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Hoofdstuk 1

Inleiding

In het jaarverslag van 2011 is het al kort aangestipt. De NZV heeft al enige tijd te
kampen met een teruggang in leden. Vorig jaar had dat o.a. te maken met een aantal
faillissementen, maar we zien ook steeds meer leden samen verder gaan. Deze
schaalvergroting is positief voor de individuele bedrijven, maar niet voor een vereniging
als de NZV, omdat die haar ledenaantal ziet teruglopen.
Er zal een plan van aanpak moeten komen om de toekomst van de vereniging veilig te
stellen. Doorgaan op de huidige wijze bij onveranderd beleid, zal op termijn het einde
van de vereniging betekenen. Het bestuur heeft ten aanzien van deze toekomst in 2012
een aantal brainstormsessies gehad. Hieronder ziet u de resultaten daarvan.
Allereerst dient de vraag gesteld worden of we met de NZV verder willen als
zelfstandige en professionele brancheorganisatie of gaan we door als “gezelligheids- en
netwerkvereniging. Voor het laatste zou een argument kunnen zijn dat veel informatie
vrijelijk via internet te verkrijgen is. Anderzijds bleek uit de enquête onder leden dat men
een professioneel secretariaat op prijs stelt en bereid is daarvoor te betalen. Immers,
zelf de informatie vergaren kost ook tijd en geld.
We zullen ons moeten focussen op het in de markt zetten van een professionele en
sterke organisatie. Daarvoor zijn een viertal mogelijkheden:
1.
2.
3.
4.

alleen verder;
samen met een andere organisatie verder hetzij door fusie of door overname;
opgaan in een andere organisatie, b.v. in een Europese brancheorganisatie;
secretariaat uitbesteden.

ad 1: alleen verder
Indien we alleen verder willen, impliceert dit, gezien de eerder aangevoerde redenen,
dat het roer omgegooid moet worden. Dit zal een inspanning van iedereen vergen. De
mogelijkheden om van de NZV een grotere, daadkrachtigere en sterkere vereniging te
maken, liggen enerzijds in het aantrekken van meer financiën en anderzijds op een
meer kwalitatief vlak. Het laatste komt er op neer dat we meer aanzien moeten krijgen
en als spreekbuis van een heel belangrijke groep gezien moeten worden. Dat het één
met het ander verbonden is, is evident.
Enkele speerpunten om het bovenstaande te bewerkstelligen, zouden kunnen zijn:
-

Leden werven binnen de branche die de NZV vertegenwoordigt
Leden werven in het gehele “food” kanaal
Leden werven bij aan de branche gelieerde bedrijven
Leden werven bij NGO’s
Beter benutten van subsidies.
Aantrekken van sponsors
Contributie verhogen
Contributie verlagen
Vakopleidingen verzorgen
Netwerkbijeenkomsten / themabijeenkomsten organiseren
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-

Actievere werkgroepen
Meer collectieve contracten aanbieden (verzekeringen e.d.)
Gezamenlijke stand op beurzen, dan wel collectieve inschrijving met korting.

Enkele jaren geleden hebben we fors ingezet op het verkrijgen van nieuwe leden. Dit
leverde een vijftal nieuwe leden op. We hebben echter gemerkt dat dit structureler
aangepakt moet worden, anders lopen de inspanningen terug.
In 2012 hebben we ook moeten inzetten op een forse contributieverhoging. Onze
financiële positie noopten ons hiertoe.
Er wordt binnen het bestuur gedacht om de Young Management NZV Club op te
richten, om jonge managers een platform te bieden waar ze ervaring en kennis kunnen
uitwisselen en management cursussen kunnen volgen. We hopen dat hier een grote
aantrekkingskracht vanuit gaat.
Er is een voorzichtig begin gemaakt met sponsoring. Tot op heden hebben we dat
middel alleen gebruikt bij de financiering van de lustrumfeesten. Het bestuur wil
onderzoeken of dat ook op een reguliere basis ingezet kan worden bij de dagelijkse
huishouding van de NZV.
Binnen het bestuur zijn al twee bestuursleden aangewezen die zich samen met het
secretariaat gaan inzetten op het organiseren van netwerkbijeenkomsten /
themabijeenkomsten.
ad 2: samen verder met een andere organisatie
De samenwerking met een andere organisatie zal kostenbesparend kunnen zijn en een
groter gezamenlijk inkomen kunnen genereren, waardoor het secretariaat uitgebreid
kan worden en dieper op de zaken ingegaan kan worden. Bovendien vergroot dit de
achterban, waardoor je als brancheorganisatie meer zeggingskracht hebt richting
autoriteiten.
In het recente verleden zijn er gesprekken geweest met de ENA. De European Nut
Association (grondnoten vereniging). Helaas heeft dit niet geleid tot enige
samenwerking. Op dit moment zijn er gesprekken gaande met de Nederlandse
Vereniging voor de Specerijenhandel. In dat verband wordt nagedacht over een
samenwerkingsproject die de tweede helft van 2013 zijn beslag moet krijgen. Hierbij
krijgen de NVS leden de mogelijkheid om via het NZV secretariaat hun problemen met
regelgevende- en regel handhavende autoriteiten te melden. Met behulp van het NZV
secretariaat wordt getracht deze problemen op te lossen. Uiteraard tegen vergoeding.
Mocht dit project een succes blijken, dan zal na een jaar worden bezien hoe de
samenwerking bestendigd kan worden.
ad 3: opgaan in een andere organisatie (b.v. in een Europese brancheorganisatie)
Europa is al heel belangrijk, maar zal op termijn nog veel belangrijker worden. Daar
komt ook het zwaartepunt te liggen voor alle brancheorganisaties. Er zijn nu al
brancheorganisaties die alleen in Europees verband nog samenwerken (b.v. die van de
cacao). Er zal dan nog wel voor de afzonderlijke lidstaten een aparte secretaris zijn, die
de nationale problematiek onder zijn/haar hoede neemt. Maar het zwaartepunt komt in
Brussel te liggen. Het voordeel van zo’n constructie is kostenefficiency. Het nadeel is
dat de nationale belangen wellicht minder goed vertegenwoordigd worden.
JV-2012- 2

Het NZV bestuur sluit niet uit dat deze optie 3 op langer termijn een serieuze keuze zou
kunnen gaan worden.
ad 4: secretariaat uitbesteden
Samen met wellicht andere organisaties wordt een (Nederlands) professioneel
secretariaat opgezet. Een voorbeeld daarvan is de Belgische brancheorganisatie
Belgafood die haar secretariaat heeft ondergebracht bij Fedis. Een groot voordeel is
natuurlijk kostenefficiency. Een nadeel is dat het secretariaat een eigen beleid gaat
voeren en dus minder zal focussen op de zaken die voor NZV leden van belang zijn.
Het NZV bestuur ziet de vierde optie eigenlijk als een noodscenario en vindt dat het
onderzoek hiernaar nu niet opportuun is. De overige drie opties verdienen zeker meer
aandacht.
Genoeg stof om over na te denken. Het bestuur nodigt haar leden graag uit om
feedback te geven.

Wat gebeurde er verder in 2012.
Het jaar 2012 was weer een lustrumjaar. We zijn inmiddels 105 jaar na de oprichting en
de NZV wordt nog steeds gezien als dé brancheorganisatie voor alle Nederlandse
handelaren op het gebied van noten, gedroogd fruit, specerijen, groente- fruit- en
visconserven en honing.
De NZV komt op voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden. Zij zorgt ervoor
dat haar leden goed zijn geïnformeerd en geeft de branche een eigen gezicht.
Daarnaast wordt zij meer en meer gezien als een betrouwbare partner waarmee
overheidsorganisaties afspraken kunnen en willen maken. Eén zo’n voorbeeld was de
pilot Free Of Gas voor het voeren van een gasvrije keten in de vlees- en visconserven
branche. De NZV had toen afspraken gemaakt met de Douane, NVWA en
Arbeidsinspectie. Een succesvolle pilot dat een vermelding in de Tweede Kamer heeft
gekregen als voorbeeld voor andere sectoren.
Van deze pilot is het een kleine stap naar controle op basis van “risk based”. De
Nederlandse overheid staat al enige tijd open voor deze zgn. “risk based” benadering.
Dat betekent dat als een Nederlandse importeur zijn zaken goed voor elkaar heeft en
zich netjes aan de regels houdt, hij in de praktijk minder wordt gecontroleerd. Het mes
snijdt dan aan twee kanten. Enerzijds nemen de lasten voor het bedrijfsleven af.
Anderzijds kan de overheid toe met minder mankracht en middelen, hetgeen in tijden
van bezuinigingen goed van pas komt. Naar verwachting zullen enkele controlerende
overheidsorganisaties tussen nu en vijf jaar volledig over gaan op “risk based” controle.
Uiteraard zijn wij in veel gevallen afhankelijk van Europese regelgeving en -handhaving,
maar inmiddels lijkt men in het Brusselse steeds meer sympathie te krijgen voor een
risicobenadering. Het zal nu alleen nog een kwestie van tijd zijn, voordat de eerste
afspraken gemaakt gaan worden.
Natuurlijk mocht ook dit lustrumjaar een feestje niet ontbreken. Op 28 september 2012
is een geslaagde dag bij Dorhout Mees in Biddinghuizen georganiseerd, waar het
merendeel van de leden aan heeft deelgenomen.
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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.
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Hoofdstuk 2

Verenigingsaangelegenheden

Gedurende het verenigingsjaar 2012 heeft het bestuur van de vereniging uit de
volgende personen bestaan:

Bestuur:
J. Penning
B. de Jonge
P.C. Stienen
W. Leeuwenburgh
M. Soytürk
P.R.F.M. Thieme
C.P.A. Weel
Vacature
Vacature

voorzitter
vicevoorzitter
penningmeester

}
} dagelijks bestuur
}

Helaas kon in 2012 geen kandidaat worden gevonden voor de bestuursfunctie die open
staat voor een vertegenwoordiger van de leden die handelen in visproducten. Het
bestuur zal er alles aan doen om deze vacature in 2013 weer op te vullen.

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

Ledenaantal:
In 2012 had de NZV drieënveertig reguliere leden en elf buitengewone leden.
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Hoofdstuk 3

Overzicht vertegenwoordigingen

FRUCOM
J. Penning
B.A. Niemans

bestuurslid
toehoorder

In de voorgaande jaren is in het jaarverslag altijd melding gedaan van diverse Europese
commissies waar NZV afgevaardigden zitting in hadden. Het ging daarbij om het
Raadgevend Comité voor groenten en fruit van de Europese Commissie en de
Adviescommissies verwerkte groenten en fruit en fytosanitaire vraagstukken bij de
Europese Commissie. Deze comités en commissies vergaderen niet meer op reguliere
basis met elkaar, maar kunnen op ad hoc basis bijeen worden geroepen indien dat
noodzakelijk mocht blijken te zijn. In 2012 zijn deze commissies niet bijeen geweest.
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Commissie van Advies

Deze commissie, die het bestuur adviseert ten aanzien van aanvragen voor het
lidmaatschap van de vereniging, heeft in het verenigingsjaar 2012 drie aanvragen ter
beoordeling gekregen.
Het gaat hier om:
- Matze Trade Company B.V.
- Pompa B.V.
- JKT Foods B.V.
De commissieleden hebben ten aanzien van deze aanvragen in alle gevallen een
positief advies gegeven, dat unaniem door het bestuur is overgenomen
Matze Trade Company B.V. is begin 2012 lid geworden en geen onbekende in de
branche. De bestuurders zijn Johan en Jeannette Matze, zoon en dochter van A.
Matze, die vele jaren actief is geweest in de branche en – wegens gezondheidsredenen
– m.i.v. 1 januari 2013 de activiteiten van A. Matze B.V. aan Matze Trade Company
B.V. heeft overgedragen. Het bedrijf levert producten uit diverse categorieën en heeft
de afgelopen decennia een grote expertise op o.m. conserven opgebouwd.
Pompa B.V. is in mei 2012 buitengewoon lid geworden van de NZV. Pompa is een
onafhankelijke en neutrale douane-expediteur. Ze verzorgt niet alleen de documenten
bij de douane voor haar klanten, zij verzorgt o.m. ook de algemene en beperkte fiscale
vertegenwoordiging voor haar klanten.
JKT Foods B.V. is in september 2012 lid geworden. Zij heeft een kantoor in Rijswijk. Het
is een familiebedrijf met het hoofdkantoor in India. Ze richt zich op bakkerij ingrediënten,
pinda snacks en vogelvoer. Haar voornaamste producten zijn pinda’s en verschillende
andere oliehoudende zaden.

In deze commissie hadden zitting:
G.N. Dannis
S. van Graafeiland
J. Klijn
C. van de Sandt
M.H. van der Schalk
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Hoofdstuk 5

Behandeling van geschillen

Arbitrage-instituut
In 2012 zijn twee arbitrageaanmeldingen gedaan, t.w. een appelarbitrage en een
enkelvoudige arbitrage. Bovendien zijn in dit jaar nog twee vonnissen gewezen in
arbitrages uit 2011.
Beide arbitrages uit 2012 zijn door een Nederlands bedrijf aanhangig gemaakt. In beide
gevallen tegen een buitenlands bedrijf.
Waarschuwingslijst
In 2012 heeft de NZV geen verzoek ontvangen om een eigen procedure rondom de
waarschuwingslijst te starten.
Een dergelijke procedure is wel in andere landen gevoerd, waardoor er in 2012 twaalf
buitenlandse bedrijven, voornamelijk uit India en Vietnam, op de waarschuwingslijst zijn
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
M.H. van der Schalk
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FRUCOM / Europese zaken

Organisatie
Dit jaar heeft een wijziging plaatsgevonden op het Frucom secretariaat. Mevrouw Moser
heeft de functie van algemeen secretaris overgenomen van mevrouw Mamias.
Mevrouw Moser is geen onbekende voor ons, aangezien zij al jaren adviseur
levensmiddelenwetgeving was voor Frucom. Op het Frucom secretariaat wordt zij
bijgestaan door de heer Brandenburg (adviseur handel) en de heer Vorss
(beleidsadviseur).
Activiteiten
De activiteiten van Frucom kunnen worden gerangschikt in een aantal taakvelden.
Zo heb je het taakveld handelsissues. Hieronder vallen o.m. quota’s, tariefschorsingen,
invoerrechten, handelsovereenkomsten, antidumpingmaatregelen, oorsprong regels,
GN code classificatie en voorkeursbehandelingen voor bepaalde landen.
Daarnaast bestaat het taakveld van de voedselveiligheid. Hieronder vallen onderwerpen
als maximum limieten van pesticiden, contaminanten (zware metalen, mycotoxines
zoals aflatoxine en ochratoxine, PAK’s, dioxinen) , additieven, consequenties van de
Japanse kernramp in 2011, microbiologische criteria, RASFF, food contact materials en
de methode van bemonsteren en analyseren.
Verder heb je het taakveld van de levensmiddelenwetgeving. Deze heeft een sterke
band met die van de voedselveiligheid met onderwerpen als etikettering, voedings- en
gezondheidsclaims. Het gaat erom waar levensmiddelen aan moeten voldoen willen ze
worden toegelaten.
Ook is er een heel apart taakveld dat gaat over de vele benodigde EU certificaten, zoals
gezondheidscertificaten, oorsprong certificaten, vangstcertificaten en IUU certificaten.
Tevens vragen biologische en duurzame onderwerpen steeds meer aandacht. Tenslotte
is er nog een restgroep “overig” waaronder b.v. de bittere nasmaak van pijnboompitten
valt .
Een greep uit de onderwerpen die dit verslagjaar aan de orde zijn gekomen.
RASFF meldingen

Al jaren lang wordt trouw iedere maandag het Frucom verslag met de relevante rapid
alerts van de week daarvoor gestuurd. Een belangrijke service, waarmee je als
handelaar in een oogopslag weet wat er speelt in de branche, waardoor ook tijdig
geanticipeerd kan worden.
Etikettering

Eind 2011 zijn de nieuwe Europese etiketteringsregels in werking getreden. Begin 2012
heeft Frucom een uitgebreide verhelderende circulaire geschreven over dit onderwerp.
Daarbij komt alles aan bod waar rekening mee gehouden moet worden bij etikettering
van voorverpakte voedingsmiddelen aan de uiteindelijk consument. Uiteraard
toegespitst op de producten uit onze branche.
Verhoging aflatoxine limiet gedroogde vijgen
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2012 was het jaar voor de lang verwachte verhoging van de aflatoxinelimiet voor
gedroogde vijgen. Op 3 december 2012 zijn de nieuwe limieten in werking getreden.
De ready-to-eat ging van 2ppb (B1) en 4ppb (Total) naar resp. 6ppb en 10ppb. Voor
“further processing” ging de limiet van 5ppb (B1) en 10ppb (Total) naar resp. 6ppb en
10ppb. Dit alles had niet zonder de inmenging van Frucom plaatsgevonden. Actief
lobbywerk van Frucom heeft er toe geleid dat de Brusselse instanties ervan overtuigd
zijn geraakt, dat verhoging van de aflatoxinelimiet ook voor dit product geen gevaar
voor de volksgezondheid oplevert.
Pesticiden

Dit jaar zijn veel toegestane limieten van pesticiden gewijzigd, die betrekking hebben op
de producten uit onze branche. De verordeningen waarin dergelijke wijzigingen bekend
worden gemaakt, zijn lastig leesbaar. Frucom zorgt ervoor dat de gehele materie in een
circulaire en Excel bestand helder uiteen wordt gezet.
Handelsovereenkomsten

Op 1 oktober 2012 is de langverwachte overeenkomst tussen de EU en Marokko in
werking getreden. De overeenkomst heeft lang op zich laten wachten, aangezien er in
het Europese parlement bedenkingen waren. O.m. werd gevreesd voor het concurrentie
vermogen van de Europese boeren. Het handelsverdrag zorgt voor volledige
liberalisering van de Frucom producten vanuit Marokko naar de EU.
Ook zijn in 2012 de eerste onderhandelingen gestart voor een Vrijhandelsakkoord
tussen de EU en de Verenigde Staten. Verder zijn er gesprekken met Colombia, Peru
en Vietnam. Voor wat betreft het laatste land heeft de NZV via Frucom erop
aangedrongen om de mentaliteit in het handelsverkeer – o.m. het niet nakomen van
gemaakte afspraken – tijdens de onderhandelingen aan te kaarten.
Gezondheidsclaims

De Europese Commissie heeft in mei 2012 enkele gezondheidsclaims goedgekeurd
die betrekking hebben op noten. Eén claim gaat specifiek alleen over walnoten. Het
gaat hier om de claim dat “walnoten bijdragen aan de elasticiteit van de bloedvaten”.
Daarnaast is nog een drietal andere claims goedgekeurd die betrekking hebben op
vetzuren (fatty acids). Die komen o.m. ook in walnoten voor. Verder heeft de Europese
commissie enkele generieke claims goedgekeurd die betrekking hebben op vitaminen
en mineralen. Deze komen ook in het algemeen in noten voor.
Biologische landbouw

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
enkele NZV experts zijn betrokken). In het eerste kwartaal van 2013 zal een publieke
consultatie plaatsvinden en zullen stakeholders hun aanbevelingen kunnen doen.
Frucom:
Dhr. M. Rome
Mw. S. Mamias
Mw. C. Moser
Mw. C. Moser
Dhr F. Brandenburg
Dhr. R. Vorss

voorzitter
algemeen secretaris tot 15-11-2012
adviseur levensmiddelen wetgeving tot 15-11-2012
algemeen secretaris vanaf 15-11-2012
adviseur handel
beleidsadviseur
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Werkgroep Gedroogd Fruit

Ten aanzien van de oogst- en handelscondities kunnen we in het geval van de
zuidvruchten over een redelijk kalm jaar spreken. Geen grote misoogsten of
onverwachte overheidsmaatregelen, die de handel - anders dan de gebruikelijke
risico's - de voet dwars hebben gezet. Uiteraard blijft in de huidige economische
omstandigheden oppassen met wie men zaken doet, aangezien ook in onze branche
helaas weer enkele faillissementen te betreuren waren. Hierbij zijn ook bedrijven
slachtoffer geworden, die hier part-noch-deel aan hadden.
Vermeldenswaard blijft de importmaatregel ten aanzien van de cranberry's uit derde
landen, waarbij twee percentages mogelijk zijn, gebaseerd op een nogal arbitraire en
vooral fraude in de hand werkende richtlijn. Het blijft welhaast oncontroleerbaar om
onderscheid te maken tussen gebruik voor productie of consumptie. Nog afgezien van
het ontbreken van enige controle, werkt deze maatregel een oneerlijke handel in de
hand, waarbij met name de categorie van de 'free riders' weer profiteert.
Een positief signaal komt van één van onze leden, de firma Yme Kuiper, die in
navolging van de visimporteurs, meewerkt aan een pilot met de douane in het FOGproject, waarbij de keten door een consequente werkwijze gasvrije containers gebruikt,
hetgeen de gasvrij-verklaringen in de haven van aankomst onnodig maakt en meer nog:
dure ontgassingsprocedures voor de importeur kan besparen.
Hoewel voor zuidvruchten tegenwoordig iets minder van belang, zal het opheffen van
het Productschap Tuinbouw de importeurs niet onaangenaam getroffen hebben, nu
men geen heffing meer hoeft te betalen, waarvan het nut niet echt duidelijk was.
Voor de komende tijd, zal het zaak zijn uw zaken qua etikettering en documentatie goed
op orde te hebben, want met de hype van de "IKEA-balletjes" nog vers in het geheugen,
zullen de autoriteiten en andere belanghebbenden een verdere aanscherping van de
regels zeker niet beperken tot aan paardenvlees gerelateerde producten.

In deze commissie hadden zitting:
J. Penning
(voorzitter)
S. van Graafeiland
J. Klijn
C. van de Sandt
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Hoofdstuk 8

Werkgroep Noten

De werkgroep noten heeft zich in 2012 voornamelijk bezig gehouden met de
problematiek rond de bittere nasmaak van de Chinese pijnboompitten.
In 2012 zijn er slechts vier RASFF meldingen geweest op Chinese Pijnboompitten
m.b.t. de bittere nasmaak van het product. Deze meldingen waren ook alle gerelateerd
aan partijen welke nog niet onder de nieuwe regelgeving van de CCCFNA in China
geproduceerd en gecertificeerd waren. De genomen maatregelen lijken dus effect te
sorteren. Feit is echter dat slechts 40% van de pijnboompitten geëxporteerd naar
Europa in 2012 onder de regelgeving van de CCCFNA waren geproduceerd. Mede door
de kwalitatief goede oogst in 2011 heeft dit niet geleid tot extra RASFF meldingen in
2012. De oogst van 2012 is echter klein en ook kwalitatief een stuk minder dan de 2011
oogst.
Om problemen te voorkomen, zoals in 2011, en een mogelijk importverbod en/of
verscherpte controlemaatregelen bij import in de nabije toekomst te vermijden, is het
advies om alleen Chinese pijnboompitten te importeren in de EU welke geproduceerd
en gecertificeerd zijn onder de regelgeving van de CCCFNA.

In deze commissie hadden zitting:
W. Leeuwenburgh (voorzitter)
P.C Stienen
B. Ketting
J. Klijn
F. van der Meijde

C. van de Sandt
M.H. van der Schalk
C.P.A. Weel
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Hoofdstuk 9

Werkgroep grondnoten

De NZV heeft in 2011 besloten om een werkgroep grondnoten op te richten. Meer dan
60% van de NZV leden handelt nl., in meer of mindere mate, in grondnoten. Het volgen
van wet- en regelgeving door de NZV over dit product is daarom een logische stap.
Tevens heeft een aantal niet-leden aangegeven interesse te hebben in een sterke
brancheorganisatie, met een eigen professioneel secretariaat. Een dergelijk secretariaat
monitort de wet- en regelgeving en legt belangrijke (mogelijke) besluiten tijdige
besluiten voor aan de leden. Hierdoor kunnen de belangen zowel via de NZV op
nationaal niveau als via de Frucom op Europees niveau optimaal behartigd worden.
In 2012 heeft dit wederom zijn vruchten afgeworpen. Via intense lobby is Frucom erin
geslaagd om zaden voor directe consumptie buiten de nieuwe regelgeving omtrent
traceerbaarheid te houden. Ook de NZV heeft hier achter de schermen veel werk
verricht richting de verantwoordelijke autoriteiten. De Europese commissie vindt nieuwe
traceerbaarheidsregels belangrijk om uitbraken (zoals vorig jaar de EHEC crises) in het
vervolg te voorkomen. De nieuwe regels zouden meer administratieve lasten voor de
importeurs opleveren. De regels waren in eerste instantie zo opgesteld dat alle eetbare
zaden, w.o. ook pinda’s, onder deze nieuwe regelgeving zouden kunnen vallen. Dat is
nu dus voorkomen.
Dat de NZV in het verleden bewezen heeft dat ze invloed op besluiten kan uitoefenen,
heeft inmiddels geresulteerd in de aanmelding van verscheidene nieuwe leden.
De werkgroep grondnoten zal ook in 2013 de wet- en regelgeving met betrekking tot
grondnoten op de voet volgen.

In deze commissie hadden zitting:
P.C. Stienen (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

In 2012 hebben we te maken gehad met een aanhoudende beperkte beschikbaarheid
van product. Dit kwam niet alleen door slechte vangsten, maar ook door regulerende
vangstbeperkingen/quota.
De vraag naar “groene” vis wordt steeds groter. Denk daarbij aan keurmerken als Msc,
Pole and Line enz. Supermarkten committeren zich om binnen afzienbare tijd nog enkel
“groene” vis in de schappen te hebben. NGO’s als Greenpeace zijn daarbij sturend. Al
kan men ook wel eens spreken van “dwingend”. Eén en ander heeft onvermijdbaar voor
sterk gestegen prijzen gezorgd. Zoals vorig jaar al aangegeven: de tijd van vis als
goedkope eiwitbron is voorbij.
2012 is ook het jaar waarin werd aangegeven dat de Productschappen zullen
verdwijnen. Een aantal taken die door het Productschap Vis werd uitgevoerd dan wel
gefinancierd (zoals promotie, onderzoek en research) worden overgedragen aan private
organisaties als de Visfederatie en de VIV (Vereniging van Importeurs van
Visproducten). De NZV is lid van de VIV en via de VIV was zij ook lid van de
Visfederatie. De uitbreiding van de taken bij de Visfederatie en de VIV hield wel in dat
de kosten van het lidmaatschap sterk zouden stijgen. Ook voor de NZV. Tot nu toe
waren de kosten van het VIV lidmaatschap voor de NZV nog vrij laag. Een sterke
stijging van de VIV lidmaatschapskosten voor de NZV, ten behoeve van slechts enkele
“visleden”, zou niet meer verantwoord zijn. Een mogelijkheid was om als NZV lid te
blijven en de kosten van het lidmaatschap te verdelen over de NZV leden die in vis
handelen. Deze kosten zouden worden gedekt door de besparing die gedaan werd door
het wegvallen van de productschapsheffingen. De leden die in vis handelen zijn
hierover gecontacteerd en geïnformeerd. Ze hebben echter allemaal aangegeven dat er
verder geen behoefte was aan een VIV lidmaatschap. De NZV heeft dan ook met
ingang van 1 januari 2013 het lidmaatschap opgezegd.

In deze commissie hadden zitting:
P.R.F.M. Thieme
(voorzitter a.i.)
G.N. Dannis
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Werkgroep Fruit- en Groenteconserven
alsmede sappen

Antidumping mandarijnen China
In 2012 waren er meerdere ontwikkelingen die betrekking hadden op de
antidumpingmaatregelen voor Chinese mandarijnen.
Zoals we als eerder hebben aangegeven, had de Europese Commissie, die
verantwoordelijk was voor de uitvoeringen van de antidumping procedure betreffende
de mandarijnen, aanwijsbare fouten gemaakt. Het Europese Hof van Justitie heeft de
antidumping verordening in 2012 hierom ongeldig verklaard. Ondanks het feit dat we
achteraf kunnen zeggen dat de antidumping maatregel toch geen positief effect heeft
gehad, is de verantwoordelijke commissie toch direct een nieuwe procedure gestart. Die
procedure was gericht op de punten die door de rechter als incorrect waren
aangetekend. Helaas wederom op basis van dezelfde onderzoeksperiode, ondanks de
sindsdien sterk gewijzigde marktomstandigheden. Het heeft er alle schijn van dat de
Europese Commissie zijn gelijk wil halen en minder geïnteresseerd is in het doel van de
maatregel.
Ondanks alle argumenten en bewijzen, die we middels Frucom hebben aangedragen, is
het nieuwe, gecorrigeerde voorstel, begin 2013 door de Europese Commissie ter
stemming gebracht. De Lidstaten hebben toen helaas, maar niet onverwacht, wederom
vόόr de antidumping maatregel gestemd. Overigens heeft Nederland als enig land
tegengestemd. Enkele andere Noord-Europese landen hebben hun stem onthouden.
De antidumping maatregel is dus weer van kracht en ongewijzigd. Er zijn echter nog
steeds aanvechtbare punten. Dit verhaal is dus zeker nog niet afgelopen en wij blijven u
op de hoogte houden.
Antidumping mais Thailand
Er is op dit moment een herzieningsverzoek ingediend voor wat betreft de antidumpingmaatregel ten aanzien van suikermais uit Thailand. Tijdens een hoorzitting in
Brussel eind december 2012 hebben de brancheorganisaties, onder leiding van
Frucom, wederom hun standpunten bij de Europese Commissie neergelegd. Het is
afwachten wat de resultaten van deze herzieningsprocedure zullen zijn en in hoeverre
de commissie onze argumenten meeneemt in de beslissing. Naar verwachting zal er in
het voorjaar van 2013 meer nieuws zijn. Ook hier blijven wij u op de hoogte houden.

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

De reclamecommissie heeft het voornemen om op termijn de volgende activiteiten te
ontplooien:
-

-

Het aanpassen van de website, waarbij de pagina “members only” aangepast
wordt aan de behoefte van leden. Daarvoor zal een ledenconsultatie plaats gaan
vinden;
Het benoemen en organiseren van activiteiten ten behoeve van kennis en
kennisoverdracht voor leden;
Het organiseren van bijeenkomsten over het gebruik van producten waar leden
in handelen. Daarbij kan gedacht worden aan kookworkshops, workshops
industriële marketing of een bedrijfskundige beschouwing op noten, gedroogd
fruit, rijstcrackers en conserven. Alles is mogelijk!
Het organiseren van inloopborrels tijdens b.v. de oogstmomenten, met sprekers
die één en ander over de lopende oogsten kan vertellen.

De commissie hoopt dat een en ander in 2013 verwezenlijkt kan worden.

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

Gedurende 2012 hebben er zich geen bijzondere zaken voorgedaan. De
reglementencommissie is dan ook niet bijeen geweest.

In deze commissie hadden zitting:
C.P.A. Weel
(voorzitter)
C. van de Sandt
M.H. van der Schalk
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Werkgroep Aanverwante Artikelen

Specerijen
Opvallende gebeurtenis in 2012 is de plaatsing van nootmuskaat uit Indonesië op de
high risk lijst. De aanleiding hiertoe is een FVO missie van 13 tot en met 22 maart 2012
geweest. Tijdens deze missie hebben de onderzoekers moeten beoordelen hoe
Indonesië omgaat met controle op aflatoxine in nootmuskaat bestemd voor de export
naar de EU. Geconcludeerd werd dat de controle door de bevoegde autoriteiten niet
overeenkomstig de Europese richtlijnen voor bemonstering en analyse geschied.
Hierdoor kan Indonesië niet garanderen dat de nootmuskaat uit dit land voldoet
aan de toegestane Europese aflatoxine limieten. Dit was de reden dat de EU heeft
besloten om met ingang van 1 juli 2012 nootmuskaat uit Indonesië op de high risk lijst te
plaatsten.
Honing
Na een arrest van het Europese Hof van Justitie uit september 2011 dienen pollen
(stuifmeel) in honing te worden beschouwd als "ingrediënt" en niet als "bestanddeel"
van de honing. Dit heeft onder meer aanzienlijke gevolgen voor de etikettering van deze
pollen in honing, met name als deze pollen afkomstig zijn van genetisch gemodificeerde
gewassen (bijvoorbeeld de MON 810-maïs).
Zowel vanuit de EU als de honingproducerende derde landen is er veel kritiek op de
Hofuitspraak, die veel economische schade teweegbrengt. De Verenigde Staten,
Argentinië, Brazilië, Chili, Canada, Uruguay en Mexico hebben deze kwestie inmiddels
officieel aangekaart bij de WTO.
Ook de Europese Commissie beschouwt deze nieuwe situatie als ongewenst en heeft
in september 2012 de Europese Commissie het Europees Parlement (EP) en de Raad
dan ook voorgesteld om de Richtlijn 2001/110/EG (de zogenaamde "Honingrichtlijn")
zodanig te wijzigen dat wordt verduidelijkt dat deze pollen een bestanddeel (en geen
ingrediënt) zijn van de honing. Dit voorstel is momenteel nog in behandeling bij het EP
en de Raad.

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

In 2012 bestond de NZV 105 jaar. Een vereniging die al 105 jaar onafgebroken haar
leden op een professionele wijze van informatie voorziet, is natuurlijk niet niks.
Het bestuur heeft dan ook besloten om deze mijlpaal te gedenken met een feestje op
28 september. Er is lang nagedacht over de invulling van deze dag. Uiteindelijk is
gekozen voor een interactief programma bij golfclub Dorhout Mees in Biddinghuizen.
Men kon kiezen uit diverse programmaonderdelen, zoals een 9-holes golfwedstrijd, het
volgen van een golfclinic dan wel jezelf bekwamen in de schietsport met diverse
wapens.
Na afloop van het actieve deel van de dag was er een uitgebreide borrel die de
gelegenheid gaf om na te praten en bij te praten. Uiteraard was er ook voor een diner
gezorgd dat bestond uit een uitgebreid buffet aangevuld met een luxe barbecue. Het
culinaire gedeelte werd aangevuld met een optreden van het befaamde illusionisten duo
Scott & Muriel. De rest van de avond werd muzikaal omlijst door de band Ratatouille.
Al met al een geslaagd lustrum waarvoor onze speciale dank uitgaat naar de
verschillende sponsors.

In deze commissie hadden zitting:
B. de Jonge
(voorzitter)
C. Marsé
G. Polderman
B.A Niemans
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