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Inleiding

Kenmerkend voor het jaar 2005 is wel het vertrek van zowel de voorzitter de heer Taillie
als ook de secretaris de heer Lucas. Beiden hebben jarenlang de NZV met veel verve
gediend en waren het vertrouwde gezicht van de vereniging.
De heer Taillie heeft zich nationaal en internationaal ingezet voor de belangen van de
zuidvruchtensector. Zijn optreden heeft mede geleid tot effectieve en uitvoerbare
regelgeving voor onze producten. Ook heeft hij de Europese belangenbehartiging – via
Frucom – in belangrijke mate mede gestalte gegeven en last but not least heeft hij zich op
wereldniveau ingezet voor maatschappelijk verantwoorde productie en handel.
Geen wonder dat zijn jarenlange inzet is beloond met een Koninklijke onderscheiding.
De heer Taillie is daarbij jarenlang bijgestaan door de heer Lucas. Hij heeft er voor
gezorgd dat het secretariaat makkelijk toegankelijk was voor de leden. Hij stond hen altijd
met raad en daad terzijde, waarbij zijn eigen jarenlange ervaring als handelaar in de noten
en zuidvruchtenbranche altijd goed van pas kwam.
De heer Taillie heeft na 13 jaar de voorzittershamer overgedragen aan de heer Van de
Sandt. Tegelijkertijd heeft mevrouw Niemans de heer Lucas als secretaris opgevolgd.
Zij vertrouwen erop dat zij samen net zo goed op elkaar ingespeeld raken als hun
voorgangers, waardoor zij de vereniging goed van dienst kunnen zijn.
De nieuwe voorzitter heeft tijdens de Algemene ledenvergadering zijn plannen bekend
gemaakt.
In 2005 had de NZV achtenveertig leden en zeven buitengewone leden. Hoewel het
ledental al jaren op een constant peil staat, meent de nieuwe voorzitter toch dat er aan
actieve ledenwerving gedaan moet gaan worden. Hoe meer leden, hoe sterker je als
organisatie staat en hoe serieuzer je door de autoriteiten wordt genomen. Daarnaast
komen er steeds meer allochtone bedrijven bij in de branche. Zij zijn niet gewend om zich
te verenigen in een collectief. Dat laat onverlet dat de NZV veel voor ze kan betekenen.
Tevens moet volgens de nieuwe voorzitter de NZV dichter bij de leden gebracht worden.
Dit kan worden gedaan door een andere aanpak van de werkgroepen en een andere
wijze van communiceren met en informeren van de leden. Ook wordt gedacht aan een
nieuwe opzet van de ALV. De voorzitter heeft daarbij wel de leden opgeroepen
betrokkenheid te tonen. Betrokkenheid zal het sleutelwoord de komende jaren gaan
worden.
In de hiernavolgende hoofdstukken krijgt u een goed overzicht waar de NZV zich het
afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden.
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Verenigingsaangelegenheden

Gedurende het verenigingsjaar 2005 heeft het bestuur van de vereniging uit de volgende
personen bestaan:

Bestuur

C. van de Sandt
S. van Graafeiland
P.C. Stienen
A.W.G. Carabain
H. Jas
T.P.C.M. Jongmans
J. Klijn
J. Penning
I.J.G. Taillie

voorzitter
vice-voorzitter
penningmeester

}
} dagelijks bestuur
}

Daarnaast bestond het secretariaat aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag uit:
mevrouw mr. B.A. Niemans
Mevrouw L. Ramcharan

Secretariaat

secretaris
administratief medewerkster
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Overzicht vertegenwoordigingen

FRUCOM

C. van de Sandt

bestuurslid

Productschap Tuinbouw

De commissies voor buitenlands verduurzaamde producten, voor de invoer- en
uitvoerhandel en voor de tussenpersonen bestaan niet meer.
De reden hiervoor was dat de commissies eigenlijk een slapend bestaan leidden.
Met de voorzitter en secretaris van het Productschap Tuinbouw is in 2005 afgesproken
om bij specifieke issues die de NZV aangaan, ad hoc commissies te vormen met de
verschillende deskundigen bij het productschap.

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
B. Sars
Fytosanitaire vraagstukken:
C. van de Sandt

Nederlands Normalisatie – Instituut
Normcommissie mycotoxinen
Mw mr B.A. Niemans

Bedrijfspensioenfonds
Mw. mr. B.A. Niemans

plv. C. van de Sandt
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Commissie van Advies

Deze commissie, die het bestuur adviseert ten aanzien van aanvragen voor het
lidmaatschap van de vereniging, heeft het afgelopen verenigingsjaar eenmaal advies
uitgebracht. Dit heeft geresulteerd in het lidmaatschap van de firma Schobbers te Venlo
per 1 januari 2006.

In deze commissie hadden zitting:
G.N. Dannis
F. van der Meijde
A. van Graafeiland
M.H. van der Schalk
C.P.A. Weel
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Arbitrage-Instituut

In 2005 zijn elf arbitrages aangemeld. In zes daarvan is in 2005 nog vonnis gewezen.
Twee zaken zijn ingetrokken. De overige zaken waren eind 2005 nog in behandeling.
Verder is er dit jaar ook nog vonnis gewezen in drie arbitrages die in 2004 waren
ingediend.
Arbiters beoordelen een geschil aan de hand van de Condities en het Arbitragereglement
van de NZV. Deze zijn jarenlang in boekvorm uitgegeven. Sinds 1 juli 2005 staan ze in
drie talen op de website www.zuidvruchten.nl vermeld. Zo zijn ze voor iedereen gratis
toegankelijk. Bovendien, mochten er wijzigingen aangebracht moeten worden, dan kan
dat sneller en kosteloos gerealiseerd worden.
Belangrijk om te vermelden is dat in 2005 een aantal malen de kwestie van de
vervolgschade aan de orde is geweest. Enkele beroepen hierop werden ook gehonoreerd
door verschillende colleges van arbiters. Deze kwestie heeft inmiddels de aandacht van
het bestuur. Het bestuur beraadt zich hoe hier in de toekomst mee omgegaan moet
worden en of de NZV condities wellicht aangepast moeten gaan worden. Overigens is de
kwestie van de vervolgschade een maatschappelijk verschijnsel en wordt ook in de
reguliere rechtsgang steeds vaker een beroep op vervolgschade gehonoreerd.
Het bestuur heeft nog een aandachtspunt, t.w. de juridisering van het arbitrage instituut.
Voorheen werden partijen vertegenwoordigd door hun directeuren dan wel de direct
betrokken functionarissen. Een geschil bleef dan ook vaak beperkt tot de mores van de
handel en daarmee de kern van het dispuut.
De laatste tijd zien we dat partijen zich steeds meer laten vertegenwoordigen door
advocaten. Met alle gevolgen van dien. Arbiters moeten zich steeds meer gaan begeven
op juridische terreinen, waar ze niet voor opgeleid zijn en wat veel meer tijd kost.
Bovendien heeft dit ook helemaal niets meer te maken met het wezen van een arbitrage.
Op dit moment wordt dan ook nagedacht hoe hier in de praktijk mee omgegaan moet
worden. Voorgesteld is al om het depot te verhogen als partijen zich laten
vertegenwoordigen door advocaten. Daarnaast wordt gedacht aan het aanpassen van het
arbiterloon.
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FRUCOM

Ook onze Europese counterpart Frucom kenmerkte zich het afgelopen jaar door een
wisseling van de wacht.
De heer Taillie heeft de voorzittershamer van Frucom overgedragen aan de heer Rome,
voorzitter van de Engelse NDFTA (National Dried Fruit and Trade Organisation).
Tevens is het secretariaat, dat jarenlang werd gevoerd door de Hamburger Warenverein,
overgeplaatst naar Brussel. De afgelopen jaren is steeds meer gebleken dat Brussel het
centrum is in Europa. Wil je op Europees niveau iets kunnen betekenen, dan hoor je daar
vertegenwoordigd te zijn. Het bestuur van Frucom is zich daar ook steeds bewuster van
geworden en het is aan de voortvarendheid van de heer Taillie te danken dat het
secretariaat nu sinds 1 juli 2005 in Brussel wordt gevoerd door mevrouw Rouhier.
Naast mevrouw Rouhier is ook nog steeds mevrouw Mamias werkzaam op het Frucom
secretariaat. Bovendien is daar eind 2005 een Food Safety Advisor bijgekomen, t.w. mw
Moser. Met het aannemen van mevrouw Moser hoopt Frucom beter op technische
aspecten van zaken als voedselveiligheid in te kunnen spelen.
Daarnaast is de organisatiestructuur binnen Frucom aangepast. Sinds vorig jaar zijn er nl.
werkgroepen per productgroep ingesteld. Een structuur die de NZV overigens al jaren
kent in haar eigen organisatie. Voor Frucom was dit een hele wezenlijke verandering. Met
de werkgroepen wordt gestreefd om sneller op problemen in te kunnen spelen. Alle
voorzitters van de NZV werkgroepen hebben zitting in de gelijknamige Frucom
werkgroepen.
Frucom heeft ook in 2005 weer haar stem laten horen bij tal van zaken die zich in Brussel
afspelen. Twee belangrijke zaken vallen daarbij op.
Allereerst de zgn. Rules of Origin: De discussie hieromtrent, m.n. van belang voor
verwerkte groenten en fruit en visproducten, is weer opgelaaid. De Europese Commissie
wil het hele systeem aanpassen. Van belang is dat de Commissie voornemens is de
uitgifte van de oorsprongscertificaten in de toekomst aan de exporteurs over te laten, met
alle negatieve gevolgen van dien voor de Europese importeurs. Frucom heeft de
Commissie al diverse malen op die negatieve gevolgen gewezen.
Daarnaast de Community Customs Code: Hierbij wordt gestreefd naar harmonisatie van
veiligheidscontroles binnen de EU (in het kader van de strijd tegen internationaal
terrorisme), invoeren van een elektronische informatiesysteem tussen verschillende
douaneautoriteiten en het introduceren van het begrip geautoriseerde marktdeelnemer.
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat er een juist evenwicht moet worden gevonden
tussen douanecontroles enerzijds en het faciliteren van de legale handel anderzijds.
Een van de laatste wapenfeiten van Frucom in 2005 is het introduceren van het Frucom Testing
Programme op het gebied van pesticiden en zware metalen. Dit initiatief is in navolging van een
gelijksoortig programma dat in Groot-Brittannië is opgezet en een groot succes is geworden. Vele
importeurs uit diverse landen hebben zich voor het programma opgegeven. De eerste tests zijn in
het voorjaar van 2006 gedaan. De resultaten worden in de loop van mei verwacht. In eerste
instantie beperkt het programma zich nog tot noten en gedroogd fruit. Niet onwaarschijnlijk is dat
in de nabije toekomst ook andere producten getest zullen gaan worden. Ook wordt gedacht aan
het testen op mycotixines, zoals aflatoxine en ochratoxine.
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Werkgroep Gedroogd Fruit

Het afgelopen jaar speelde een aantal zaken, waarbij weliswaar het bijeen roepen van de
werkgroep niet noodzakelijk was, maar via met name e-mail achter de schermen de
nodige actie is ondernomen.
Allereerst is er in FRUCOM-verband een toenemende concentratie van experts, die in
geval de noodzaak zich voor doet, als klankbord kunnen fungeren om een bepaald
standpunt te formuleren in Brussel, waarmee de belangen van onze handel het beste
gediend zijn.
Eveneens zijn wij bezig met een ‘FRUCOM Testing Programme’, waarbij simpel gezegd
alle leden die zich hierbij aansluiten, monsters kunnen laten testen bij een erkend
laboratorium en waarvan de uitslagen door de overheden erkend worden. Als individueel
lid, laat men zo zien dat men voedselveiligheid serieus neemt en profiteert van een
gereduceerd tarief vanwege de collectieve afspraak met het laboratorium. Verder is het de
bedoeling dat uitsluitend de leden die meedoen inzicht krijgen in die producten uit een
specifieke origine die risicovol zijn.
Iets waar de leden die zuidvruchten importeren zeker mee te maken krijgen, zijn de
nieuwe en strengere bemonsteringmethodes tot vaststelling van mycotoxines ( Nr.
401/2006 van de commissie van 23 februari 2006) en welke per 1 juli 2006 van kracht
zullen zijn. Het secretariaat heeft u in maart hierover bericht.
Naast de steeds toenemende eisen van de overheden, lijkt onze handel steeds meer door
kwaliteitssystemen beheerst te worden. Een uitstekende zaak om dit in het huidige
tijdsbeeld op orde te hebben, maar men kan zich afvragen wat het nut is om bij levering
van een pallet rozijnen, een pakket papieren mee te moeten sturen, die vervolgens zeer
waarschijnlijk in een bureaulade blijven liggen. Wellicht is het eens te overwegen om als
handel een soort ‘code of practice’ af te spreken, waarbij bijvoorbeeld de importeur zich
garant stelt om binnen vier uur – overeenkomstig de eisen van de VWA! – in geval van
calamiteiten de vereiste documenten te overleggen aan de volgende keten. Dit zou de
gehele handel veel tijd en geld besparen.
Gelukkig zijn er ook positieve dingen te melden, die eigenlijk veel belangrijker zijn dan de
‘bijkomende’ zaken: de belangstelling voor zuidvruchten neemt weer toe en dat is toch
iets, waar wij allen garen bij spinnen? Zeker het gezondheidsaspect lijkt een stimulerende
invloed op de vraag naar zuidvruchten te hebben, alsmede het verliezen van het enigszins
oubollige imago. Dat daarbij voor de handel de kwaliteit voorop moet blijven staan om
zeker het gezondheidsaspect te onderhouden is evident, maar daar kan zeker op het
gebied van documentatie een efficiënter systeem voor uitgewerkt worden.
In deze commissie hadden zitting:
J. Penning
(voorzitter)
S. van Graafeiland
J. Klijn
E. Klinkenberg jr.
C. van de Sandt
A. de Waard

Hoofdstuk 8

Werkgroep Noten

Het afgelopen verenigingsjaar is een nogal tumultueus jaar geweest, zeker niet in de
laatste plaats door de prijs ontwikkelingen van met name hazelnoten, amandelen en
gepelde paranoten.
Een aantal “spelers” in deze markt heeft daardoor grote problemen ondervonden.
Met name bij amandelen hebben diverse Europese firma’s het niet kunnen overleven.
In z’n algemeenheid heeft de consumptie van noten niet geleden onder de grote
prijsstijgingen.
De kwaliteitseisen van handel en industrie zijn mede door de H.A.C.C.P. en andere
voorschriften aanmerkelijk versterkt. Daardoor wordt een nog groter beroep gedaan op de
“discipline” van de importeur en handel en vanzelfsprekend ook van de
verwerker/verpakker. We zijn er echter nog lang niet, gelet op de periodieke rapportage
van de Brusselse rapid alerts.
De import- en handelsrisico’s worden groter alsmede de belangen die daarmee gepaard
gaan.
Voor het overgrote deel van diegenen die actief zijn in onze branche, is het afgelopen
verenigingsjaar zeker niet slecht geweest en derhalve mogen we het komende jaar met
zeer veel vertrouwen tegemoet zien.
De werkgroep noten wenst U wederom een zeer succesvol en profijtelijk verenigingsjaar
toe in het vertrouwen dat we de zaken kunnen voortzetten op de best mogelijke wijze met
in acht name van de maximale “contract moraal”.

In deze commissie hadden zitting:
H. Jas
(voorzitter)
J. Hoogstad
J. Klijn
E. Klinkenberg jr
F. van der Meijde
N. van Namen

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

De werkgroep kwam het verenigingsjaar niet bijeen. Het overleg, indien noodzakelijk,
verliep telefonisch. In beginsel kunnen wij spreken van een rustig visjaar maar zoals vaak
zit ook hier het venijn in de staart.
De importeurs zijn ondertussen gewend aan het quota systeem voor tonijn conserven. Dat
zeggende betekent natuurlijk dat de EU dit systeem na 2006 gaat aanpassen zodat
wederom een onduidelijk situatie ontstaat. Men schijnt hiervan te genieten. De
onderhandelingen met alle betrokken partijen vinden momenteel plaats. Vast staat dat het
huidige quota systeem vervalt.
Een andere vervelende situatie is het conflict Indonesië-Europa aangaande de importen
van alle visproducten. Het niet opvolgen van adviezen door de Indonesische exporteurs
met betrekking tot voedselveiligheid heeft als gevolg dat alle visproducten, alvorens
toegang wordt verleend tot de Gemeenschap, aan de buitengrens gecontroleerd dienen te
worden op zware metalen. Daarnaast moeten vier vissoorten, t.w. scombridae, clupeidae,
engraulidae en coryphaenidae, tevens gecontroleerd worden op histamine. Voor alle
duidelijkheid: onder deze vissoorten vallen o.a. makreelachtigen en tonijn. Wij als NZV
hebben er sterk op aangedrongen via FRUCOM dat ons inziens deze maatregelen
volledig onterecht zijn voor conserven. Het rapid alert system bevestigt onze stelling
omdat er simpelweg de laatste jaren uitsluitend meldingen zijn geweest voor verse en
bevroren visproducten en niet voor conserven. Ons protest is dan ook inmiddels ingediend
bij de Europese Commissie.
De uitkomst en/of verloop van beide zaken kunt u volgen middels de regelmatige
FRUCOM berichtgevingen.

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

In het verslag van het voorgaande boekjaar hebben wij geschreven dat onze werkgroep
nog redelijk verschoond was gebleven van overheidsbemoeienissen. De verwachting dat
dit zou veranderen werd toen niet ten onrechte in het verslag opgenomen. Werkelijke
veranderingen op wetgevend niveau zijn er in het afgelopen jaar nog niet doorgevoerd,
echter een stroom aan ideeën op divers gebied zijn door Brussel wel onze kant
opgestuurd. Een dusdanige hoeveelheid dat we soms door de bomen het bos niet meer
zagen. Buiten wat veranderingen op invoerrechten gebied zijn maatregelen op
gezondheidscontroles aan de grens - zoals wij die kennen bij visconserven - nog niet
doorgevoerd.
Ondanks dat de commissie als dusdanig niet bij elkaar is geweest, is er het afgelopen jaar
vaak contact geweest met de aangesloten leden van andere Europese
belangenorganisaties aangesloten bij Frucom en Frucom zelf.
Een van de gesprekspunten was het idee van de EEG om de verantwoordelijkheid van de
uitgifte van certificaten van oorsprong te leggen bij de exporteurs en de importeurs,
waarbij de bewijslast van echtheid tot vele jaren na het importeren bij de importeur zou
liggen. Een regelgeving die, als hij doorgevoerd zou worden, enorme gevolgen zou
hebben voor de bij ons aangesloten bedrijven. De uiteindelijke regeling is nog niet bekend
maar vanuit onze vereniging blijven we protesteren tegen dit soort voorstellen.
De handel op zich is het afgelopen jaar rustig verlopen waarbij de natuur ons redelijk
gunstig gezind is geweest, hierdoor zijn calamiteiten op leveringsgebied uitgebleven.
Voor het komende jaar wensen wij u wederom een vruchtbaar jaar toe.

In deze commissie hadden zitting:
T.P.C.M. Jongmans
(voorzitter)
F.C.A.M. Bertens
A.W.G. Carabain
C. van de Sandt
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Reclamecommissie

Gedurende het jaar 2005 is de reclame commissie een aantal keren bij elkaar geweest.
Het hoofdonderwerp van de besprekingen was een nieuwe brochure voor gedroogde
zuidvruchten. Na het succes van de Go Nuts, Go Healthy folder, is een zuidvruchten
brochure een mooi vervolg. De zuidvruchten folder moet tot stand komen met een
promotie bijdrage van de Turkse Aegean Exporters Union, daar de NZV zelf te weinig
middelen heeft om een brochure zelfstandig te financieren.
Half maart 2006 kwam de promotie bijdrage binnen, en in de loop van dit jaar zult u op de
hoogte gebracht worden van het resultaat.
Hiernaast zijn wij voornemens de website actiever bij te gaan houden middels het
secretariaat in samenwerking met de ons reclame bureau. Hierbij ligt het in de bedoeling
dat u ook als leden regelmatiger geïnformeerd zal worden.
Wanneer er nog nadere voorstellen vanuit de vereniging zijn voor het ontwikkelen van
“low budget” promotionele activiteiten houd de commissie zich aanbevolen.
In dit verband blijft het jammer dat de NZV geen goed reclame budget meer heeft. In een
land als Italië bijvoorbeeld, heeft onze zuster vereniging sinds 1 jaar wel een reclame
budget, waarbij met name het gezondheid aspect van noten en gedroogde zuidvruchten
benadrukt wordt.
Wij spreken de wens uit dat ook de NZV in de toekomst weer met een volwassen reclame
budget kan werken.

In de commissie hadden zitting:
J. Klijn
voorzitter
A.P. Weitering
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Werkgroep Aanverwante Artikelen

De “Werkgroep Aanverwante Artikelen” heeft een rustig 2005 achter de rug en is dan ook
niet in vergadering bijeen geweest. Door de diversiteit aan producten die onder deze
werkgroep vallen (denk aan specerijen, honing, gember, kokos, etc.) is het meestal ook
niet zinvol om deze werkgroep bij elkaar te roepen. Ieder lid van de werkgroep heeft vaak
haar eigen specialiteit.
Net als voor noten en gedroogde zuidvruchten is er ook voor specerijen in 2005 een EU
document opgesteld met daarin aanbevelingen voor (douane)autoriteiten hoe om te gaan
met de controle en bemonstering betreffende de EU wetgeving in verband met aflatoxine
in specerijen. Opvallend hierbij is dat de bemonsteringsmethode van specerijen gelijk
wordt gesteld aan de bemonsteringsmethode voor grondnoten, pistachenoten, paranoten
en gedroogde vijgen. Hieruit zou voorzichtig de conclusie kunnen worden getrokken dat
men de kans op aflatoxine in diverse specerijen als “groot” bestempeld.
Op EU niveau werd verder diepgaand gediscussieerd over de nieuwe EU regels met
name inzake pesticiden, kleurstoffen en ochratoxine.
De ESA (European Spice Association) kwam in september 2005 met een aanbeveling
naar haar leden inzake “niet toegestane kleurstoffen in specerijen”. Buiten het feit dat hier
uiteraard een opsomming wordt gegeven van niet toegestane kleurstoffen (denk met
name aan Sudan 1 t/m 4) worden hier ook aanbevelingen gedaan voor correcte
bemonstering- en analysemethodes.
Opvallend was dat met name in Spanje de autoriteiten nog onvoldoende op de hoogte zijn
van de wetgeving inzake kleurstoffen en daarom zelfs te rade gingen bij de ESA.

In deze commissie hadden zitting:
S. van Graafeiland
(voorzitter)
G.N. Dannis
H.C. Moerman
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Reglementencommissie

Begin 2005 werd u als lid van onze Vereniging (via het secretariaat) er nogmaals op
gewezen dat het belangrijk is om uw algemene voorwaarden daadwerkelijk ter hand te
stellen aan uw contractspartner. Een verwijzing op uw contract is niet genoeg.
In 2005 zijn ook de digitale versies van de Condities en het Arbitragereglement van de
NZV in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal beschikbaar gekomen op onze website
www.zuidvruchten.nl.
Met het invoeren van deze digitale versie werd tevens Artikel 33, lid 3 “Betaling”
aangepast aan de huidige nationale wetgeving en werd onze “oude” benaming van
“wettelijke” rente vervangen door “herfinancieringsrente”. Dit was noodzakelijk daar de
“wettelijke rente” officieel niet meer bestaat.

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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Convenant Verpakkingen

Vanaf 1991 kennen we in Nederland de verpakkingsconvenanten. Eerder was al
aangekondigd dat het derde Convenant Verpakkingen op 31 december 2005 afliep.
Hiervoor is per 1 januari 2006 het Besluit beheer verpakkingen papier en karton in de
plaats gekomen. Op grond van dit besluit van het ministerie van VROM wordt
producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen ingevoerd. Dit houdt in dat
producenten en importeurs de gescheiden inzameling of nascheiding van
verpakkingsafval uit de huishoudens gaan betalen. Volgens de overheid is met deze
nieuwe aanpak en de extra middelen die hiermee beschikbaar komen, meer mogelijk. Dit
zou dan zo de gewenste extra impuls aan producenten en gemeenten geven om ervoor te
zorgen dat bedrijven en consumenten meer verpakkingsafval gescheiden gaan
aanbieden. Vooral bij glas en kunststoffen is meer nodig, en in mindere mate ook bij oud
papier en karton.
Wat dit allemaal gaat inhouden voor het Nederlandse bedrijfsleven is al geruime tijd
onderwerp van gesprek.
Overigens moest er over 2005 nog wel gerapporteerd worden aan SVM-PACT. Binnen de
NZV hebben zeventien bedrijven dat gedaan. Zij hebben voor de laatste maal in het kader
van de convenantafspraken bijgedragen door inspanningen te verrichten op het gebied
van preventie en recycling, maar ook door mee te werken aan de monitoring en
rapportage.
De hoofddoelstelling van Convenant Verpakkingen III was dat er in 2005 niet meer dan
850 kiloton verpakkingsafval wordt gestort of verbrand. In 2004 bedroeg dat aantal nog
935 kiloton. Eind 2004 was ben er nog van overtuigd dat de bovengenoemde
hoofddoelstelling in 2005 haalbaar zou zijn. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag was
nog onbekend of deze doelstelling uiteindelijk is gehaald.
Een paar conclusies kunnen wel al getrokken worden.
De hoeveelheid verpakkingsmateriaal in de tuinbouwsector (waar onze branche onder
valt) is sinds het eerste monitoringsjaar 1998 met ongeveer 25% gedaald. De dalende lijn
in het gebruik van verpakkingsmaterialen als papier en karton lijkt af te vlakken.
Kunststofverpakkingen blijven een probleem vormen, ondanks het in 2004 gestarte project
Impuls dat de inzameling van kunststofverpakkingen bij bedrijven moest stimuleren met
een gratis afvalscan.
Inmiddels is wel gebleken dat de rek eruit is. De sector krijgt steeds meer moeite het
aantal verpakkingen terug te dringen. Producten moeten per slot van rekening verpakt
worden.
Het nieuwe verpakkingsbeleid van VROM is gebaseerd op het principe van de “vervuiler
betaalt” en VROM verwacht dan ook dat het nieuwe beleid zal leiden tot een verschuiving
van de kosten van burger naar consument. Het is alleen nog maar de vraag of dit in de
praktijk ook die uitwerking zal hebben of dat dit weer een verkapte lastenverzwaring voor
het bedrijfsleven is.
De NZV zal alles doen wat in haar mogelijkheden ligt om zaken als kosten,
belangenbehartiging en uitvoering van het beleid goed voor haar leden te regelen.

