke geproduceerd en
gecertificeerd zijn onder de regelgeving van de CCCFNA.

In deze commissie hadden zitting:
W. Leeuwenburgh (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

De grondnoten werkgroep is in 2013 begonnen met het organiseren van een basis
commissie, waarbij de kennis en kunde gedeeld kan worden met de overige NZV leden.
Gelukkig waren er in 2013 geen noemenswaardige accidenten en
gezondheidsproblemen te melden.
Wel is er steeds duidelijker een trend zichtbaar op het gebied van de spreiding van
mogelijk grondnootorigine ‘s. Bekend zijn de traditionele oorsprongslanden zoals de
USA, Israël/Egypte, Argentinië en China. Echter, tegenwoordig worden ook grondnoten
uit Afrikaanse landen (m.n. Ghana) en India aangeboden op de Europese markt. De
Europese Commissie is vooralsnog voorzichtig met deze landen. In 2013 moest 50%
(Ghana) en 20% (India) van de zendingen gecontroleerd worden op
voedselveiligheidsaspecten. Aangezien in deze landen meer gebruik wordt gemaakt
van gewasbeschermingsmiddelen en er geen goed functionerend aflatoxine
controlesysteem is, vindt de Europese Commissie dat er nog geen sprake kan zijn van
ad random controles. Afhankelijk van de gevonden controle resultaten en de politieke
wens van Brussel kan dit in 2014 aangepast worden.
De commissie streeft er naar om in 2014 meer leden te krijgen, zodat zij wet- en
regelgeving scherper kan blijven volgen.

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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Werkgroep Visproducten

Cadmium waarden diverse vissoorten
De Europese Commissie buigt zich over de verruiming van cadmiumwaardes voor
sardines van 0,1 tot 0,25mg/kg. Tegelijkertijd bestudeert zij juist de vermindering van de
inhoud cadmium bij soorten als ansjovis, zwaardvis en bullet tonijn.
Indonesië
De FVO missie heeft de Indonesische autoriteiten officieel gewaarschuwd na uitkomst
van onregelmatigheden bij audits op diverse productielocaties van visconserven. Er zijn
geen verdere stappen ondernomen, maar de Indonesische autoriteiten worden wel
geacht per direct corrigerende maatregelen te nemen.
Strijd EU tegen illegale visserij
Belize, Cambodja en Guinee zijn na diverse eerdere waarschuwingen in november
2013 uiteindelijk met een “rode kaart” bestraft in de strijd tegen illegale visserij (IUU
Fishing). De Europese Commissie trekt een “rode kaart”, waarmee zij aangeeft dat de
diverse EU- lidstaten de mogelijkheid in eigen hand krijgen om import uit deze
gebieden/landen te verbieden. Spanje heeft als eerste lidstaat direct Belize in de ban
gedaan. Vanaf maart 2014 lopen deze drie landen een zeer grote kans door de
Europese Raad op de zwarte lijst te worden geplaatst waardoor een algeheel EU import
verbod van kracht kan worden. Fiji, Panama, Togo en Vanuatu hebben in november
2012 om min of meer gelijke redenen een “gele kaart” gekregen. In februari/maart 2014
worden deze landen opnieuw beoordeeld op genomen maatregelen. Zuid-Korea,
Curaçao, en Ghana zitten sinds november 2013 in dezelfde “gele kaart” positie en
worden in mei 2014 opnieuw geëvalueerd.
(NB bij het ter perse gaan van het jaarverslag zijn Belize, Cambodja en Guinee inmiddels op de zwarte
lijst geplaatst)

Ban op tweekleppige weekdieren Peru verlengd
Op 7 november 2013 is de import ban van tweekleppige weekdieren (bestemd voor
menselijke consumptie) uit Peru, als gevolg van aangetoonde gerelateerde uitbraak van
Hepatitus A-virus, met één jaar verlengd tot en met 30 november 2014.
Ecuador behoudt GSP+ status
Uiteindelijk is bekend geworden dat GSP+ status voor import visconserven (tonijn) uit
Ecuador tot en met 31 december 2014 wordt gehandhaafd.

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

In 2013 hebben er diverse zaken gespeeld die betrekking hadden op de fruit- en
groenteconserven.
De antidumpingmaatregel voor Chinese mandarijnen:
Allereerst was er een – positieve – ontwikkeling m.b.t. de antidumpingmaatregel voor de
mandarijnen. Zoals bekend heeft de Europese Commissie begin 2013 de
antidumpingmaatregel ongewijzigd weer ingesteld. Er was echter sprake van het
mogelijk vorderen van antidumping heffing met terugwerkende kracht. De branche heeft
zich hiertegen verzet en via Frucom zijn onze standpunten aan de Europese Commissie
voorgelegd. De Commissie heeft uiteindelijk besloten niet terug te vorderen met
terugwerkende kracht. De eventueel hiervoor gereserveerde bedragen konden toen
vrijvallen, hetgeen toch een aanzienlijk bedrag per container betekende.
De antidumpingmaatregel voor Thaise suikermais:
Ook hier heeft de branche haar best gedaan om aan te tonen dat de gewijzigde
marktsituatie en de minimale invloed van Thaise maïs op de Europese markt een
antidumpingmaatregel niet rechtvaardigt. Dit heeft echter niet mogen baten. De
antidumpingmaatregel is, niet geheel onverwacht en in dezelfde vorm als voorheen,
wederom van kracht. Per 14 september 2013, en voor de duur van vijf jaar, zijn er
antidumpingheffingen van toepassing voor Thaise maïsconserven, variërend van 3,1%
tot 14,3% (afhankelijk van welke fabrikant de maïs afkomstig is).
GSP:
Op 1 januari 2015 zal een aantal landen, waaronder Thailand en China , hun GSP
preferentie kwijtraken. Deze landen worden nu beschouwd als “high or upper middle
income”- landen. Voor een aantal producten, waaronder fruit- en groenteconserven,
worden echter de preferentiële rechten al per 1 januari 2014 ingetrokken (“section
graduation”).Dit houdt in dat we vanaf 1 januari 2014 bij deze producten al met hogere
invoerrechten moeten rekenen.

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

Er zijn geen mededelingen.

In de commissie hadden zitting:
B. de Jonge
(voorzitter)
G. Bouma
B.A. Niemans
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Reglementencommissie

In het verslagjaar 2013 hebben zich geen bijzondere zaken aangaande de NZV
reglementen voorgedaan. De commissie is dan ook niet in persoon bij elkaar geweest.

In deze commissie hadden zitting:
C.P.A. Weel
(voorzitter)
S. van Graafeiland
C. van de Sandt
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Werkgroep Specerijen en Aanverwante
Artikelen

Specerijen
Er hebben zich op handelsgebied niet echt grote problemen voorgedaan. Uiteraard
werd de handel toch wel enigszins verrast door het afschaffen van de GSP status van
een aantal landen. Met name het wegvallen van deze preferentiële rechten voor China
heeft wel wat impact gehad. Verder geen meldingen op dit gebied.
Honing
Aangezien deze artikelgroep niet verder gemonitord wordt door FRUCOM hebben we
ook op dit gebied weinig te melden. Geen van de leden heeft zich afgelopen jaar
gemeld ten aanzien van een mogelijke wijziging van de “Honingrichtlijn (2001/110/EG).

In deze commissie hadden zitting:
J. Penning
(voorzitter a.i.)
G.N. Dannis
H.C. Moerman
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