JAARVERSLAG

2008

Nederlandse Vereniging voor de Handel in
Gedroogde Zuidvruchten, Specerijen en aanverwante artikelen

JAARVERSLAG

1 januari 2008 - 31 december 2008

Mei 2009

Secretariaat
Bezuidenhoutseweg 82, 2594 AX DEN HAAG
Postbus 90410, 2509 LK DEN HAAG
Telefoon (070) 383 30 11, Telefax (070) 347 52 53
e-mail: secretariaat@nzv-org.nl, internet: http://www.zuidvruchten.nl

JV-2008 - 2

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1

INLEIDING

4

Hoofdstuk 2

VERENIGINGSAANGELEGENHEDEN

5

Hoofdstuk 3

OVERZICHT VERTEGENWOORDIGINGEN

6

Hoofdstuk 4

COMMISSIE VAN ADVIES

7

Hoofdstuk 5

BEHANDELING VAN GESCHILLEN

8

Hoofdstuk 6

FRUCOM / Europese zaken

9

Hoofdstuk 7

WERKGROEP GEDROOGD FRUIT

10

Hoofdstuk 8

WERKGROEP NOTEN

12

Hoofdstuk 9

WERKGROEP VISPRODUCTEN

14

Hoofdstuk 10

WERKGROEP FRUIT- EN GROENTECONSERVEN
ALSMEDE SAPPEN

15

Hoofdstuk 11

RECLAMECOMMISSIE

16

Hoofdstuk 12

REGLEMENTENCOMMISSIE

17

Hoofdstuk 13

VERPAKKINGENBELASTING

18

JV-2008 - 3

Hoofdstuk 1

Inleiding

Het jaar 2008 zal naar alle waarschijnlijkheid de boeken in gaan als het jaar van de
kredietcrisis. De impact op de economie is goed te merken en dat zal ook nog wel
enige tijd zo blijven. Vanuit de branche komen verhalen dat afnemers vragen om later
te mogen afnemen en dus ook later mogen betalen. Met alle consequenties van dien.
Zware tijden dus. In scherp contrast hiermee zijn geluiden van enkele branchegenoten
die eigenlijk niets van de crisis in hun dagelijkse bedrijfsvoering merken. Sterker nog, er
zijn bedrijven die het jaar 2008 met een recordomzet c.q. winst hebben afgesloten.
Een vast gegeven is dat mensen altijd zullen blijven eten.
Juist in tijden van crises is het van eminent belang dat een brancheorganisatie actief en
alert moet blijven en dat doet de NZV dan ook. Soms zijn er kleine overwinningen die
snel gerealiseerd kunnen worden, zoals het kunnen volstaan met een gasvrij verklaring
uit het land van herkomst, i.p.v. een peperdure verklaring van een Nederlands gasmeting bureau. Soms zijn er hele grote overwinningen, die jaren voorbereiding hebben
gekost. Een voorbeeld is het verhogen van de aflatoxinelimieten voor amandelen,
hazelnoten en pistachenoten. Maar altijd zijn die overwinningen mede te danken aan
de brancheorganisatie.
De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en de regelgeving alsmaar complexer.
Daarnaast komen er elke keer weer nieuwe regels bij en wordt actief en constant
lobbyen alleen maar belangrijker. Daar is de NZV – gelet op haar jarenlang zorgvuldig
opgebouwde netwerk – heel goed in. Ook weten de leden de weg naar de NZV te
vinden als er problemen optreden met instanties als b.v. de Douane, de VWA en de
Belastingdienst. De NZV heeft menigmaal met ambtenaren om de tafel gezeten om in
een conflict te bemiddelen of om een soepelere afhandeling van zaken te bewerkstelligen.
Tenslotte levert het NZV lidmaatschap ook andere voordelen op, zoals kostenreductie.
Al jaren zijn de collectieve telecom en brandstofcontracten in de tuinbouwsector ook
voor NZV leden toegankelijk. Daarnaast is de NZV in 2008 begonnen met het aanbieden van een collectieve kredietverzekering. Momenteel wordt onderzocht op welke
terreinen nog meer collectieve verzekeringen aangeboden kunnen worden. Op deze
manier kunnen NZV leden hun contributie eenvoudig terugverdienen als ze gebruik
maken van de diensten en kortingen die collectief zijn afgesloten.
Genoeg redenen om - ook in deze tijden - lid te blijven van de NZV.
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Hoofdstuk 2

Verenigingsaangelegenheden

Gedurende het verenigingsjaar 2008 heeft het bestuur van de vereniging uit de
volgende personen bestaan:

Bestuur:
C. van de Sandt
J. Penning
P.C. Stienen
A.W.G. Carabain
S. van Graafeiland
W. Leeuwenburgh
R. Raaphorst
M. Soytürk
P.R.F.M. Thieme

voorzitter
}
vice-voorzitter } dagelijks bestuur
penningmeester }

Secretariaat:
Het secretariaat aan de Bezuidenhoutseweg nr. 82 in Den Haag bestond uit:
Mw. mr. B.A. Niemans
Mw. L. Ramcharan

secretaris
administratief medewerkster

In 2008 had de NZV negenenveertig leden en negen buitengewone leden.
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Hoofdstuk 3

Overzicht vertegenwoordigingen

FRUCOM
C. van de Sandt
Mw. mr. B.A. Niemans

bestuurslid

Raadgevend Comité voor Groenten en Fruit van de
EU-Commissie (Noten)
C. van de Sandt

gedelegeerde

Adviescommissies bij de EU-Commissie
Verwerkte groenten en fruit:
J. Penning
gedelegeerde
P.G. Sars
gedelegeerde
Fytosanitaire vraagstukken:
C. van de Sandt
gedelegeerde

Bedrijfstakpensioenfonds
Mw. mr. B.A. Niemans

bestuurslid

(plv. C. van de Sandt)
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Hoofdstuk 4

Commissie van Advies

Deze commissie, die het bestuur adviseert ten aanzien van aanvragen voor het
lidmaatschap van de vereniging, heeft in het verenigingsjaar 2008 zes aanvragen ter
beoordeling gekregen. In alle gevallen heeft dit geleid tot het toelaten van het desbetreffende bedrijf tot de vereniging.
Het betreft hier de firma‟s:
Nutland te Voorschoten
Abr. de Haan Logistics te Alblasserdam
Aldebaran Commodities te Rotterdam
Maximum Trading te Amsterdam
Pistachio Investment te Rotterdam
Organic Trade Company te Lelystad

In deze commissie hadden zitting:
G.N. Dannis
J. Klijn
A. van Graafeiland
M.H. van der Schalk
C.P.A. Weel

JV-2008 - 7

Hoofdstuk 5

Behandeling van geschillen

Arbitrage-instituut
In 2008 zijn acht arbitrages aangemeld. In twee daarvan heeft de wederpartij ook nog
een tegenvordering ingediend. In één zaak is dit jaar nog vonnis gewezen. Vijf zaken
zijn ingetrokken, aangezien partijen uiteindelijk hun geschil in der minne hebben weten
op te lossen. Twee zaken zijn wegens het niet betalen van het depot vervallen
verklaard.
De arbitrages waren in vier gevallen tegen een binnenlandse partij gericht.
In vier arbitrages betrof de gedaagde een buitenlandse partij.
Waarschuwingslijst
In 2008 heeft de NZV zelf geen verzoeken ontvangen om een procedure rondom de
waarschuwingslijst te starten. Dergelijke procedures zijn wel buiten Nederland gestart
(bij CENTA, Hamburger Waren Verein en de AFI). Via deze organisaties zijn er in 2008
acht bedrijven op de waarschuwingslijst geplaatst. Het gaat hier voornamelijk om
bedrijven uit India en Vietnam.
De waarschuwingslijst is op de website www.zuidvruchten.nl te vinden.

In het college van onderzoek hadden zitting:
K. Bonneur
A. van Graafeiland
H. Jas
F. van der Meijde
M.H. van der Schalk
I.J.G. Taillie
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Hoofdstuk 6

FRUCOM / Europese zaken

De nationale brancheorganisatie is belangrijk. Maar als je in Brussel iets wilt bereiken,
dan zal je daar ook een spreekbuis moeten hebben. Die hebben we dan ook in de vorm
van Frucom. Met een klein secretariaat worden daar bergen werk verzet.
Een van de belangrijkste speerpunten van het afgelopen jaar is het zoeken en vinden
van nieuwe leden. In 2008 zijn er drie nieuwe buitengewone leden bijgekomen, t.w. de
The Istanbul Exporters Union en de Black Sea Exporters Union. Beide organisaties zijn
betrokken bij de Turkse hazelnoot industrie. Ook de Amerikaanse firma Sunmaid
Growers is buitengewoon lid geworden.
In dit jaar is ook de laatste hand gelegd aan de juridische entiteit Frucom. In het
verlengde daarvan zijn ook nieuwe statuten aangenomen. Ook is in 2008 de website
van Frucom vernieuwd, die daardoor veel toegankelijker is geworden voor bezoekers.
Een aantal jaren geleden heeft het Frucom bestuur besloten om de organisatiestructuur
aan te passen. Sinds 2005 zijn er werkgroepen per productgroepen ingesteld. Een
structuur die de NZV overigens al jaren kent in haar eigen organisatie. Met de
werkgroepen wordt gestreefd om sneller op problemen in te kunnen spelen. In 2008 is
de laatste hand gelegd aan de formatie van de werkgroepen.
Als we spreken over bereikte resultaten van Frucom, dan springt één onderwerp in het
oog. We hebben het hier over het verhogen van de Codex Alimentarius limieten voor
aflatoxine in hazelnoten, pistachenoten en amandelen. De Codex Alimentarius heeft in
2008 besloten dat voor hazelnoten, pistachenoten en amandelen een limiet geldt voor
het totaal aan aflatoxine van 15 µg/kg voor die producten die nog verwerkt moeten
worden en 10 µg/kg voor producten, die klaar zijn voor consumptie. De Europese
Commissie heeft altijd aangegeven – ook bij de voorbereidingen van de codexlimieten
voor aflatoxinen – dat de EU de nieuwe Codexlimieten zal overnemen. Voor de EU ligt
nu de vraag of zij voor alle noten de Codexlimiet wil overnemen of alleen voor de drie
notensoorten waarover de Codex een besluit heeft genomen. De Europese Commissie
steekt de discussie in ieder geval positief in. Zij verwijst daarbij naar wetenschappelijke
rapporten van EFSA en JECFA, waaruit blijkt dat de limieten omhoog kunnen. Dit gelet
op de geringe hoeveelheid die de consument er dagelijks van binnenkrijgt. Wanneer de
Commissie ook daadwerkelijk de nieuwe limieten in laat gaan, is op het moment van
het ter perse gaan van dit jaarverslag, nog niet bekend.
Andere aandachtspunten voor Frucom het afgelopen jaar waren de speciale maatregelen voor amandelen uit de Verenigde Staten, zware metalen, pesticiden, toekomstige
regelgeving omtrent high risk producten en de twee anti dumpingzaken van Thaise
suikermaïs en Chinese mandarijnconserven.

Frucom:
M. Rome
Mw. S. Mamias
Mw. C. Moser

voorzitter
algemeen secretaris
technisch adviseur / kwaliteitsmanager
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Hoofdstuk 7

Werkgroep Gedroogd Fruit

Hoewel van een hectisch jaar gesproken kan worden, was er in NZV-verband geen
aanleiding om met de werkgroep bijeen te komen.
Zoals ook met de andere producten in onze branche, kenden de zuidvruchten een
grote volatiliteit ten aanzien van de prijzen. Ongekende prijsbewegingen kenschetsten
het verloop van de diverse markten. Op het gebied van de zuidvruchten waren hierbij
de Turkse abrikozen en sultanas wel de meest in het oogspringende artikelen.
De abrikozen kenden aan het einde van het seizoen 2007/08, mede door een schaarste, oplopende prijzen tot een niveau, welke wij in de afgelopen 25 jaar nog niet gezien
hadden. Enkele Turkse afladers zagen hierbij de kans schoon om met een gefingeerd
verhaal over een zogenaamde Minimum Export Prijs, welke opgelegd zou zijn door de
„tax-man‟ in Malatya, de prijzen nog verder op te schroeven.
Mede dankzij een stevig protest van de NZV en haar zusterverenigingen, werd in
FRUCOM-verband stevig stelling genomen tegen deze kunstmatige ingreep op de vrije
markt. Al snel kwamen er bij aanvang van het nieuwe seizoen in het najaar van 2008
barsten in het Turkse front, daar de Aegean Exporters Union niet anders dan toegeven
kon, dat dit geen officiële maatregel was. Inmiddels lijkt de normale marktwerking weer
haar loop genomen te hebben.
De sultanas kenden eveneens een verdubbeling van de prijzen in zeer korte tijd,
waarbij helaas een aantal afladers door de mand vielen qua contractbetrouwbaarheid.
Een andere noviteit – hoewel niet specifiek voor de zuidvruchten – was de invoering
van de Verpakkingenbelasting. De importeurs werden verantwoordelijk voor het
afdragen van een heffing over de aan het product gerelateerde verpakkingsmateriaal.
Nog steeds zijn er zaken onduidelijk en hoewel het inmiddels een vaststaand feit is, lijkt
nog niet iedereen zich bewust te zijn, dat er daadwerkelijk afgedragen moet gaan
worden. Onwetendheid bij de belastingdienst zou er wel eens voor kunnen gaan
zorgen, dat sommige bedrijven pas over enkele jaren een naheffing gaan krijgen!
In 2008 zijn diverse gesprekken gevoerd met het Productschap Tuinbouw. Samengevat
wordt er weer gewerkt aan een heffing over noten en zuidvruchten, zodat onze branche
weer een beroep kan blijven doen op de service en expertise van het PT, zowel in
eigen land als in Brussel, waar men toegang heeft tot de vergaderzalen van de
Europese Commissie. In ieder geval hebben de gesprekken ook opgeleverd, dat over
2006 en 2007 de heffing terugbetaald wordt. De NZV heeft met name het punt van
„gelijke monniken, gelijke kappen‟ benadrukt, zodat ook zog. „freeriders‟ dienen te
betalen en dat ook gecontroleerd en gesanctioneerd wordt.
Verder stond het einde van 2008 al in het teken van de financiële crisis, maar gelukkig
lijken onze producten toch wat minder gevoelig te zijn voor de teruggang in de
bestedingen. Uiteraard zal het niet onopgemerkt gaan, want met name de buitenlandse
handel is zeker wel gevoelig voor het dichtdraaien van de geldkranen.
Echter de toenemende gezondheidstrends zijn juist een stimulans voor onze artikelen
en wellicht zijn wij één van de branches, die minder van de kredietcrisis zullen merken.
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Tenslotte blijven wij pleiten voor een verdere rationalisatie van het “kwaliteitscertificatencircus”. Het blijft van de gekke, dat men voor bijvoorbeeld één pallet rozijnen niet
kan volstaan met een garantie, zodat in het geval van een calamiteit binnen vier uur –
zoals door de VWA voorgeschreven – alle benodigde gegevens aan geleverd zullen
worden. Alleen al uit het oogpunt van het milieu zou dit een goede zaak zijn, want tien
kopieën van een origineel certificaat in evenzovele bureauladen bij de klanten, kan toch
niet het toppunt van doelmatigheid genoemd worden.

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

Werkgroep Noten

Het jaar 2008 zal de geschiedenis in gaan als het jaar van de kredietcrisis . Deze crisis
had als direct gevolg voor de handel, dat een aantal notensoorten (o.a. amandelen,
cashewnoten, grondnoten en walnoten) op korte termijn heel scherp in prijs daalde.
De gevolgen van deze forse prijsdalingen waren ook direct zichtbaar omdat in heel
Europa documenten niet werden opgenomen en er vanuit het voormalige Oostblok een
groot aantal containers in West Europa werden gedumpt. Met als resultaat verdere
prijsdalingen. Een zorgwekkende ontwikkeling omdat er nu ook door importeurs in
Europa contracten niet gehonoreerd of heronderhandeld werden. Dit schept voor de
toekomst weer een precedent bij leveranciers om hetzelfde te doen bij prijsstijgingen.
De waarde van een getekend contract wordt hierdoor verder uitgehold en dit is iets
waar de NZV zich tegen verzet. In 2008 heeft de NZV hierom ook het calamiteiten
fonds aangesproken om de importeurs, inzake de defaults vanuit Vietnam op cashewnoten, te ondersteunen vanuit de vereniging. Door de abrupte prijsdaling van cashewnoten is de markt inmiddels gewijzigd in het voordeel van de importeurs en blijkt verdere juridische actie niet meer noodzakelijk. Maar als signaal naar de markt toe vanuit
de NZV, met betrekking tot het honoreren van contracten, is deze actie een zeer nuttige
geweest.
Veder blijkt dat de nieuwe regelgeving met betrekking tot de “high risk” producten voor
veel onduidelijkheid heeft gezorgd bij de leden. De onduidelijkheid strekt zich met name
uit tot de volgende punten:
- Welke producten komen op de “high risk” lijst;
- De aangewezen plaatsen waar de controles plaats vinden;
- Periode waarin de producten worden vastgehouden;
- Inwerkingtreding regelgeving.
De NZV staat in nauw contact met de VWA en betrokken productschappen en
ministeries om hier zoveel mogelijk duidelijkheid over te verkrijgen en wet en regelgeving dusdanig te beïnvloeden, dat er een reële en werkbare situatie ontstaat.
De verscherpte aandacht van de VWA op mycotoxines in 2007 en in het bijzonder voor
de amandelen hebben in 2008 niet tot grote problemen geleid voor de importeurs.
Mede door de goede samenwerking tussen oorsprong, importeurs en overheid zijn de
risico‟s tijdig geïnventariseerd met betrekking tot de productsoort amandelen en heeft
dit niet geleid tot hoger aantal afkeuringen bij import.
Overall kunnen we stellen dat 2008 een jaar van extremen is geweest, waarbij weer
eens duidelijk is geworden wat voor risico‟s de handel in onze producten met zich mee
brengt. Dit wordt nog eens versterkt door de hoge financiële waarde van de meeste
noten en daarbij bijbehorende risico‟s, gecombineerd met steeds verder gaande overheidsbemoeienis en productaansprakelijkheid in de keten.
Ondanks alle perikelen in de markt blijft de consument echter nog steeds noten gebruiken en is de consumptie van noten in kilos niet gedaald. Mede gezien ook de positieve
publiciteit over de gezondheidsaspecten van de verschillende noten kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien en zullen de lage prijsniveaus van dit moment de
consumptie alleen maar kunnen doen laten toenemen.
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In deze commissie hadden zitting:
P.C. Stienen
(voorzitter)
W. Leeuwenburgh (vice-voorzitter)
J. Hoogstad
J. Klijn
F. van der Meijde

C. van de Sandt
M.H. van der Schalk
I.J. G. Taillie
C.P.A. Weel
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Hoofdstuk 9

Werkgroep Visproducten

De werkgroep visproducten kwam niet bijeen gedurende het verenigingsjaar. De
vereniging is per 1 januari 2009 lid geworden van de Vereniging van Importeurs van
Visproducten (VIV). Wij verwachten hierdoor onze leden nog sneller en vakkundiger te
kunnen informeren over alles wat belangrijk is voor onze branche. Dubbel werk wordt
op ons secretariaat voorkomen en aangezien de VIV een zetel heeft in het Productschap Vis kunnen wij invloed gaan uitoefenen op de promotiebestedingen van het
Productschap. Wij betalen als importeurs hier immers voor, maar hadden eigenlijk geen
enkele invloed op de besteding hiervan. De samenwerking met de VIV verloopt goed.
Uw voorzitter van de werkgroep heeft gedurende het verenigingsjaar twee vergaderingen van de Frucom werkgroep visproducten bijgewoond in Brussel. De samenwerking met Frucom gaat steeds beter. Frucom heeft ook dit jaar wederom hard
“genetwerkt” in Brussel, hetgeen ten goede kwam van de kwaliteit en agenda van de
vergaderingen. De verantwoordelijken van de diverse directoraten, die voor ons voor
belang zijn, hebben regelmatig tekst en uitleg gegeven over aanstaande wijzigingen in
de Europese regelgeving en stonden open voor discussies hierover met van tijd tot tijd
aanpassingen als gevolg.
Zoals enkelen van u weten en aan den lijve hebben ondervonden, is er dit jaar veel te
doen geweest over z.g.„‟gascontainers‟‟. Dit probleem is projectmatig met medewerking
van twee van onze leden door de NZV opgepakt en zijn er afspraken met o.a. de VWA
gemaakt. De afspraken hebben geleid tot een werkbare situatie voor onze leden.
Momenteel wordt er veel gesproken in Brussel over de importtarieven voor tonijn die in
de komende jaren geïmplementeerd dienen te worden. Wij zullen dit in samenwerking
met Frucom volgen en u over de status van de onderhandelingen op de hoogte
houden.

In deze commissie hadden zitting:
A.W.G. Carabain
(voorzitter)
G.N. Dannis
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Hoofdstuk 10

Werkgroep Fruit- en Groenteconserven
alsmede sappen

In 2008 zijn er geen nieuwe zaken bijgekomen ten opzichte van 2007. Nog steeds
waren de antidumping perikelen voor mandarijnen uit China en maïs uit Thailand aan
de orde.
Mandarijnen:
Zoals bekend speelde voor de mandarijnen uit China vanaf eind 2007 de licentiekwestie: In het kort: in oktober 2007 was het geldende licentiesysteem voor China
verlopen. De Spaans fabrikanten hadden bij de Europese Commissie een verzoek
ingediend voor een (nieuwe) antidumping maatregel. Er waren drie opties: het oude
licentie systeem continueren, een nieuw licentiesysteem op basis van hoeveelheid
geïmporteerde mandarijnen vanuit zowel China als Spanje (voorstel van NZV/ Frucom)
en een antidumping heffing. De Europese Commissie heeft uiteindelijk besloten voor
een antidumping heffing. Hoewel dit nog steeds een middel is waar onze voorkeur niet
naar uitging, heeft dit onze positie ten opzichte van met name Duitse importeurs toch
verbeterd. De nieuwe regeling is ingegaan per 1 juli 2008.
De Europese Commissie heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid die men had
om met terugwerkende kracht te heffen over de periode van drie maanden voor de
invoering van de nieuwe antidumping maatregel (een meevaller….)
De anti-dumping heffingen voor China zijn nu als volgt :
- Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang : 531,2 Eur/ton
- Huangyan No.1 Canned Food Factory Huangyan, Zhejiang: 361,4 Euro/ton
- Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang and its related producer Hubei
Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, Hubei Province: 490,7 Euro/Ton
- Co-operating exporting producers not included in the sample: 499,6 Euro/Ton
- All other companies: 531,2 Euro/Ton
Suikermais :
Het verzoek van Europese fabrikanten aan de Europese Commissie om antidumping
maatregelen te nemen tegen Thaise fabrikanten is nog steeds in behandeling. Het
onderzoek door de Commissie is ook nog steeds gaande. Door de in 2008 gewijzigde
marktsituatie moeten eerdere onderzoeksresultaten herzien worden. Zoals het er nu
naar uitziet zal de EU gebruik maken van de mogelijkheid om de antidumping maatregelen tot maximaal één jaar uit te stellen.
De vereniging zal u blijven informeren over verdere ontwikkelingen in deze zaken.

In deze commissie hadden zitting:
P.R.F.M. Thieme
(voorzitter)
F.C.A.M. Bertens
A.W.G. Carabain
C. van de Sandt
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Hoofdstuk 11

Reclamecommissie

In het jaar 2008 heeft de reclamecommissie niet echt actief kunnen zijn. Vanwege het
kleine budget dat beschikbaar is voor reclame, is er weinig ruimte om grote activiteiten
te ontplooien.
Daarnaast is het ook moeilijk om iets te doen dat voor alle leden nuttig is, daar de
meeste ideeën voor acties (folders, posters, etc.) richting detaillist zijn en er maar
weinig leden direct aan de detaillist leveren.
Wel zijn er dit jaar enkele aanpassingen gedaan aan de website, waardoor deze een
betere uitstraling heeft gekregen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal het onderwerp reclame/promotie op de
agenda staan en worden uw ideeën hierover zeer op prijs gesteld.

In de commissie hadden zitting:
R. Raaphorst
(voorzitter)
A.P. Weitering
Mw. mr. B.A. Niemans
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Hoofdstuk 12

Reglementencommissie

In 2008 is de reglementencommissie niet in vergadering bijeen geweest. Wel is er
regelmatig contact geweest met griffiers en commissielieden over diverse zaken die bij
arbitrages spelen.
Het is treurig om te zien, dat steeds meer Nederlandse bedrijven (en in het bijzonder
ook leden van onze vereniging) die een geschil hebben met een in het buitenland
gevestigd bedrijf, er voor kiezen om geen arbitrage meer aanhangig te maken.
Belangrijkste reden lijkt te zijn, dat zelfs als men via een arbitraal vonnis in het gelijk
wordt gesteld, het vrijwel onmogelijk is om dit vonnis ook uitvoerbaar te maken in het
buitenland. Onze vonnissen worden steeds minder gerespecteerd door verliezende
partijen. Ook het op de waarschuwingslijst laten plaatsen, schijnt dit soort bedrijven
haast niet af te schrikken. Overigens is deze problematiek natuurlijk niet uniek voor
onze vereniging, maar horen wij soortgelijke klachten ook van zusterorganisaties.
Hoewel wij al veelvuldig geprobeerd hebben naar een “oplossing” voor dit probleem te
zoeken, lijkt een en ander duidelijk zeer lastig te liggen. Het is ook een mentaliteitskwestie.
Een ander probleem, voor met name de arbiters, is het feit dat het tegenwoordig meer
regel is dan uitzondering dat partijen zich bij een arbitrage laten vergezellen door een
advocaat. Nu is dat ieders goed recht, maar deze advocaten lijken er vaak eerder op uit
te zijn om het arbiters moeilijk te maken door een rookgordijn van allerlei weetjes en
wetjes uit het Burgerlijk Wetboek op te voeren tijdens een arbitrage en zodoende het
arbiters soms bijna onmogelijk maken om tot een uitspraak te komen. Arbiters dienen
dan ook steeds meer juridisch advies in te winnen, wat arbitrages onnodig langer laat
duren en uiteraard aanzienlijk duurder maakt.
Al met al hebben de leden van de reglementencommissie en het bestuur al vele malen
over deze zaken gediscussieerd, maar concrete oplossingen zijn helaas nog niet
gevonden. De Nederlandse wetgeving kent namelijk vele rechten regels, die wij als
NZV niet kunnen negeren. Denk bijv. aan het recht om zich tijdens een arbitrage te
laten vergezellen door een advocaat.

In deze commissie hadden zitting:
S. van Graafeiland
(voorzitter)
C. van de Sandt
M.H. van der Schalk
C.P.A. Weel
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Hoofdstuk 13

Verpakkingenbelasting

In januari 2008 is de Verpakkingenbelasting in Nederland ingevoerd.
Belastingplichtig zijn:
ondernemers (producent of importeur) die verpakte producten voor de eerste
keer in Nederland aan een ander ter beschikking stellen.
diegenen, die verkooppuntverpakkingen (LEEG) voor de eerste keer in
Nederland aan een ander ter beschikking stellen, en
importeurs, die verpakkingen direct na binnenkomst in Nederland van producten
verwijderen en afvoeren (eventueel ook naar het buitenland).
De presentatie die tijdens de jaarvergadering in mei 2008 werd gegeven door Nedvang,
hield de gemoederen onder de NZV leden flink bezig.
Kort na de ledenvergadering is een speciale ad hoc werkgroep Verpakkingenbelasting
opgericht die in gesprek is gegaan met de Belastingdienst.
Er was bij het inwerkingtreden van de nieuwe wet nog veel onduidelijk. Wel duidelijk
was dat het bedrijfsleven weer met een complexe regeling werd opgezadeld, die
bovendien nog geld ging kosten. Er is veel kritiek, ook vanuit de politiek, geweest op
Staatssecretaris De Jager, die dan ook na de zomer van 2008 met een aantal
vereenvoudigingen is gekomen.
-

introductie van een forfait van geïmporteerde verpakkingen
vereenvoudiging via sectorafspraken
wijziging definitie verpakkingen (waardoor logistieke hulpmiddelen niet meer
onder verpakkingen vallen)
halvering van het aantal tarieven
introductie vermindering voor indirecte export
verlegging heffing bij loonverpakkers
componenten van verpakkingen niet meer apart aangeven (zoals het nietje of
het etiket)
wijziging concerndefinitie
wijziging definitie importeur
verlaging tarief biokunststof
wijziging behandeling verkooppuntverpakkingen

Met ingang van 1 januari 2009 is het onderscheid tussen primaire en
secundaire/tertiaire verpakkingen vervallen. Dit betekent een halvering van de tarieven,
maar tegelijkertijd ook een verhoging. De geraamde opbrengst van het ministerie van
Financiën bedroeg in 2008 € 250 miljoen en bedraagt € 365 miljoen in 2009.
Een pluspunt is dat logistieke hulpmiddelen, zoals pallets, geen verpakking meer zijn en
dus niet worden belast. De NZV zal zich er de komende tijd sterk voor maken om ook
de jute zak als logistiek hulpmiddel aan te merken.
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