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Hoofdstuk 1

Inleiding

Tegen de achtergrond van de florerende economische ontwikkeling in Nederland
hebben de leden van de N.Z.V. een gemiddeld positief jaar achter de rug.
Het kabinet meldde al vol trots dat Nederland weer in de lift zit en dat de consumenten
en de ondernemers er weer vertrouwen in hebben. Daar komt bij dat er nog altijd een
grote vraag naar onze producten is. Dit geldt zowel voor de gedroogde zuidvruchten
alsmede voor de conserven producten.
Als er meer vraag is naar producten, dan is dat uiteraard heel goed voor de branche.
Maar er is ook een aanbodkant en die loopt niet altijd gelijk op met die vraag. Daar zijn
diverse oorzaken voor aan te wijzen.
We zijn te allen tijde afhankelijk van de natuur. Tot voor kort dachten we dat we dat we
daar als mens geen invloed op hadden, maar dat standpunt moet helaas herzien worden. Met het opwarmen van de aarde veranderen de weersomstandigheden.
Oogsten mislukken omdat het lange tijd te nat dan wel te droog is. Maar wat dacht u
van zeeën en rivieren. Door het opwarmen van de aarde veranderen zeestromingen,
hetgeen weer invloed heeft op de visstand en de uiteindelijke visopbrengsten. Op dit
moment lopen die dan ook terug.
Dit is toch iets waar we als branche de komende jaren bij stil moeten gaan staan.
Daarnaast spelen ook plaatselijke politieke omstandigheden een rol. Veel producten
halen wij uit landen waar het politiek niet altijd even stabiel is als in Nederland. Dat heeft
vaak consequenties. Ook worden wij in de internationale handel bij tijd en wijle geconfronteerd met verschillende inzichten als het gaat om het nakomen van contracten voor
de afgesproken prijs. Dat blijft altijd een punt van zorg.
Last but not least de regelgeving. En die is er zowel op landelijk, op Europees als op
mondiaal niveau. Die regels maken het handelen er niet makkelijker op. We hebben het
dan niet alleen over de Europese importtarieven (die overigens in 2006 voor landbouwproducten met 2 procent zijn gestegen ondanks afspraken hierover met de WTO), maar
ook over de vaak overdreven neiging van Europa om alles maar te willen regelen. Is het
niet de grootte van een hazelnoot in de dop, dan is het wel de extra documentcontrole
in het land waar de goederen als eerste het Europees grondgebied raken. Of de 100%
controlemaatregelen die voor rekening van de importeur komen, ook al kan hij volstrekt
niets doen aan de situatie in het land ter plaatse. Het jaagt handelaren niet alleen op
kosten, maar drijft sommigen ook tot wanhoop. Sterker nog, er zijn al leden die afzien
van handel met bepaalde derde landen, omdat door nieuwe regelgeving de risico’s
absoluut niet meer aanvaardbaar zijn.
De N.Z.V. heeft hier - zeker het laatste jaar - zeer regelmatig contact over met instanties
als de ministeries van LNV en VWS, Voedsel en Warenautoriteit en de Douane. Het is
niet altijd even makkelijk om als brancheorganisatie altijd maar weer invloed op de extra
regels te hebben, al is dat wel altijd de inzet. In ieder geval zijn de contacten met deze
organisaties goed en zijn we dan ook blij dat we na afloop van de jaarvergadering de
VWA en de Douane bereid hebben gevonden om voor de leden een presentatie over
importcontroles te houden. Neem deze kans dan ook te baat om aan te geven waar u in
de praktijk tegenaan loopt.
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Hoofdstuk 2

Verenigingsaangelegenheden

Gedurende het verenigingsjaar 2006 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
H. Jas
P. Slooten
J. Klijn
S. van Graafeiland
P. Thieme

voorzitter
vice-voorzitter
penningmeester

}
} dagelijks bestuur
}

Het secretariaat aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag bestond uit :

Secretariaat:

Mw. mr. B.A. Niemans
Mw L. Ramcharan

secretaris
administratief medewerkster

In 2006 had de N.Z.V. zevenenveertig leden en zeven buitengewone leden.
Zoals de voorzitter in zijn benoemingsjaar al aangaf, moest 2006 het begin worden van
een andere opzet van de vereniging (o.m. de werkgroepen), waarbij het sleutelwoord
zou zijn: betrokkenheid. Dit heeft in 2006 tot concrete resultaten geleid in o.m. de
cadmiumkwestie in pijnboompitten, waarbij op Europees niveau voor elkaar is gekregen
dat er voor cadmium in pijnboompitten voorlopig geen limiet zal worden gesteld. Door in
deze kwestie alleen met de handelaren in pijnboompitten samen te werken, kreeg het
NZV secretariaat heel veel gerichte informatie (waaronder heel veel analyses
rapporten) die zij op haar beurt weer kon doorspelen aan de betrokken instanties die op
basis daarvan een beslissing kunnen nemen. Zonder de kennis en de kunde van deze
handelaren had het secretariaat niet zo diep op de materie in kunnen gaan. En was een
gunstige afloop beslist niet mogelijk geweest.
Ook ten aanzien van de aflatoxine- en de pasteurisatiekwestie rondom amandelen uit
de Verenigde Staten heeft het secretariaat goede resultaten geboekt met de vernieuwde samenwerking. Het secretariaat hoopt zo in het vervolg met alle producten om te
gaan.
De secretaris heeft inmiddels het grootste deel van haar bedrijfsbezoeken achter de
rug. Tijdens deze bezoeken zijn allerlei onderwerpen aan de orde gekomen waarvan de
leden het op prijs zouden stellen als de NZV als branchevereniging hier aandacht aan
ging besteden.
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Deze wensen zijn in een aantal rubrieken te classificeren.
Niet alleen zelf het wiel uitvinden:
-

HACCP
Verzekeringen: krediet/debiteuren, rechtsbijstand, aansprakelijkheid
Prijsafspraken met laboratoria
Instructielijst arbiters
Statistieken

Samenwerking met andere verenigingen:
- nationaal
- internationaal (ook studiereizen)
- CBL
- Nucis / INC
Meer ingang bij en betere communicatie met autoriteiten:
-

douane
VWA
Referentiemethoden testen
Codes of Practice

Organiseren van:
-

(business) contactdagen
Productindeling
Cursussen
Linken websites
Makkelijke wijze van arbitreren
Waarschuwingslijst
Profileren van buitengewone leden (stand op ALV?
Subsidies voor promotionele activiteiten

Meer leden:
-

retailers

Werkgroepen:
-

meer invloed leden
opzetten biologische werkgroep

Informatie:
-

meer openheid bestuur
informatie filteren (nu teveel)
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Het bestuur heeft inmiddels besloten om aan de volgende onderwerpen op korte termijn
voorrang te geven:
-

Collectieve verzekeringen
NZV tarief, kortingen bij laboratoria
Instructie nieuwe arbiters, bijzitfunctie
Samenwerking met andere verenigingen
Communicatie met autoriteiten
Makkelijkere wijze van arbitreren
Profilering 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
B. Sars
Fytosanitaire vraagstukken:
C. van de Sandt

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 vier aanvragen ter beoordeling gekregen. In alle gevallen heeft dit geleid tot het toelaten van de desbetreffende
bedrijf tot de vereniging.
Het betreft hier de firma’s:
Firma Schobbers te Venlo
Firma Delinuts te Ede
Firma Van Luin Food Products te Barneveld
Firma de Veken te Amsterdam
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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Behandeling van geschillen

Arbitrage-instituut
In 2006 zijn veertien arbitrages aangemeld. In vier daarvan is dit jaar nog vonnis
gewezen. Vijf zaken zijn ingetrokken. De overige zaken waren eind 2006 nog in behandeling. Verder is er dit jaar ook nog vonnis gewezen in twee arbitrages die in 2005
waren ingediend.
De arbitrages waren in zes gevallen tegen een binnenlandse partij gericht.
In acht arbitrages betrof de gedaagde een buitenlandse partij.
Waarschuwingslijst.
In 2006 heeft de NZV een verzoek ontvangen van een van de leden om een buitenlandse firma op de waarschuwingslijst te plaatsen, aangezien deze zich niet heeft gehouden aan een eerder gewezen arbitraal vonnis. De commissie van onderzoek (samengesteld uit enkele leden van het College van Onderzoek) heeft daarop een onderzoek ingesteld en is begin 2007 tot een unaniem advies gekomen tot plaatsing op de
lijst. Het NZV bestuur heeft de beslissing overgenomen.
De waarschuwingslijst is gepubliceerd op de website.
Mochten betrokkenen een regeling treffen na plaatsing op de waarschuwingslijst waardoor die plaatsing teniet kan worden gedaan, dan dienen zij daarvan het bestuur schriftelijk in kennis te stellen.
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

In het jaar 2005 kreeg Frucom een nieuwe voorzitter, een nieuw secretariaat en een
nieuwe kwaliteitsmanager. Tevens werden in dat jaar de werkgroepen in het leven geroepen. Vervolgens gaf algemeen secretaris Pascale Rouhier in september 2006 het
stokje over aan Sylvie Mamias. Dat zijn nogal ingrijpende veranderingen voor een organisatie. Maar Frucom heeft zich er goed doorheen geslagen en de nieuwe algemeen
secretaris en kwaliteitsmanager hebben hun kwaliteiten tot nu toe duidelijk bewezen.
De werking van de diverse Frucom werkgroepen moet op dit moment nog zijn beslag
krijgen. Wat de nationale secretarissen wel merken is dat, waar men vroeger letterlijk
voor bij elkaar moest komen (hetgeen niet makkelijk als ieder in een ander land gevestigd is) tegenwoordig heel eenvoudig met e-mail en conference-calls afgedaan kan
worden. Daardoor ben je als organisatie veel slagvaardiger geworden.
Uit het jaaroverzicht van Frucom blijkt dat de activiteiten zich in 2006 met name richtten
op het gebied van handels relateerde zaken en voedselveiligheidskwesties.
Bij de eerste categorie moet u denken aan onderwerpen als importtarieven, contingenten, handelsverdragen, oorsprongregels e.d.
Voedselveiligheidskwesties omvatten zaken als fytosanitaire regelgeving, contaminanten (zoals aflatoxine en ochratoxine), General Food Law, pesticiden en gezondheidscertificaten.
Daarnaast is in dit jaar het Frucom Testing Programme on Pesticides and Heavy Metals
gelanceerd. Naar een succesvol voorbeeld van een gelijksoortig programma in GrootBrittannië. De resultaten zijn inmiddels bekend. In totaal hebben 35 bedrijven uit 8 verschillende Europese landen meegedaan en zijn 312 monsters getest.
Het programma beperkte zich tot noten en gedroogd fruit. Het ging daarbij om de volgende producten:
Rozijnen uit Turkije en de Verenigde Staten
Sultanas uit Turkije
Abrikozen en vijgen uit Turkije
Krenten, dadels en pruimen.
Amandelen uit de Verenigde Staten
Hazelnoten uit Turkije
Cashews, walnoten en pinda’s
De ervaringen van de deelnemers zijn positief, met dien verstande dat de analyses
enigszins op zich lieten wachten. Bij de voorbereidingen voor 2007 zal hier zeer
nadrukkelijk rekening mee worden gehouden, zo heeft Frucom verzekerd.
Frucom:
M. Rome
Mw. S. Mamias
Mw. C. Moser

voorzitter
algemeen secretaris
technisch adviseur / kwaliteitsmanager
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Werkgroep Gedroogd Fruit

In het afgelopen jaar speelden een aantal zaken, die de sector zuidvruchten aangingen.
In Brussel werd gediscussieerd over het instellen van nieuwe limieten voor Ochratoxine
A voor bepaalde zuidvruchten (o.a. vijgen en andere gedroogde vruchten dan gedroogde druiven). De N.Z.V. heeft via de FRUCOM geadviseerd geen nieuwe limieten
vast te stellen en ook de bestaande limieten (o.a. voor rozijnen) niet te verlagen.
Resultaat is dat de Commissie afziet van veranderingen in de bestaande limieten voor
Ochratoxine A.
Uit het bovenstaande mag weer eens blijken, dat we steeds meer te maken krijgen met
allerlei regelingen, of althans discussies daarover, die een grote invloed kunnen hebben
op onze handel. Met name wanneer deze betrekking hebben op allerlei rigide importcontroles, waarbij vertragingen voor rekening van de importeurs komen, is het een
goede zaak als vereniging hier tegenspel te bieden. Zeker in Europees verband is een
sterke lobby in Brussel mede via de FRUCOM noodzakelijk, daar men als individu niet
gehoord wordt.
Verder blijft het ‘rondpompen’ van allerlei certificaten, welke soms zelfs bij pallethoeveelheden gevraagd worden, een vaak overbodige rompslomp, zeker wanneer dit
louter geschiedt met het argument: “voor ons HACCP-systeem”.
Een standaard garantie van de importeur of leverancier, dat binnen een bepaald tijdsbestek in geval van calamiteiten de benodigde certificaten geleverd zullen worden, zou
heel wat administratieve kosten kunnen voorkomen.
Evenals in voorgaande jaren is het goed te zien, dat zuidvruchten steeds meer geassocieerd worden met ‘gezond’ en zich in een groeiende belangstelling mogen verheugen.
Wellicht helpt ook onze redelijk goed bezochte website www.zuidvruchten.nl mee aan
deze stijgende interesse voor onze producten en kunnen onze leden wellicht hier ook
de nodige promotie voor maken.
Er waren geen zaken, die het bijeenroepen van de werkgroep noodzakelijk maakten.
In deze commissie hadden zitting:
J. Penning
S. van Graafeiland
J. Klijn
E. Klinkenberg jr.
C. van de Sandt
A. de Waard

(voorzitter)
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Hoofdstuk 8

Werkgroep Noten

Van nature mogen we nooit tevreden zijn, want we willen immers uiteraard meer en
meer.
Toch denk ik dat we ons mogen verheugen in een relatief goed verlopen “noten jaar
2006”, voor onze sector.
Kort gezegd er zijn geen al te gekke dingen gebeurd en we raken gewend aan de voortschrijdende eisen van de overheid en met name de Europese overheid.
Natuurlijk blijven we vervuld van zorg m.b.t. allerlei overheidsmaatregelen bij Import van
Pistaches, Grondnoten, Amandelen, Amazonias (Paranoten), Pijnboompitten, Grondnoten, Walnoten en Hazelnoten in dop e.d.
Markten van met name Amandelen, Hazelnoten en Paranoten blijven fors in beweging
en niet altijd ingegeven door een situatie van “Vraag en Aanbod”. Want markten worden
soms mede bepaald door allerlei manipulatieve ingrepen.
Aflatoxine, Ochratoxine, Cadmium, zware metalen, en wat verder allemaal nog aan de
orde komt, het komt allemaal weer een keer aan de beurt en we zullen er mee moeten
leven en onze verantwoordelijkheid moeten kiezen.
Onze verantwoordelijkheid strekt zich niet alleen uit naar kwalitatief handelen maar ook
naar eerlijk handelen, zgn. Fair Trade.
Zolang wij maar precies weten en doen wat het beste is voor de consument, de
industrie (binnen alle redelijkheid) en de handel, dus uiteindelijk ook in ons aller eigen
belang en wij ons blijven focussen op verantwoord handelen in alle opzichten, dan
geven we al voldoende tegenwicht ter voorkoming van allerlei niet gewenste ingrepen
van “boven af”.
In het zicht van het 100 jarig bestaan van de N.Z.V., op 28 september 2007 en de activiteiten rondom dit gebeuren in commercieel opzicht, zou de voorgenomen activiteiten
weer eens opnieuw een impuls kunnen geven aan de consumptie in Nederland van
onze productgroepen.
Een fantastisch en succesvol NOTENJAAR toegewenst en van harte gelukgewenst met
onze 100 jarige mijlpaal in 2007.
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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Hoofdstuk 9

Werkgroep Visproducten

De werkgroep kwam het verenigingsjaar niet bijeen. Het overleg, indien noodzakelijk,
verliep telefonisch. Er waren eigenlijk geen echte zaken waar onze bemoeienis direct
noodzakelijk was.
De problemen met Brussel welke ik aangaf in mijn verslag van vorig jaar lopen eigenlijk
nog allemaal. De huidige overeenkomst voor het tonijn quota uit rechten landen eindigt
30 juni 2008. Deze landen, met als aanvoerder Thailand, zijn reeds begonnen aan de
lobby om het quota in de huidige vorm te laten voortbestaan en het algemene invoerrecht te laten dalen tot 18%. De WTO steunt het voorstel van voornoemde landen en
zal via haar kanalen druk op de EU uitoefenen om dit voorstel bekrachtigd te krijgen.
Het conflict met Indonesië loopt ook nog steeds omdat de autoriteiten weigeren de aanpassingen die zijn voorgesteld uit te voeren c.q. te implementeren. Beide belangrijke
zaken voor onze leden zullen via FRUCOM worden gevolgd.
In deze commissie hadden zitting:
A.W.G. Carabain
G.N. Dannis

(voorzitter)

JV-2006- 14

Hoofdstuk 10

Werkgroep Fruit- en Groenteconserven
alsmede sappen

De werkgroep is als zodanig het afgelopen jaar niet bij elkaar gekomen. Er is echter wel
overleg geweest met de EU, de FRUCOM en leden van de FRUCOM omtrent een
aantal omstreden plannen binnen de EU die o.a. gebaseerd zijn op het streven naar
“vereenvoudiging in de regelgeving”, waaronder:
1. “reform of preferential rules of origin”, met daaraan gekoppeld
2. overdracht van verantwoordelijkheden voor de uitgifte van oorsprongcertificaten
3. trade defence instruments (TDIs)
Er wordt binnen de EU gezocht naar een uniforme regel met betrekking tot de vaststelling van het land van origine van een bepaald product (in eerste instantie m.b.t. de
GSP). De Europese commissie overweegt een drempel van 60% toegevoegde waarde.
Dit zal voor importeurs niet direct een grote impact hebben. De daaraan gekoppelde
plannen tot overdracht van verantwoordelijkheden voor uitgifte van oorsprongscertificaten van nationale overheden naar exporteurs/importeurs hebben dat echter wel!
Zonder realistische controlemogelijkheden te hebben, zouden de importeurs verantwoordelijk zijn (en de bewijslast hebben) voor de echtheid van de certificaten. Via de
FRUCOM hebben wij ons protest hiertegen aan Brussel reeds doorgegeven (zowel voor
de groente – en fruitconserven als voor de visconserven). Helaas zijn de plannen nog
niet van de baan.
Momenteel wordt door de EU een en ander nog onderzocht. Men streeft er echter naar
om vóór de zomer van 2007 een voorstel tot wetswijziging voor herziene GSP rules of
origin te doen. Er zullen zeker nog meerdere gesprekken hieromtrent in Brussel plaatsvinden.
Verder is er nog een EU consultatie gaande betreffende Europe’s Trade Defence
Instruments (TDIs: oa anti-dumping, anti-subsidy) – dit systeem werkt beperkend op de
handelsvrijheid van importeurs (mede door gebruik/misbruik door Europese bedrijven
die protectie zoeken).
Via de FRUCOM heeft de NZV aangegeven dat het gebruik van TDIs tot een minimum
beperkt dient te worden.
De vereniging zal u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.
In deze commissie hadden zitting:
P.R.F.M.Thieme
F.C.A.M. Bertens
A.W.G. Carabain
C. van de Sandt

(voorzitter)
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Reclamecommissie

Gedurende het jaar 2006 is de reclame commissie niet bij elkaar geweest.
Dankzij de steun van de Turkse Aegean Exporters Union, hebben we in het najaar van
2006 een zuidvruchten brochure uitgegeven die zeer goed is aangeslagen.
Naast dit wapenfeit is er weinig gebeurd in 2006 op het gebied van reclame uitingen.
Dit laat onverlet dat er achter de schermen wel wordt nagedacht hoe we met beperkte
middelen iets aan publiciteit kunnen doen. Hierbij moet u denken aan zgn. free publicity,
zoals het verschaffen van productinformatie als het gaat om publicaties in vakbladen als
Primeur en Vakblad AGF.
Daarnaast mag de uitwerking van de website www.zuidvruchten.nl zeker niet vergeten
worden. Uit een recent onderzoek is gebleken dat de site gemiddeld door meer dan
een miljoen bezoekers per jaar wordt geraadpleegd.
Wij hopen in 2007 rond het lustrum meer activiteiten te kunnen ontwikkelen. Op dit moment is het secretariaat in druk overleg met diverse organisaties die hierbij eventueel
financiële steun kunnen bieden.
In de commissie hadden zitting:
J. Klijn
A.P. Weitering
Mw B.A. Niemans

voorzitter
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Werkgroep Aanverwante Artikelen

De “Werkgroep Aanverwante Artikelen” is in 2006 niet in vergadering bijeen geweest.
Bij “aanverwante artikelen” moet u vooral denken aan specerijen, zaden, gember, kokos
en honing. Daar het aantal leden dat handelt in deze productgroepen beperkt is, of al
via een andere weg informatie ontvangt (denk b.v. aan de European Spice Association
voor specerijenleden) behoeft deze werkgroep niet of nauwelijks in actie te komen. Er
komen zeker geen signalen vanuit de leden die daar aanleiding toe geven.
Mocht iemand echter behoefte hebben om over één van voornoemde productgroepen
meer informatie te ontvangen inzake een bepaalde problematiek waar men tegen
aanloopt, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep, de
heer S. van Graafeiland.
In deze commissie hadden zitting:
S. van Graafeiland
G.N. Dannis
H.C. Moerman

(voorzitter)

JV-2006- 17

Hoofdstuk 13

Reglementencommissie

In 2006 heeft de Reglementencommissie weer enige voorstellen gedaan aan het
Bestuur van de N.Z.V. om enkele van onze condities aan te passen, c.q. te wijzigen.
Het Bestuur heeft gemeend deze aanbevelingen over te nemen en dat heeft geresulteerd in een vijftal voorstellen tot wijziging van onze Condities & Arbitragereglement op
de Algemene Ledenvergadering op 8 juni 2006.
Allereerst werd voorgesteld om de schrijfwijzen van leveringscondities meer te laten
aansluiten bij de Incoterms 2000. Denk hierbij aan vervanging van termen als F.O.T. en
F.O.R. door FCA; Franco door DDP of DDU enz.
Het tweede voorstel betrof het verwisselen van de Artikelen 15 en 16a/16b naar respectievelijk15a/15b en 16. Omdat (het oude) Artikel 15 een “overgangsbepaling” was en het
netter is om “Deel A” te besluiten met een overgangsbepaling.
Het derde voorstel betrof het toevoegen van een zinsnede in artikel 30, lid 1 van de
Condities. In het kort komt het er op neer dat een koper de af ligplaats verkochte goederen dient te ontvangen binnen 7 dagen na het afsluiten van de koop en de ter
beschikking stelling door verkoper.
Het vierde voorstel betrof Artikel 1, lid 1 van het Arbitragereglement. Dit artikel stelde in
het kort dat ALLE geschillen tussen leden van de N.Z.V. onderling zullen worden beslist
door arbitragebepalingen van de N.Z.V.-Condities. Op de Algemene Ledenvergadering
is voorgesteld om de leden de mogelijkheid te geven hiervan af te wijken door een
zinsnede toe te voegen “tenzij anders overeengekomen door partijen”.
Het laatste voorstel betrof de administratiekosten die zowel onder artikel 27 lid 1 als lid
2 apart vermeld werden. Daar dit “dubbelop” was, is de vermelding van de administratiekosten onder lid 2 verwijderd.
Op 13 december 2006 is de Reglementencommissie in vergadering bijeen geweest en
deed wederom enige aanbevelingen naar het Bestuur. Daarover meer in het Jaarverslag van 2007.
In deze commissie hadden zitting:
S. van Graafeiland
C. van de Sandt
M.H. van der Schalk
C.P.A. Weel

(voorzitter)
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Hoofdstuk 14

Verpakkingen

In 2005 is melding gemaakt van het aflopen van het convenant verpakkingen III per 31
december 2005 en het ingaan van het Besluit Beheer Verpakkingen en Papier en
Karton.
Bij het in werking treden van het Besluit op 1 januari 2006 was nog veel onduidelijkheid,
met name het feit wat het de producent/importeur zou gaan kosten. Ook is lang onzeker
geweest wie het beleid moest gaan uitvoeren. Daarnaast waren er vragen als: wat
wordt er onder verpakkingen verstaan en hoe is het gesteld met de verantwoordelijkheid van de private label houders.
Door middel van enkele notities heeft de N.Z.V. haar leden in 2006 op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen op dit gebied.
In september 2006 heeft het Ministerie van VROM aan een tweetal organisaties de
goedkeuring verleend om het nieuwe besluit verpakkingen uit te voeren, t.w. Nedvang
en Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland. Later is daar ook nog het Hoofdbedrijfschap Detailhandel bijgekomen. De prijzen zijn inmiddels bekend en ook kan iedereen
via een korte vragenlijst op diverse websites er achter komen of zijn/haar verpakkingen
onder het Besluit vallen. Wat betreft de verantwoordelijkheid van private label houders,
daar is het laatste woord nog niet over gezegd. In principe zijn de private label houders
volgens het Besluit Verpakkingen verantwoordelijk voor de opgave en afdracht van
verwijderingsbijdrage voor consumentenverpakkingen. Het CBL heeft daarentegen haar
leden geadviseerd om de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van de opgave en
afdracht van de heffing, ook ten aanzien van private labels, bij het toeleverende binnenlandse bedrijf te leggen. In de praktijk is inmiddels gebleken dat de CBL leden het advies “trouw” opvolgen.
Ondanks uitgebreide lobby van de N.Z.V. en het Productschap Tuinbouw zijn zij er niet
in geslaagd om voor de gehele tuinbouw sector collectieve afspraken te maken. Zoals
dat voorheen wel het geval was onder het Convenant
De NZV heeft er nog even over nagedacht om zelf aan het ministerie van VROM de
zogenaamde goedkeuring te vragen en het beleid vervolgens zelf te gaan uitvoeren. Al
gauw bleek dit geen haalbare kaart. Als uitvoerder ben je verantwoordelijk voor alles
wat met verpakkingen te maken heeft, dus ook preventie, inzameling en recycling. De
NZV zou dan b.v. met alle individuele gemeenten in Nederland afspraken moeten
maken over ophalen en recyclen van het afval dat bij de consument vandaan komt. Als
brancheorganisatie is zij hier simpelweg gewoon te klein voor.
Ook een deal sluiten met Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland (90% van de NZV
leden doet hoofdzakelijk in bedrijfsverpakkingen) behoorde niet tot de mogelijkheden.
De NZV heeft dan ook besloten haar leden te adviseren om zich ieder individueel aan te
sluiten bij een van de bovengenoemde organisaties.
In 2007 moet het nieuwe verpakkingenbeleid zijn beslag krijgen. Dan zal ook duidelijk
worden of de doelstellingen van de overheid gehaald zullen worden.
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