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Hoofdstuk 1

Inleiding
Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag, heeft het
coronavirus Nederland en de rest van de wereld flink in
haar greep. Corona veroorzaakt niet alleen een humanitaire crisis maar ook een economische crisis. Heel
veel bedrijven in Nederland hebben het zwaar. Dat geldt
ook voor de bedrijven in onze branche. Hoe deze crisis
zich gaat ontwikkelen, is bij het ter perse gaan van dit
jaarverslag nog niet bekend. Het voelt vreemd om nu
over het jaar 2019 te schrijven, met de wetenschap dat
de wereld zo in de ban is van dit virus. Vorig jaar lijkt nu
heel ver weg. Desalniettemin zijn we - zowel wettelijk
als statutair gezien - verplicht om een jaarverslag te
publiceren. Wij realiseren ons dat een terugblik op dit
moment niet uw eerste prioriteit heeft, desalniettemin
denken wij er goed aan te doen om u te laten weten
waar de NZV zich mee bezig houdt en wat zij het afgelopen jaar voor de branche heeft betekend. Voor u ligt
dan ook het jaarverslag over 2019.
De NZV is dé brancheorganisatie voor alle Nederlandse handelaren in noten, gedroogd fruit, specerijen en
verwerkte groente-, fruit- en visproducten. Wat doen wij
voor u?
De NZV behartigt uw belangen in de ruimste zin van het
woord. Dat houdt in de praktijk in:
■ Bevorderen zichtbaarheid branche
■ Spreekbuis branche
■ Bevorderen samenwerking leden
■ Netwerkplatform
■ Verschaffen in- en verkoopvoorwaarden
■ Faciliteren bij arbitrages
■ Verschaffen financiële voordelen door aangaan
collectieve contracten op het gebied van brandstof,
telecom en verzekeringen

Een heel belangrijk onderdeel is de up-to-date informatievoorziening aan onze leden. O.m. via een wekelijkse
nieuwsbrief met daarin voornamelijk het nieuws uit
Brussel.
Ook hebben we een wekelijkse press review, met daarin
een selectie van berichten over onze producten uit de
mondiale pers.
Verder hebben we natuurlijk de diverse bijeenkomsten
waar leden elkaar ontmoeten. Zowel de nieuwjaarsreceptie op 10 januari als de ledenvergadering op 15
mei zijn dit jaar op Buitenplaats Sparrendaal in Driebergen-Rijssenburg georganiseerd en werden beide zeer
goed bezocht. De gastspreker op de jaarvergadering,
de heer Vandenheede (voormalig directeur van The
Nielsen Company) heeft de deelnemers aan het denken
gezet door een inspirerende presentatie te houden over
de digitalisering van de handel (er wordt al gesproken
over de 4e industriële revolutie) en welk effect dat heeft
op de huidige manier van zaken doen in onze branche,
nu vraag en aanbod steeds dichter bij elkaar komen. De
jonge managers van de Young Management NZV Club
(bestaat inmiddels uit meer dan 40 leden) hebben dit
jaar op 3 april een bedrijfsbezoek gebracht aan het
hoofdkantoor, het distributiecentrum en de Foodmarkt
van Jumbo Supermarkten in Veghel. Heel motiverend
om te luisteren naar het verhaal over de ontstaansgeschiedenis en de (enorme) groei van de afgelopen
jaren. En de manier waarop het bedrijf met haar personeel omgaat.
De NZV zit bij overleggen met verschillende overheidsorganisaties. Zo woont zij bijeenkomsten bij van de
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (Themaoverleg
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Voedselveiligheid en het Domeinoverleg Import) en zit
zij bij het Deskundigenoverleg Etikettering (onderdeel
van het Regulier Overleg Warenwet van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport). Dit jaar is
gewerkt aan het handboek etikettering dat inmiddels
op de website van de NVWA is gepubliceerd. Ook is in
2019 veelvuldig overleg geweest op het Ministerie van
Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit over de Officiële
Controle Verordening die 14 december 2019 in werking
is getreden. Natuurlijk is de NZV aanwezig bij de diverse overleggen van FRUCOM, zoals de bestuursvergaderingen en de vergaderingen van de werkgroepen
"noten en gedroogd fruit" en "verwerkte groenten- fruiten visproducten"
Dit jaar heeft de NZV ook zitting gehad in de adviesgroep behorend bij het KPMG onderzoek naar de
kostenopbouw en efficiëntie van de NVWA. KPMG is
gevraagd om een onderzoek te doen naar de kostentoerekening tussen overheid en bedrijfsleven en de
hoogte van het kostenniveau van de NVWA ten opzichte

van vergelijkbare organisaties in Nederland. Wat opvalt
is dat de beide verantwoordelijke ministeries van de
NVWA (LNV en VWS) welwillend zijn om de onrust
rondom de NVWA, die al jaren gaande is, weg te nemen
en de kritiek op de NVWA ter harte te nemen.
Last but not least is het contract met Coface over de
collectieve kredietverzekering in 2019 weer voor een
periode van twee jaar verlengd.
Tot zover een overzicht van het jaar 2019 in vogelvlucht.
Meer details treft u hierna aan in dit jaarverslag.

D.J. Recourt
Voorzitter
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Hoofdstuk 2

Verenigingsaangelegenheden
Gedurende het verenigingsjaar 2019 heeft het bestuur
van de vereniging uit de volgende personen bestaan:

Bestuur:

D.J. Recourt
voorzitter
J. Smit
vicevoorzitter
B. Ketting
penningmeester
B.J. Bakker
K. Blokland
D. Huizing
F. van der Pijl
P.R.F.M. Thieme
Vacature

}
} dagelijks bestuur
}

Secretariaat:
B.A. Niemans

secretaris

Ledenaantal:

In 2019 had de NZV 44 reguliere leden
en 16 buitengewone leden.

Hoofdstuk 3

Commissie van Advies
Deze commissie, die het bestuur adviseert ten aanzien van aanvragen voor het lidmaatschap van de
vereniging, heeft in 2019 één aanvraag ter beoordeling
gekregen.
De commissieleden hebben ten aanzien van deze
aanvraag een positief advies gegeven, dat unaniem
door het bestuur is overgenomen. Het bedrijf Nutall B.V.
is inmiddels lid geworden. Overigens is aan het einde
van 2018 het bedrijf Nuts Cleaning & Packaging B.V.
buitengewoon lid van de NZV geworden. Abusievelijk is
deze naam in het jaarverslag over 2018 niet genoemd.

In deze commissie hadden zitting:
C. den Boon (tot 1 november 2019)
S. van Graafeiland
J. Klijn
W. Leeuwenburgh
P.A. Voogelaar
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Hoofdstuk 4

Behandeling van geschillen
Arbitrage-instituut

In 2019 zijn vier arbitrageaanmeldingen gedaan. Eén
is als vervallen beschouwd en twee zijn er ingetrokken.
Daarnaast is ook nog vonnis uitgesproken in een arbitrage die in 2018 was ingediend. In deze laatste zaak
ging het over een product dat vanwege een recall uit de
schappen moest worden gehaald. De eisende partij had
ze gekocht van de gedaagde partij en wilde zijn verlies
op de gedaagde verhalen. Het college van arbiters
heeft uiteindelijk het gevorderde afgewezen aangezien
het vorderingsrecht van de eisende partij was komen
te vervallen, aangezien de arbitrage niet binnen de
gestelde termijn was aangevraagd nadat het geschil
was ontstaan. Volgens de eisende partij is het geschil
pas ontstaan indien duidelijk is dat het niet in der minne
kan worden opgelost. Daar gaat het scheidsgerecht niet
in mee. Zij is van oordeel dat het geschil ontstaat op het
moment dat partijen het niet eens zijn over een kwestie.
Dat is niet het moment waarop duidelijk wordt dat een
kwestie niet in der minne kan worden opgelost. Het
moment dat voor de eisende partij duidelijk wordt dat de
gedaagde partij niet bereid is aansprakelijkheid te erkennen en mogelijke schade te vergoeden, dat moment
moet gezien worden als moment van het ontstaan van
het geschil.
De zaak die nu nog aanhangig is, heeft te maken met
een principaal die zelf de markt op is gegaan en daarbij
zijn handelsagent voor de voeten loopt. Hij ging met zijn
prijs onder die van de handelsagent zitten en benaderde zelfs diens klanten. Tegen een van die klanten heeft
de handelsagent de arbitrage aangespannen, aangezien de klant twee contracten niet meer afroept. Inzet:
het verschil tussen de contractprijs en de marktprijs. De
hoorzitting is - vanwege de coronacrisis - tot een nader
te bepalen datum uitgesteld.

In de arbitragecommissie hadden zitting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

K. Blokland
P.K. Bonneur
S. van Graafeiland
D. Huizing
T.P.C.M. Jongmans
A.G. Klijn
M.M. Kok
H. Kuiper
H.C. Moerman
P. Mulder
J. Penning
G. Polderman

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

F. van der Pijl
D.J. Recourt
R. Rodenburg
J.M. van de Sandt
P. Slooten
G.M. Smit
J. Smit
M. Soytürk
P.C. Stienen
P.R.F.M. Thieme
P.A. Voogelaar
M. Verweij

Waarschuwingslijst

Op de waarschuwingslijst staan namen van bedrijven
die hun verplichtingen uit een arbitraal vonnis niet
nakomen. De waarschuwingslijst is alleen voor leden
op de ‘members only’ pagina van de website
www.zuidvruchten.nl te vinden. De laatste wijziging
dateert van augustus 2016. Een aanvraag tot plaatsing
op de waarschuwingslijst wordt gedaan aan het NZV
bestuur. Alvorens tot plaatsing over te gaan, wordt het
verzoek eerst voorgelegd aan het College van
Onderzoek, dat het bestuur hierover adviseert.

In het college van onderzoek hadden zitting:
S. van Graafeiland
T.P.C.M. Jongmans
J.W. Heijnen
H. Kuiper
J. Matze
P.C. Stienen
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Hoofdstuk 5

FRUCOM / BERICHTEN UIT BRUSSEL
FRUCOM is de overkoepelende Europese organisatie
van de handel in noten, gedroogd fruit en verwerkte
groente-, fruit- en visproducten. Waar de NZV de officiële spreekbuis is van de branche in Nederland, is FRUCOM dat in Brussel voor de Europese Unie (EU).
Er zijn negen nationale brancheorganisaties aangesloten, die gevestigd zijn in zes EU-lidstaten (België,
Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje) en het
Verenigd Koninkrijk. FRUCOM vertegenwoordigt meer
dan 300 bedrijven in de hele EU en daarbuiten. Daarnaast zijn nog vijftien organisaties en vijftien bedrijven
buitengewoon lid. Dat zijn Europese bedrijven die geen
nationale organisatie hebben en handelsorganisaties
buiten de EU. Iedere aangesloten nationale organisatie
in de EU levert een lid aan FRUCOM bestuur. De NZV
wordt vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer
D.J. Recourt.
Al eind 2018 is afgesproken dat duurzaamheid een key
issue gaat worden voor FRUCOM de komende jaren.
Dat heeft inmiddels geresulteerd in de oprichting van
een duurzaamheidswerkgroep, waar o.m. de NZV voorzitter aan zal deelnemen. Een logische stap van FRUCOM, gelet ook op de agenda van de in 2019 nieuw
gekozen Europese Commissie. Die wil nl. sneller en
met meer ambitie werken aan de gevolgen van klimaatverandering. Het hoofddoel van deze Europese "Green
Deal" is om van de EU in 2050 het eerste klimaat
neutrale blok ter wereld te maken. U zult de komende
tijd regelmatig op de hoogte worden gehouden van de
activiteiten en besluiten van deze werkgroep.
Het werk van FRUCOM kan grofweg worden onderverdeeld in handelsgerelateerde zaken en voedselvei-

ligheidskwesties. Hieronder treft u een korte weergave
aan van het nieuws uit Brussel.

Handel
handelsverdragen
Op 1 februari 2019 is de overeenkomst tussen de EU
en Japan voor een Economisch Partnerschap in werking getreden en is Samoa tot de interim-partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten in de Stille
Oceaan toegetreden. Er wordt nog steeds onderhandeld
over diverse Vrijhandelsverdragen tussen de EU en
Australië, Nieuw Zeeland, Indonesië en Chili. De evaluatie van de Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en
Midden Amerika is in mei 2019 gestart. Verder werd er
dit jaar gesproken over de modernisering van de Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Mexico. Op 28
juni 2019 hebben de EU en MERCOSUR (d.w.z. Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) de onderhandelingen voor een vrijhandelsovereenkomst afgerond. Ook
is een tussentijdse handelsovereenkomst tussen de
EU en de Comoren afgesloten. Het Vrijhandelsverdrag
tussen de EU en Vietnam is medio 2019 ondertekend.
Hier is jarenlang over onderhandeld. Het verdrag heeft
gevolgen voor m.n. verwerkte visproducten. De EU-tarieven voor visserijproducten zullen volledig worden
geliberaliseerd bij toepassing van de overeenkomst,
behalve voor Pangasius en garnalen Crangon crangon,
waar de liberalisering geleidelijk zal plaatsvinden over
drie tot zeven jaar. De andere twee uitzonderingen zijn
tonijn in blik en surimi, waarvoor rechtenvrije quota worden vastgesteld. De mensenrechtensituatie in Vietnam
was een punt van zorg in het Europees Parlement.
Uiteindelijk heeft dat een ondertekening niet in de weg
gestaan. Naar verwachting zal het verdrag in de zomer
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van 2020 van kracht zijn. Ook belangrijk voor verwerkte
visproducten (het gaat dan voornamelijk om sardines) is
de overeenkomst tussen de EU en Marokko om handelspreferenties uit te breiden tot producten uit de Westelijke Sahara. Deze overeenkomst is ook dit jaar in werking
getreden. Daarnaast is ook het nieuwe Visserij akkoord
tussen de EU en Marokko in juli dit jaar ingegaan (dit
alles na de uitspraak door het Europese Hof eind 2016
waarin werd gesteld dat de Westelijke Sahara geen
deel was van Marokko en daardoor niet viel onder de
handelsverdragen tussen de EU en Marokko). Tenslotte
is de EU een procedure gestart om de handelspreferenties voor Cambodja tijdelijk op te schorten vanwege de
ernstige en systematische schending van de beginselen
van mensenrechten en arbeidsrechten aldaar.
Spanningen tussen EU en Verenigde Staten
Ook dit jaar veel informatie over de spanningen tussen
de EU en de Verenigde Staten t.a.v. extra tarieven op
diverse producten uit beide landen. Gemakshalve nog
even de geschillen op een rij:
Allereerst is er het geschil bij de WTO over subsidies
ten gunste van Boeing en AIRBUS: de EU en de VS
hebben een al lang bestaand geschil bij de WTO over
de subsidies die elke partner aan hun vliegtuigindustrie
verleent. Het geschil werd versneld door de publicatie
door de VS van hun voornemen om aanvullende maatregelen te nemen voor EU-producten in het kader van
EU-subsidies ten gunste van AIRBUS. In het voorjaar
van 2019 startte de EU een raadpleging over mogelijke
aanvullende tarieven voor Amerikaanse producten voor
een jaarlijks bedrag van 20 miljard USD (ongeveer 17,5
miljard EUR). De Europese Commissie heeft inmiddels
een conceptlijst met producten (zie kader) uit de VS
samengesteld.
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Conceptlijst geschil EU-VS inzake
vliegtuigindustrie
Rauwe aardnoten (codes 1202 41 00 en 1202 42 00)
en geroosterde aardnoten (codes 2008 11 91; 2008 11
96 en 2008 11 98)
■ Verse of gedroogde pistachenoten, zonder dop
(code 0802 52 00) en geroosterde amandelen en
pistachenoten (codes 2008 19 13 en 2008 19 93)
■ Noten, vers of gedroogd (code 0802 90 85)
■ Noten en andere zaden (codes 2008 19 19 en 2008
1999)
■ Gedroogd fruit, eetbaar (code 0813 4095)
■ Citrusvruchten, bereid of verduurzaamd
(codes 2008 3059 en 2008 3090)
■ Gedroogde druiven (code 0806 10 10)
■ Gedroogde pruimen (code 0813 20 00)
■ Gedroogde perziken, inclusief nectarines
(code 0813 40 10)
■ Gedroogde peren (code 0813 40 30)
■ Verse of gedroogde grapefruit (code 0805 4000)
■ Bereide garnalen en garnalen (codes 1605 2110
en 1605 2190)
■ Diepgevroren visproducten van de hoofdstukken
0302 en 0303 (zalm, tonijn, makreel, kabeljauw,
heek, kreeften)
Voordat deze maatregelen worden uitgevoerd, moet de
EU de beoogde wetgeving (d.w.z. lijst van producten en
het aantal tegenmaatregelen) ter goedkeuring voorleggen aan de WTO-arbitrage-instantie. Vanaf september
2019 is er dus alleen nog maar die conceptlijst. Een
geconsolideerde lijst moet worden gepubliceerd als
de EU het proces voortzet, wat voorlopig onzeker is.
Volgens ambtenaren van de Commissie lijkt het proces inderdaad voorlopig bevroren. De EU geeft er de
voorkeur aan dit probleem (en andere geschillen) op te
lossen door middel van bilaterale onderhandelingen met
17

de VS. Maar de onderhandelingen zijn nog niet begonnen. Bovendien, onzeker of de WTO-arbitrage-instantie
deze zaak zou kunnen behandelen gezien de crisis bij
de WTO (de VS blokkeert de benoeming van nieuwe
rechters, die tegen het einde van het jaar het systeem
zullen verlammen). Daarom is de tijdlijn van adoptie
voorlopig onzeker.
Ten tweede is er het geschil over auto's en auto-onderdelen: er bestaat een voortdurende dreiging van
de VS om maatregelen te nemen tegen EU-auto's en
auto-onderdelen. Voorlopig hebben de VS geen enkele
maatregel aangenomen, maar als de VS dit wel doen,
zou de EU kort daarna beginnen met het nemen van
vergeldingsmaatregelen (publicatie van de ontwerplijst
van Amerikaanse producten, raadpleging, enz.).
Het derde geschil gaat over tarieven op staal en aluminium: in navolging van de Amerikaanse tarieven
op staal en aluminium van verschillende oorsprong,
waaronder uit de EU, heeft de EU vergeldingsmaatregelen ingesteld tegen sommige Amerikaanse producten,
waaronder cranberryconcentraat en pindakaas.
Overigens werkt de EU op dit moment ook aan een
nieuw handelsverdrag met de VS. Landbouwproducten
zullen daar geen onderdeel van uit gaan maken.
Brexit
In het jaarverslag van vorig jaar stonden we nog uitgebreid stil bij de Brexit. Inmiddels is het Verenigd Koninkrijk uit de EU gestapt, maar moeten we wachten tot eind
december 2020 hoe de gevolgen zullen uitpakken. Er
moeten voor die tijd allerlei afspraken gemaakt worden
in een handelsverdrag. In ieder geval zullen er tegen
1 januari 2021 (als de overgang niet wordt verlengd)
enorme veranderingen plaatsvinden - zelfs als er een
overeenkomst is - omdat het Verenigd Koninkrijk de
interne markt en de Douane-Unie zal verlaten.

Voedselveiligheid
Pesticiden
In het jaarverslag van 2018 bent u op de hoogte gesteld
van het pesticiden project dat FRUCOM is gestart en
waar de NZV ook financieel aan heeft bijgedragen. Dit
heeft geresulteerd in een nieuwe website met daarop
alle informatie over de meest gebruikte pesticiden in
combinatie met verschillende soorten noten en zuidvruchten. Voor NZV leden is deze informatie ook toegankelijk. De website https://mrl.frucom.eu bevat o.m.:
■ database met residuen van bestrijdingsmiddelen
die kan worden gefilterd per product,
bestrijdingsmiddel, bestrijdingsmiddeltype en
aantal positieve testen;
■ Eurofins-testresultaten van 2019,
■ diepgaande pesticidenprofielen,
■ documenten over o.m. gevarencriteria en
verwerkingsfactoren
Samen met gelijkgestemde verenigingen in Brussel pleit
FRUCOM voor een fatsoenlijke overgangsperiode bij
het verlagen van de MRL's van pesticiden voor producten uit 3e landen die naar de EU worden geëxporteerd.
Veel derde landen hebben - aangemoedigd door o.m.
FRUCOM - inmiddels bezwaar aangetekend bij de
WTO tegen het beleid van de EU. De kritiek richt zich
op het op gevaren gebaseerd principe voor de toelating
van pesticiden, gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing bij het vaststellen van invoertoleranties, gebrek
aan overgangsperioden en negeren van opmerkingen
van WTO-leden.
Chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl
De goedkeuring voor deze gewasbeschermingsmiddelen verliep op 31 januari 2020. In augustus 2019
publiceerde de European Food Safety Authority (EFSA),
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de Europese Voedselautoriteit, de aanbeveling om de
autorisatie voor deze stoffen niet opnieuw goed te keuren vanwege mogelijke genotoxische effecten. De Europese Commissie heeft deze aanbeveling overgenomen
en in december 2019 hebben alle Lidstaten ingestemd
met het voorstel van de Europese Commissie om de
goedkeuring voor deze stoffen niet te hernieuwen. De
verordeningen waarin het gebruik van chloorpyrifos en
chloorpyrifos-methyl in de EU wordt verboden, zijn in
januari 2020 gepubliceerd. Op 18 februari 2020 hebben
de Lidstaten een voorstel van de Commissie goedgekeurd om de maximumresidugehalten (MRL's) van
chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl in levensmiddelen
en diervoeders te verlagen tot het laagste niveau dat
door analytische laboratoria kan worden gemeten (zgn.
default level 0,01 mg/kg). Gezien de problemen die de
EFSA heeft vastgesteld, omvat de bekrachtigde verordening een kortere dan normale uitstelperiode voor de
toepassing van de lagere MRL's (3 maanden in plaats
van de gebruikelijke periode van 6 maanden vanaf de
datum van inwerkingtreding van de verordening). Bovendien wordt geen verdere overgangsperiode toegekend voor producten die op de datum van aanvraag al
in de handel zijn. De nieuwe verlaagde MRL's worden
van toepassing rond oktober 2020 en gelden zowel voor
in de EU geproduceerde levensmiddelen als voor de
invoer.
Chloraat
Chloraat houdt onze branche (en vele andere brancheorganisaties in de voedingsmiddelen- en dranken
industrie) al zes jaar bezig. De Europese Commissie
wilde perse de max. chloraat limieten gaan regelen in
de pesticide Verordening (Verordening 396/2005). Brancheorganisaties stellen daarentegen dat dit geregeld
zou moeten worden in de contaminantenregelgeving
(Verordening 1881/2006). Volgens "Good Agricultural
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Practice (GAP)" wereldwijd moet je producten met drinkwater wassen om microbiologische contaminatie tegen
te gaan. Je ontkomt er dus niet aan dat er chloraat achterblijft. De aanwezigheid van chloraat is niet het gevolg
van gewasbeschermingsmiddelen (chloraat wordt al
jaren niet meer als pesticide gebruikt), maar het gevolg
van gebruik van chloordioxide als desinfectiemiddel in
water.
In een brief in februari 2019 hebben Europese sectoren
van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie aangedrongen aan op "consistentie met betrekking tot de
regulering in de EU van het chloraatgehalte in voedsel
en water. De bestaande Europese wetgeving is op dit
moment tegenstrijdig en niet haalbaar en als zodanig is
het voor de industrie niet mogelijk om voor veilig voedsel te zorgen terwijl wordt voldaan aan de maximale
residulimieten (MRL's) voor chloraat. Ze riepen in die
brief de Europese Commissie en de autoriteiten van
de Lidstaten op om haalbare limieten vast te stellen
voor chloraatniveaus voor zowel voedselproducten
als drinkwaterbronnen, zonder de voedselveiligheid in
gevaar te brengen en op een manier die economisch
haalbaar is voor de agrovoedingsindustrie". Om de
industrie tegemoet te komen heeft de Commissie in
mei 2019 overwogen om - d.m.v. een voetnoot in de
regelgeving - verwerkte producten vrij te stellen van het
toepassingsgebied van deze MRL's. De eerste poging
daartoe is door de juridische dienst van de Commissie
afgewezen. Er zouden teveel producten worden vrijgesteld. In februari 2020 hebben de Lidstaten - eindelijk
- ingestemd met de voorgestelde MRL's en de daarbij
behorende nieuwe voetnoot (daarbij wordt gesteld dat
het aan de exploitant van het levensmiddelenbedrijf is
om aan te tonen dat een verhoogd chloraatgehalte inderdaad komt door contact met chloorhoudend water of
toevoeging van chloorhoudende additieven of onvermijdelijke resten van chloorhoudende proceshulpstoffen).
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Wijzigingen chloraat in o.m.:
Product

Voorgestelde wijziging chloraat
(mg/kg)

Boomnoten

0.1

Pitvruchten

0,05

Steenvruchten

0.05

Bessen en klein fruit

0,05

Vijgen en dadels

0,3

Oliehoudende zaden

0.05

Cadmium en lood
De Commissie en de Lidstaten voerden in 2019 de
eerste besprekingen over mogelijke wijzigingen van
de maximumgehalten voor cadmium en lood in noten,
zaden en gedroogd fruit (niet in vis). In december 2019
/ januari 2020 heeft er een raadpleging plaatsgevonden
en konden bedrijven en organisaties een reactie geven
op de voorgestelde wijzigingen. De wijzigingen van lood
hebben een beperkte impact op onze producten.
De wijzigingen voor cadmium zijn:
Product

Voorgestelde wijziging cadmium
(mg/kg vers gewicht)

Boomnoten

0.20

Maanzaad

1.0

Pinda's

0.20

Pitvruchten (appels, peren);
steenfruit (abrikozen, kersen,
perziken, pruimen), mango's,

Naar verwachting zal er op na de zomer van 2020 over
worden gestemd.
Verhoogde controles
Twee keer per jaar wordt de lijst met de hoog risico producten opnieuw vastgesteld (op basis van Verordening
669/2009)
Wijzigingen met ingang van 1 juli 2019:
Nieuw op de lijst:
■ Pinda's / pindakaas uit de Verenigde Staten
(aflatoxinen) met een bemonsteringspercentage
van 10%;
■ Abrikozenpitten uit Turkije (cyanideverontreiniging)
met een bemonsteringspercentage van 50%;
■ Rapen geconserveerd door pekel of citroenzuur
(GN-code: 2005 99 80) uit Syrië en Libanon voor
(Rhodamine B) met een bemonsteringspercentage
van 50%;
Een frequentieverhoging voor:
■ Goji-bessen uit China stijgen van 10% naar 20%
(ook te screenen op aanwezigheid van nicotine)
■ Paprika's (ook bevroren) uit Dominicaanse
Republiek gewijzigd van 20 % naar 50%
■ Yardlongbonen (ook bevroren) uit Dominicaanse
Republiek gewijzigd van 20% naar 50% frequentie.
Een afname in frequentie voor:
Gedroogde abrikozen uit Turkije (sulfiet) nemen af van
20% naar 10%.

0.020

bananen; Bessen en klein fruit
(druiven en veenbessen enz.)
Vijgen en dadels

0.050
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Wijzigingen met ingang van 1 januari 2020:
Om welke veranderingen gaat het:
■ gedroogde druiven uit Turkije (OTA) - verhoging
frequentie van 5% naar 10%
Verplaatsing van hoog risico naar noodmaatregelen
■ sesamzaad uit Soedan (salmonella) - 50 %
■ sesamzaad uit Oeganda (salmonella) - 50%
Verwijdering van de hoog risico lijst:
■ Bevroren frambozen uit Servië (norovirus)
■ Gedroogde abrikozen uit Turkije (sulfiet)
Officiële Controle Verordening
Belangrijk dit jaar ook de inwerkingtreding van de Officiële Controle Verordening op 14 december 2019. In
aanloop daarnaartoe is er de afgelopen jaren regelmatig
overleg geweest tussen de verantwoordelijke ministeries en het Nederlandse bedrijfsleven om deze regelgeving voor alle partijen zo praktisch mogelijk in te richten.
De voorschriften over de verhoogde controles zijn in
deze Officiële Controle Verordening (bijlage I en bijlage
II) opgenomen. In dat kader is Verordening 2019/1793
op 29 oktober 2019 gepubliceerd, die bepalingen bevat
voor strengere controles op geïmporteerde levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong. Deze verordening
vervangt de Verordening 669/2009 (hoog risico producten) alsmede de Verordeningen over de noodmaatregelen, t.w. 884/2014, 2015/175, 2017/186 en 2018/1660.
Mycotoxinen
Dit jaar heeft de EFSA twee ontwerpadviezen uitgebracht over de risico's voor de volksgezondheid in
verband met de aanwezigheid in voedsel van aflatoxine
(AFLA) en ochratoxine A (OTA).
Beide EFSA-rapporten bevestigden dat gedroogd fruit
en noten niet de belangrijkste bijdrage leveren aan
blootstelling aan AFLA en OTA. Er wordt echter veel
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aandacht besteed aan onze producten vanwege het
grote aantal testgegevens dat beschikbaar is voor onze
producten, dat wordt gegenereerd door de verhoogde
officiële controles aan de EU-grenzen. De EFSA-rapporten bevestigden ook dat zowel OTA als AFLA gezondheidsrisico's voor consumenten opleveren. Daarom, bij
de volgende stappen die in dit onderzoek gezet moeten worden zullen er discussies moeten plaatsvinden
tussen de EU Lidstaten en de Europese Commissie
over mogelijke wijzigingen van maximum gehalten of de
manier waarop officiële controles worden uitgevoerd.
In dit geval zal de NZV een belangrijke rol spelen in de
communicatie met de Nederlandse autoriteiten.
Dankzij het OTA projectfonds (waar ook de NZV twee
jaar geleden aan heeft bijgedragen) heeft FRUCOM wetenschappelijke experts kunnen werven om een gedegen reactie op de ontwerp adviezen te kunnen geven. In
de loop van 2020 zullen de definitieve adviezen worden
gepubliceerd.

FRUCOM:

O. Hottlet
A. Boulova
D. Perez Vega
R. Vorss
C. Legrand
J. Byalugaba

voorzitter
algemeen secretaris
handelsadviseur
beleidsadviseur
communicatieadviseur
secretariële ondersteuning
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Hoofdstuk 6

Werkgroep Gedroogd Fruit
In 2019 is kwaliteitsbeheersing en -controle in de voedselketen gemeengoed geworden. De meeste grote en
middelgrote Europese bedrijven, actief in onze branche,
beschikken over tenminste één kwaliteitscertificaat en
dit heeft direct een stimulerend effect op de hele productieketen – supply chain – daar deze mee moet in de
kwaliteitsslag. Dit heeft een gunstig effect op de beheersing van en controle op de productie en veiligheid van
ons voedsel en op de transparantie van de voedselketen.
De NVWA heeft zich in 2019 nadrukkelijk op een aantal
importproducten gericht, waaronder de goji bessen,
terwijl Skal alle biologische producten uit China op de
korrel nam. Er werd uitgebreid getest en dat heeft tot
meerdere afgekeurde producten en dure terugroepacties geleid. Dit laat zien dat kwaliteitssystemen belangrijk zijn om de oorzaak te kunnen herleiden en oplossen,
maar geen garantie op zich zijn voor kwalitatief goede
producten. Waakzaamheid blijft geboden om samen de
goede naam van onze productgroep te beschermen.
Trends die in 2019 zijn ontstaan of sterker worden:
■ ‘Vrij van’ gaat vaak om glutenvrij of bij ‘vegan’ om
vrij van dierlijke producten. In onze branche van
gedroogd fruit is vrij van toegevoegde suiker een
opkomend fenomeen.
■ Halal en Kosher certificering
■ Biologisch, Fairtrade en traceerbaarheid
(‘Farm to Fork’)
■ ‘Zero waste’, zoals het terugdringen van voedselverspilling en het recyclebaar maken van alle
verpakkingsmaterialen.
■ Duurzaamheid; het terugdringen van het gebruik en
verstandig omgaan met alle resources
Duurzaamheid is een onderwerp dat zich nadrukkelijk
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manifesteert en op menig agenda staat. FRUCOM heeft
dit jaar een oproep gedaan aan duurzaamheidsexperts
in onze branche zich te melden om deel te nemen aan
de nieuwe werkgroep ‘Duurzaamheid’. Onze voorzitter
van de NZV heeft zitting genomen in deze werkgroep.
Hèt onderwerp van 2019 is echter klimaatverandering
en de daarmee samenhangende opwarming van de
aarde en stijging van de zeespiegel wat een bedreiging
vormt voor ons voortbestaan. Ook in de Europese politiek is dit nu een geaccepteerd gegeven, waarbij zelfs
klassieke tegenstellingen tussen links en rechts vervagen. Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans van de
Europese Commissie heeft op de valreep van 2019 zijn
Green Deal gepresenteerd. Een zeer ambitieus plan om
klimaatverandering tegen te gaan en Europa in 2050 het
eerste klimaat neutrale continent te laten worden.
Hiervoor is een routekaart uitgestippeld, waar landbouw,
fruitteelt en vervoer - zaken die ons als branche direct
raken - een belangrijk onderdeel van uitmaken. Uit de
presentatie van de (voorlopige) plannen blijkt de nadruk
voor ons op zakelijk gebied te liggen op:
■ Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
drastisch omlaag brengen
■ Biodiversiteit bevorderen en meer biologisch
voedsel verbouwen
■ Ervoor zorgen dat rond 2030 alle verpakkingen
recyclebaar zijn
■ Driekwart van het transport van goederen over de
weg verplaatsen naar spoor en waterwegen
■ Stimuleren van innovaties en de ‘Farm to Fork’
strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem implementeren
■ Het voorkomen van boetes wegens onterecht
profileren als 'groen'
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Rozijnen en de pesticiden regelgeving
In voorgaande jaren zorgden plotselinge wijzigingen
in de Europese wetgeving voor zorgen en problemen
in de branche. De MRL’s van pesticiden werden soms
nog tijdens het seizoen verlaagd zodat de markt negatief werd beïnvloed. Er is veel lobby werk aan te pas
gekomen om de verantwoordelijken in Brussel duidelijk
te maken dat we te maken hebben met producten die
lang houdbaar zijn. Hierdoor is een lange overgangstermijn een must. Anders dan met de verlaging van de
pesticide chlorpyrifos in 2016, heeft men de discussie
over iprodione tijdig opgestart. Al in 2017 werd er gewag
gemaakt van het feit dat men iprodione op de korrel
had. Er volgden in 2018 regelmatig updates door de
NZV over de stand van zaken zodat de leden goed op
de hoogte bleven. Uiteindelijk is vroegtijdig aangekondigd dat de MRL van iprodione per 1 augustus 2019 zou
worden verlaagd naar 0,01 mg/kg. In Turkije heeft men
de zaken voortvarend aangepakt en voor een soepele
overgang gezorgd. Dit geeft vertrouwen bij toekomstige
wijzigingen.
Uit het bovenstaande blijkt dat de weg naar minder
pesticiden al lang en breed is ingezet en dat in goed
overleg met de Europese politiek aan praktische invoering van strengere maartregelen gewerkt kan worden.
Dit ter ondersteuning van duurzaamheid en op weg naar
een klimaatneutraal Europa en wereld. Er ligt dus ook
voor onze branche een mooie uitdaging in het verschiet.
Wellicht een goede reden om in 2020 als werkgroep
en belanghebbenden bij elkaar te komen en samen te
kijken hoe we onze branche kunnen ondersteunen in
deze transitie?

In deze commissie hadden zitting:
B.J. Bakker
M. Bruggeman
S. van Graafeiland
J.W. Heijnen
J. Klijn
H. Kuiper
J. Penning
M. Witmer

(voorzitter)

Rozijnen oogst en prijzen
De hoge exportcijfers van de rozijnen oogst in 2018 gaven de
boeren in Turkije aanleiding om de prijs naar recordhoogte (in
Turkse Lira gerekend) op te stuwen. Met de oogst van 2019,
die - zowel kwantitatief als kwalitatief - aanmerkelijk beter is
dan die van 2018, werd er een forse prijsdaling ingeschat. Echter door een monsterverbond van TMO en Taris werd er een
aanzienlijke hoeveelheid rozijnen uit de markt gehaald en hield
het hoge niveau stand in 2019. De Turkse Lira bleef gedurende
geheel 2019 uitermate zwak en zorgde ervoor dat de prijzen in
Euro’s niet nog hoger uitvielen.
Verassend was de positie die Californië innam met zijn rozijnen. De prijs van Thompson rozijnen daalde vanaf oktober
2019 naar een onverwacht aantrekkelijk niveau. Zuid-Afrika
had in 2019 met een oogst van bijna 75.000 ton een topoogst
waar voldoende vraag tegenover stond. Er wordt nog altijd bij
geplant. Men voorspelt in Zuid-Afrika een groei naar een jaarlijkse opbrengst van 100.000 ton in de toekomst.
De dalende trend in de vraag naar krenten blijft doorzetten.
Deze trend werd afgelopen jaar versterkt door de forse prijs
die voor krenten moest worden betaald vanwege een slechte
oogst (2018) in Griekenland. De goede oogst van 2019 gaf
direct ruimte voor lagere prijzen.
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Hoofdstuk 7

Werkgroep Noten
In 2019 heeft binnen de NZV een (forse) wijziging
plaatsgevonden in het bestuur. Dat had ook gevolgen
voor de samenstelling van de diverse werkgroepen, w.o.
die van de werkgroep noten. Er is gedurende verslagjaar 2019 geen dringende aanleiding geweest om in
persoon bij elkaar te komen, hetgeen in principe prima
nieuws is. Eveneens goed nieuws is dat noten nog
altijd in een heel positief daglicht staan (gezond, minder
milieu belastend dan vlees, de trend in “plant-based”,
minder suiker etc.) en, als de prijzen werkbaar blijven,
ligt het niet in lijn der verwachting dat dit op korte termijn
zal gaan veranderen. De vraag naar biologische producten blijft ook nog altijd toenemen.
Hoewel 2019 in over het algemeen rustig is verlopen,
moeten een paar zaken toch nog even genoemd worden
1| De branden in Australië liggen dan wellicht al even
achter ons, echter, het een en ander is zeker niet iets
om te vergeten. Binnen onze vereniging zal een aantal
van u goed de situatie rond de macadamia’s en amandelen in de gaten gehouden hebben. Gelukkig kunnen
we achteraf stellen dat de branden weinig impact op
de oogsten gehad hebben, al zal de lange periode van
droogte waarschijnlijk een negatieve invloed hebben op
het beschikbare volume van macadamia's. Voor amandelen speelt dat minder, aangezien daar in de boomgaarden overwegend goede irrigatie mogelijkheden
aanwezig zijn.
2| Bij pijnboompitten zagen we in eerste instantie een
om diverse redenen stijgend prijsniveau, dat rond oktober 2019 gevolgd werd door een scherpe prijsdaling en
dan ook nog eens in een korte periode. Wederom werd
duidelijk dat het nogal eens schort aan de betrouwbaarheid van de eerder door diverse oorsprongen gepresenteerde data omtrent oogstverwachting/beschikbaarheid.

Aangezien het hier een zeer duur artikel betreft behoeft
het geen betoog dat hier problemen ontstonden en het
kaf van het koren gescheiden werd.
3)De amandelmarkt liet in 2019 weer eens zien dat er
veel om sentiment draait. Zoals gebruikelijk werden
er gedurende de ontwikkeling van de oogst diverse
schattingen gedaan. Het voor de industrie onverwachte
nieuws kwam 3 juli: een forse bijstelling naar beneden
(van officiële organisatie) naar 2,2 billion pounds van de
verwachte oogst, waar de markt inmiddels rekende met
2,45 of zelfs 2,55. Enige paniek en snel oplopende prijzen waren het gevolg. Eind 2019 zou blijken dat deze
schatting niet juist was en werd inmiddels de 2,3 billion
pounds al gepasseerd. De “opmerkingen” van kopers
waren niet mis te verstaan. In 2020 zal het interessant
worden om te zien welke waarde de industrie zal gaan
toekennen aan de nieuwe schattingen, met 2019 in het
achterhoofd.
In de categorie minder goed nieuws is er uiteraard de
nog immer voortdurende handelsoorlog. De daaruit
voortvloeiende onvoorspelbare berichten van wereldleiders, het dreigen met extra importheffingen op diverse
voor onze vereniging relevante producten hebben over
het algemeen slechts negatieve gevolgen. De klimaat
ontwikkelingen baren de meeste mensen zorgen. De
extreme situaties nemen nog altijd toe, en het behoeft
geen betoog dat e.e.a. grote gevolgen kan hebben voor
de artikelen die wij verhandelen.
Tenslotte op deze plaats nog een keer aandacht voor
de nog altijd - ons inziens onnodige - forse stroom aan
onderlinge uitwisseling van (kwaliteits)documenten, ondanks dat vele bedrijven in onze branche GFSI gecertificeerd zijn en dus hun bedrijfsvoering op orde hebben.

In deze commissie hadden zitting:
F. van der Pijl (voorzitter)
M. Bruggeman
J. Klijn
J.M. van de Sandt

J. Smit
P.C Stienen 		
M. Witmer
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Hoofdstuk 8

Werkgroep grondnoten
De werkgroep grondnoten heeft in 2019/2020 twee
zaken in het bijzonder gevolgd.
Allereerst de gewijzigde regelgeving omtrent de invoer
van geblancheerde grondnoten uit China. Op aanvraag
van de Europese Unie is er per half februari 2020 een
nieuw gezondheidscertificaat verplicht gesteld, welke
nodig is om geblancheerde grondnoten uit China te
importeren op Europees grondgebied. Iedere Chinese
exporteur dient dit certificaat te gebruiken om aanspraak
te maken op de export subsidie op geblancheerde
grondnoten. De HS code die op dit gezondheidscertificaat vermeld dient te worden is de HS 2008110, in feite
bedoeld voor bewerkte grondnoten en voor pindakaas.
Grondnoten met deze HS code zijn belast met een
import tarief van 11,2%. In het verleden werd de HS
code beginnend met "12" gebruikt voor deze categorie
grondnoten, als gevolg waarvan er geen import rechten
verschuldigd waren. Voorlopig is de nieuwe HS code
een feit.

Daarnaast is er een ontmoeting geweest met de NVWA,
om te bespreken of er een verruiming van het aantal
keurpunten voor de import van grondnoten wenselijk is.
Vanuit de NZV is aangegeven dat een verruiming van
het aantal punten in een aantal gevallen efficiënt zou
kunnen zijn. De NVWA is hierin terughoudend en dit
punt zal in de loop van 2020 verder behandeld worden.

In deze commissie hadden zitting:
D. Huizing
P. Bonneur
A. Hendriks
N. Janssen
G. Polderman
P.C. Stienen

(voorzitter)
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Hoofdstuk 9

Werkgroep Visproducten
Tonijnprijzen
In laatste kwartaal 2019 waren de prijzen voor grondstof
historisch laag. Het dieptepunt in Bangkok is in november
2019 heel even US$ 850/TON geweest. Daarna weer
gestegen tot US$ 900/TON aan het einde van het jaar. Het
dieptepunt in Manta Ecuador was US$ 1050/TON in juli
2019. Het jaar in Ecuador afgesloten op US$ 1250/TON.
Vrijhandelsverdrag Vietnam
Vorig jaar hebben we u bericht over het op handen zijnde
vrijhandelsakkoord met Vietnam. Een en ander heeft
langer geduurd dan verwacht, maar op 12 februari 2020
is dan toch het akkoord geratificeerd door het Europees
Parlement. Indien de ministers van de Lidstaten er mee
instemmen dan zal het akkoord in de zomer van 2020 in
werking treden.
Gele kaart IUU voor Ecuador
In oktober 2019 heeft de EU de “gele” kaart uitgedeeld
aan Ecuador. Dit omdat het land onvoldoende doet om
illegale en ongereguleerde visvangst tegen te gaan.
Momenteel is het nog een waarschuwing en heeft het nog
geen invloed op de handel. Indien Ecuador niet voldoende
stappen neemt om IUU tegen te gaan, zou het gevolg een
‘rode’ kaart kunnen zijn. Import van visserijproducten vanuit Ecuador zou dan verboden zijn. De volgende evaluatie
door de EU zal in april/mei 2020 plaatsvinden.
Ecuador is de grootste exporteur van tonijn naar de EU.
Een importban zal dan ook desastreus zijn
Sardines Marokko/Westelijke Sahara
Het Vrijhandelsverdrag tussen de EU en Marokko is in
2019 uitgebreid. De EU had een voorstel gedaan aan
Marokko om aan dit akkoord de Westelijke Sahara toe te
voegen.

Zowel Marokko als de Westelijke Sahara zijn hier mee
akkoord gegaan. Het verdrag is dan ook zoals voorgesteld uitgebreid met producten afkomstig uit de Westelijke
Sahara en van kracht sinds 19 juli 2019. Sardines die zijn
gevangen in het gebied van de Westelijke Sahara kunnen
derhalve op 0% worden ingevoerd in de EU.

In deze commissie hadden zitting:
P.R.F.M. Thieme
P. Hens
L. Jennissen
P. Voogelaar

(voorzitter a.i.)
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Hoofdstuk 10

Werkgroep Fruit- en Groenteconserven
alsmede sappen
Antidumpingmaatregelen Chinese mandarijnen
Na het afwijzen van de door de FRUCOM aangevraagde interim review m.b.t. de anti-dumping maatregel
voor de Chinese mandarijnen, is de EU commissie in
2019 weer een onderzoek gestart om te zien of deze
anti-dumping maatregel nog nodig is. Tezamen met de
Duitse Hamburger Warenverein hebben wij middels de
FRUCOM de Europese Commissie voorzien van cijfers
en argumenten die aangeven dat deze anti-dumping
maatregel niet meer nodig is. We hopen dat de Commissie deze meeneemt in haar onderzoek. We zullen u
hieromtrent op de hoogte houden.

In deze commissie hadden zitting:
P.R.F.M.Thieme
(voorzitter)
H. Fuhri Snethlage
P. Hens

Antidumpingmaatregelen Thaise suikermais
In december 2019 zijn de anti-dumping maatregelen betreffende Thaise mais wederom verlengd. De volgende
tarieven zijn de komende jaren van toepassing.
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Hoofdstuk 11

Commissie Public Relations
Het afgelopen jaar is de commissie bezig geweest om
de website verder uit te werken en te lanceren. Verschillende zaken zijn doorgesproken en besloten. Dit heeft
geleid tot een nieuwe frisse website met een nieuw
logo. De commissie heeft heel veel positieve reacties
gehad, waarvoor dank! Aan de website hebben we ook
een upgrade van de nieuwsvoorziening vanuit het secretariaat gekoppeld. Waar de leden voorheen heel veel
verschillende e-mails ontvingen, zal dit vanaf 1 januari
2020 niet meer het geval zijn. Leden ontvangen nu een
wekelijkse nieuwsbrief met een link naar de plaats op de
website waar de informatie is gepubliceerd. Met behulp
van een zoekfunctie op de website kan informatie heel
snel en doelgericht gevonden worden.

In deze commissie hadden zitting:
K. Blokland
(voorzitter)
B. Krootjes
(tot 1 november 2019)
J. van Merkestijn
B.A. Niemans
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Hoofdstuk 12

Reglementen Commissie
Er is het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar twee
zaken:
Verjaring waarschuwingslijst
Kunnen we deze lijst eens in de zoveel tijd ‘opschonen’?
We hebben hierover contact gehad met onze juridische adviseurs. De kernvraag is: Moeten we dit willen?
Een bedrijf komt op de waarschuwingslijst als het een
vonnis niet respecteert. Zodra het bedrijf het vonnis wel
nakomt, zal het automatisch van de waarschuwingslijst
worden verwijderd. Bedrijven die hun vonnis niet nakomen blijven daarom op de waarschuwingslijst staan (dit
raakt nl. het bestaansrecht van de NZV). Bedrijven die
zijn opgeheven worden van de lijst geschrapt.
Arbitrages
Vanuit de leden is er de vraag gekomen of we een alternatief zouden hebben voor de steeds ingewikkeldere ar-

bitrages. Het arbitrage instituut is in het verleden opgezet om een ter zake kundige een kwestie te laten
beoordelen die specifiek in onze handel speelde.
Tegenwoordig wordt het een ingewikkeld juridisch
dossier waarbij de arbiters een juridisch geschoolde
griffier niet kunnen missen omdat ze wel kundig zijn
aangaande de zaak maar te weinig kennis hebben
van het Nederlands recht. In het Verenigd Koninkrijk kan een arbitrage nog steeds op de manier
zoals het indertijd in 1907 door de NZV bedacht is.
Deze vraag hebben we neergelegd bij onze griffiers
die aangaven dat je in een Nederlandse arbitrage
recht hebt op een advocaat (in tegenstelling tot een
Engelse arbitrage bij The Nut Association, waar
advocaten expliciet worden uitgesloten) en dat dit
niet geweigerd kan worden. Het bestuur kan het
arbitrage regelement dus niet aanpassen, wijzigen
of eenvoudiger maken.

In deze commissie hadden zitting:
K. Blokland
(voorzitter)
S. van Graafeiland
W. Leeuwenburgh

Hoofdstuk 13

Technische Commissie
De commissie is dit jaar versterkt met een aantal nieuwe leden, wat positief is.
De technische commissie is dit jaar voornamelijk actief
geweest met voorbereidingen om met de NVWA in gesprek te gaan over de wijze waarop er wordt omgegaan
met incidenten in onze branche. Leden worden geconfronteerd met ernstige schade bij de afhandeling van
incidenten, waarbij uit aanvullend onderzoek is gebleken, dat dit niet nodig was geweest. De gesprekken zijn
lopende en wij zullen u allen op de hoogte houden van
de vorderingen.
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In deze commissie hadden zitting:
D.J. Recourt
L. van Beest
M. Bruggeman
D. van Brussel
I. Karsch
E. Kuiper
R. Pauwels
A. Verduyn
A. van Wessel

(voorzitter)

(adviseur)
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Hoofdstuk 14

Young Management NZV Club
Op 3 april 2019 vond alweer de 7e activiteit plaatst van
de YMNZVC, of te wel de Young Management NZV
Club. De club van jonge NZV managers telt inmiddels
meer dan 40 leden. 23 daarvan hadden zich aangemeld
voor het bedrijfsbezoek aan Jumbo Supermarkten in
Veghel.
Op het hoofdkantoor in Veghel woonden de deelnemers
een inspirerende presentatie over de supermarkt bij.
De ontstaansgeschiedenis, de (enorme) groei van de
afgelopen jaren en natuurlijk de 7 Zekerheden: euro's
goedkoper, service met een glimlach, voor al uw bood-

schappen, vers is ook echt vers, vlot winkelen, niet
tevreden geld terug en uw wensen staan centraal. Ook
werd er gesproken hoe Jumbo met haar personeel omgaat. Men werkt niet volgens vaste regels, maar Jumbo
laat ieder personeelslid "ondernemer" zijn. Daar moet je
natuurlijk tegen kunnen. Maar als dat het geval is, dan
heb je aan Jumbo een heel goede werkgever. Verder is
er een bezoek gebracht aan het distributiecentrum en
de Jumbo Foodmarkt in Veghel. Uiteraard was er tijd
en gelegenheid om na te praten en te netwerken. Dat
deden ze in café Wittern, ook in Veghel.

NZV jonge managers op het hoofdkantoor (l) en in het distributiecentrum (r) van Jumbo Supermarkten in Veghel.
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