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Hoofdstuk 1

Inleiding

Op 20 september 1907 werd in Amsterdam de ”Nederlandsche Vereniging voor de
Handel in Gedroogde Zuidvruchten, Specerijen en aanverwante Artikelen” opgericht. Dit
jaar vieren wij dit gedenkwaardige moment.
De nadruk in de beginjaren van de NZV lag vooral op de import van noten en gedroogd
fruit die met name door de industrie werden gebruikt. Pas eind jaren vijftig ging de vereniging zich ook meer tot de consument richten. Vanaf de vroege jaren zestig laat de
markt jaar na jaar een forse groei zien en vandaag de dag zijn noten en gedroogd fruit
niet meer uit de Nederlandse huishoudens weg te denken zijn. De NZV heeft hier een
belangrijke bijdrage aan geleverd met een scala aan informatie- en promotiemateriaal.
Anno 2007 is gezondheid en voeding een belangrijk thema. Mensen gaan veel bewuster met voeding om. De NZV heeft haar 100-jarig bestaan aangegrepen om de relatie
tussen noten / gedroogd fruit en gezondheid breder bekend te maken in een promotiecampagne. In dat verband heeft TNO in november van dit jaar een wetenschappelijk
rapport uitgebracht – een rapport dat in opdracht van de NZV is gemaakt met behulp
van een forse subsidie van het Productschap Tuinbouw, AGF Promotie Nederland en
de International Nut and Dried Fruit Council – waarin de positieve gezondheidsaspecten
van noten en gedroogd fruit aan de orde komen. Tegelijkertijd heeft de NZV in deze
periode haar website gemoderniseerd. Via de website konden geïnteresseerden het
TNO rapport downloaden. Recente statistieken hebben uitgewezen dat na lancering
van de promotiecampagne de website van de vereniging aanzienlijk vaker is bezocht.
Natuurlijk mocht een feestje niet ontbreken. Er is vijf jaar voor gespaard en met behulp
van wat extra gelden van sponsors kon op 28 september een feestelijke bijeenkomst
worden gehouden in het Hulstkamp gebouw in Rotterdam. De stad die zoveel voor de
handel betekent. Er was gekozen voor een vrolijke opzet, waarbij regelmatig werd teruggeblikt, o.m. door gastspreker en historicus Maarten van Rossem. Ook cabaretier
Joop Vos wist met zijn scherpe analyses het publiek te verrassen. Al met al, een geslaagd feest, waar het merendeel van de leden aan heeft deelgenomen.
Honderd jaar na de oprichting weet de NZV nog steeds met een klein team en beperkte
middelen de belangen van haar leden te behartigen en dat doet zij graag. Ook de komende 100 jaar!!
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Hoofdstuk 2

Verenigingsaangelegenheden

Gedurende het verenigingsjaar 2007 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.J. Slooten
J. Klijn
S. van Graafeiland
P.R.F.M. Thieme

voorzitter
vice-voorzitter
penningmeester

}
} dagelijks bestuur
}

In december 2007 heeft de heer P.J. Slooten zijn bestuurslidmaatschap tussentijds
opgezegd. Hierdoor is een vacature in het bestuur ontstaan.
Het secretariaat aan de Bezuidenhoutseweg 82 in Den Haag bestond uit:

Secretariaat:

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

secretaris
administratief medewerkster

In 2007 had de NZV zevenenveertig leden en zeven 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
P.G. Sars

gedelegeerde
gedelegeerde

Fytosanitaire vraagstukken:
C. van de Sandt

gedelegeerde

Bedrijfstakpensioenfonds
Mw. mr. B.A. Niemans

bestuurslid

(plv. C. van de Sandt)
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Hoofdstuk 4

Commissie van Advies

Deze commissie, die het bestuur adviseert ten aanzien van aanvragen voor het lidmaatschap van de vereniging, heeft het afgelopen verenigingsjaar drie aanvragen ter beoordeling gekregen. In alle gevallen heeft dit geleid tot het toelaten van het desbetreffende
bedrijf tot de vereniging.
Het betreft hier de firma’s:
Admiral Nuts te Rotterdam
Katjang Pedis te Sint Maartensdijk
Meijer Assurantiën te Amstelveen (lid vanaf 2008)
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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Hoofdstuk 5

Behandeling van geschillen

Arbitrage-instituut
In 2007 zijn drie arbitrages aangemeld. In twee daarvan is dit jaar nog vonnis gewezen.
De derde is wegens het niet betalen van het depot vervallen verklaard.
Tevens zijn in dit jaar nog drie arbitrages uit 2006 afgerond.
De arbitrages waren in drie gevallen tegen een binnenlandse partij gericht.
In drie arbitrages betrof de gedaagde een buitenlandse partij.
Waarschuwingslijst.
In 2007 heeft de NZV drie verzoeken ontvangen van leden om zowel binnenlandse als
buitenlandse firma’s op de waarschuwingslijst te plaatsen, aangezien deze zich niet
hebben gehouden aan een eerder gewezen arbitraal vonnis. De commissie van onderzoek (samengesteld uit enkele leden van het College van Onderzoek) is in alle zaken
tot unanieme adviezen gekomen en wel plaatsing op de lijst. Het NZV bestuur heeft in
alle zaken het advies overgenomen.
De waarschuwingslijst is op de website www.zuidvruchten.nl gepubliceerd.
In het college van onderzoek hadden zitting:
K. Bonneur
A. van Graafeiland
H. Jas
F. van der Meijde
M.H. van der Schalk
I.J.G. Taillie
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Hoofdstuk 6

FRUCOM / Europese zaken

Wat de vereniging ieder jaar weer bezighoudt is de kwestie over voedselveiligheid. De
Europese commissie zit er bovenop als het gaat om producten waarbij de voedselveiligheid in het geding is. In onze branche spelen de contaminanten een heel belangrijke
rol. In 2006 is begonnen met de invoering van de beschikking van de Europese Commissie 2006/504 (n.l. vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde levensmiddelen uit 3e landen wegens risico van verontreiniging met aflatoxine).
Deze beschikking had betrekking op paranoten uit Brazilië, grondnoten uit China en
Egypte, gedroogde vijgen en hazelnoten uit Turkije en pistachenoten uit Iran. Deze beschikking had nog al wat consequenties voor onze leden, omdat import alleen mogelijk
was als aan allerlei specifieke maatregelen werd voldaan.
In 2007 is deze lijn voortgezet met een belangrijke uitbreiding, t.w. amandelen uit de
Verenigde Staten. Daar wordt heel anders over contaminanten gedacht dan in de EU.
De toegestane limieten zijn daar dan ook veel hoger dan de Europese. De NZV en
Frucom hebben er sterk op gehamerd om de maatregelen niet per direct in te laten
gaan. Maar pas na het eerst volgende seizoen. Daarmee kregen de Amerikanen de
gelegenheid om “thuis” orde op zaken te stellen, m.n. op gebied van het functioneren
van de handelslaboratoria. Mede door de inspanningen van Frucom heeft de branche
het voor elkaar gekregen dat de ingangsdatum is opgeschoven naar 1 september 2007.
Overigens gaat in 2007 de discussie in Europees verband verder over het verhogen van
de limieten van o.m. aflatoxine. De Europese Commissie had er twee wetenschappelijke bureaus voor nodig om de voorzichtige conclusie te kunnen trekken dat de limieten
naar alle waarschijnlijkheid wel omhoog kunnen, gelet op de geringe hoeveel die de
consument er dagelijks van inneemt. Dit is ook in lijn met de discussie in het kader van
de Codex Alimentarius. Frucom heeft in dit verband in het voorjaar van 2007 een themadag georganiseerd specifiek over contaminanten. Belangrijke gastspreker was
dr. Verstraete, een van de hoogste officials binnen Europa als het gaat om voedselveiligheid. Overigens, Europa is nog niet “om”, maar dat zal een kwestie van tijd zijn. Men
verwacht in de Codex van 2008 te kunnen inzetten op 10ppb voor ready-to-eat en15ppb
voor further processing.
Als het om samenwerking in Frucom verband gaat, spelen nog twee belangrijke items
een rol. Het betreffen twee antidumping procedures ten aanzien van suikermaïs uit
Thailand en mandarijnen uit China. De definitieve antidumping maatregelen aangaande
suikermaïs heeft de branche helaas niet kunnen voorkomen. Alles wordt nu ingezet op
een herziening hiervan in 2008. De onderzoeksprocedure in het geval van de Chinese
mandarijnen loopt nog en zal pas volgend jaar zijn afgerond. Opmerkelijk is hier wel dat
in eerste instantie de visies van de Nederlandse en Duitse importeurs lijnrecht tegenover elkaar stonden (i.v.m. de traditionele en nieuwe importeurs), maar dat uiteindelijk
in constructief overleg een goed en werkbaar compromis is bereikt. Uiteindelijk is ervoor
gekozen dat het quotasysteem wordt aangehouden, maar dat de toewijzing van de
quota aan individuele bedrijven niet is gebaseerd op de historie van de Chinese importen, maar op een combinatie van China en Spanje. De toewijzing zal dus op zodanige
wijze moeten gebeuren dat individuele bedrijven die te weinig in Spanje kunnen kopen,
in ieder geval de overige behoefte uit het quotum voor China kunnen verkrijgen. De
Europese commissie moet zich hier nog over uitlaten, maar het kan zeker als buitenJV-2007-
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gewoon positief worden beschouwd dat de Duitse en Nederlandse importeurs een dergelijk compromis hebben bereikt.
Tenslotte: het Frucom Testing Programme voor pesticiden en zware metalen. In 2007
konden individuele leden voor de tweede maal hier aan meedoen. De Nederlandse importeurs hadden hier - op twee na - weinig belangstelling voor en dat gold eigenlijk ook
voor de andere landen verenigd in Frucom. Behalve voor het Verenigd Koninkrijk dat
als blauwdruk heeft gefungeerd voor het Europese model en waar het een aantal jaren
uitstekend heeft gewerkt. Veel NZV leden gaven aan dat pesticiden geen kwestie is op
dit moment. Maar niet uitgesloten is dat dit in 2008 wel een kwestie gaat worden, zeker
gelet op het gegeven dat medio 2008 de MRL’s op Europees niveau geharmoniseerd
zullen worden. De tijd zal het leren. Frucom heeft in ieder geval besloten om het Testing
Programme in 2008 voorlopig niet voort te zetten.
Frucom:
M. Rome
Mw. S. Mamias
Mw. C. Moser

voorzitter
algemeen secretaris
technisch adviseur / kwaliteitsmanager
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Hoofdstuk 7

Werkgroep Gedroogd Fruit

In het afgelopen verenigingsjaar waren er geen gebeurtenissen die een bijeenroeping
van de werkgroep noodzakelijk maakten.
Toch was geen sprake van een saai jaar. Veel markten waren volop in beweging en
kenden daarbij helaas ook weer de nog steeds gebruikelijke leveranciers, die snelle
rijkdom verkiezen boven solide zaken doen. Een onverwachte nachtvorst in Malatya
zorgde voor een fors kleinere oogst met explosieve prijsstijgingen. Ook bij de sultanas
ging het ‘mis’, door de hitte en daarmee gepaard gaande droogte was deze oogst ook
30% kleiner dan verwacht, met als gevolgd bijna een verdubbeling van de prijzen. Dat
hierbij zelfs menig bekende aflader hun contracten in het meest gunstige geval heronderhandelden is triest, maar gaf wel aan hoe ernstig de situatie is. Vergelijkbare situaties deden zich voor met appelen en vijgen.
Het gaat er op lijken, dat alle voedingsmiddelen in prijs stijgen. In sommige gevallen
gaat dit te snel met soms desastreuze gevolgen voor één van de handelspartners. In
dat geval is het goed, dat er een arbitragereglement bestaat, hoewel de effectiviteit hiervan bij het halen van je rechten in ‘exotische’ landen wel eens vraagtekens oproept. In
dit verband is een verdere samenwerking op dit gebied met andere organisaties wellicht
het overwegen waard.
In deze commissie hadden zitting:
J. Penning
(voorzitter)
S. van Graafeiland
J. Klijn
C. van de Sandt
A. de Waard
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Hoofdstuk 8

Werkgroep Noten

Het jaar 2007 is voor de noten in z’n algemeenheid geen slecht jaar geweest; we konden ons verheugen op een goede afzet van onze producten. Wij blijven overigens in
toenemende mate bezig met allerlei nieuwe maatregelen, welke ons opgelegd worden
door de overheid. Daarover wordt u overigens regelmatig uitvoerig geïnformeerd door
het NZV secretariaat
In de laatste maanden van 2007 werden wij geconfronteerd met een forse stijging van
de prijzen van cashewnoten. Na een periode van relatieve kalmte en (te) lage prijzen,
zijn die met een start in het laatste deel van 2007 fors gestegen. Helaas mondt een en
ander uit in “defaults” resp. heronderhandeling van de contracten, hetgeen enorm grote
schade met zich meebrengt voor de importeur. Het jaarverslag van 2008, zal zeer zeker
in het teken staan van de enorme verliezen die importeurs te dragen hebben, als gevolg
van de slechte contractmoraal, met name in Vietnam, en de rechteloosheid die er in dat
land heerst. Voorts zijn we als handel op internationaal vlak niet homogeen genoeg en
laten we ons als “makke schapen” naar de slachtbank voeren en lopen we tegen een
solide Vietnamese muur van exporteurs aan. Het is dan ook van het allergrootste belang, dat wij in verenigingsverband onvermoeid door zullen gaan om het (arbitrage-)
recht ook in deze landen te laten zegevieren.
Voor hazelnoten was 2007 wederom een jaar dat in het teken stond van overheidsinterventie in Turkije. De door de Turkse overheid gefinancierde TMO (in samenwerking
met FKB) wist van de oogst 2006 zo’n 200.000 ton ongepelde noten ofwel een kwart
van de oogst uit de markt te nemen en aan haar voorraden toe te voegen en daarmee
de wereldmarkt. Dit tot groot genoegen van de andere producerende landen als Italië,
Spanje, Azerbeidjaan, Georgië en Oregon. Deze landen werden door de Turkse politiek
in staat gesteld hun gehele oogst te verkopen tegen fantastische prijzen.
Kwalitatief was de oogst 2006 niet best. Er vonden regelmatig afkeuringen plaats op te
hoge waardes aflatoxine. De oogst 2007 (voor verschepingen vanaf september/oktober)
liet wat dat aspect betreft een beter beeld zien. De totale opbrengst daarentegen viel
tegen waardoor ook nu de interventies van TMO prijstechnisch wederom succesvol waren. Hoewel de importcijfers over 2007 nog niet bekend zijn, moeten we op basis van
de sterk gedaalde exportcijfers uit Turkije sinds de 2e helft van het jaar aannemen dat
ook de import van hazelnoten in Nederland een daling zal laten zien.
Bij amandelen doet het omgekeerde verhaal zich voor. Door nieuwe aanplant in
Californië neemt de oogst van jaar tot jaar met sprongen toe. Zowel in 2006 als in 2007
steeg de totale wereldoogst flink. Met als gevolg voor de verwerkende industrie interessante prijzen en wereldwijd aantrekkende vraag. In 2007 kregen we in Europa ook bij
amandelen te maken met verscherpte aandacht op de aanwezigheid van mycotoxines
(lees: aflatoxine) in amandelen. Na een onderzoek van de Europese Commissie in
Californië werden we in de loop van 2007 geconfronteerd met een nieuwe richtlijn ingaande 1 september 2007 waarin werd gesteld dat alle vanuit Californië verscheepte
partijen vergezeld dienden te gaan van een VASP (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan)
certificaat. Zo niet, dan vindt een 100% controle op aflatoxine plaats door de betreffende gezondheidsdienst van het importerende land (in ons geval de VWA). Daar in
Nederland de VWA haar controlerende taak al begon voordat de nieuwe richtlijn officieel van kracht werd, zijn vele marktpartijen met hun verladingen uitgeweken naar anJV-2007- 12

dere lidstaten. Dientengevolge hebben we de exportcijfers vanuit Amerika naar
Rotterdam drastisch zien dalen. Het laat zich raden dat deze amandelen via andere
kanalen (zoals bijv. Antwerpen) toch hun weg naar ons land weer hebben weten te
vinden. We gaan er dan ook van uit, dat net zoals elders ter wereld, de consumptie van
amandelen in Nederland in 2007 is gestegen.
In deze commissie hadden zitting:
H. Jas
(voorzitter)
C. van de Sandt
J. Hoogstad
M.H. van der Schalk
J. Klijn
I.G.J. Taillie
F. van der Meijde
C. 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 derde 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
(voorzitter)
G.N. Dannis
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Hoofdstuk 10

Werkgroep Fruit- en Groenteconserven
alsmede sappen

2007 was voor veel importeurs wederom een jaar met hindernissen. Wereldwijd vielen
veel oogsten tegen of mislukten compleet. De vrachtkosten van met name containers
uit het verre oosten stegen tot ongekende hoogte.
Daarnaast spelen ook nog enkele zaken op EU niveau die het leven van de Nederlandse importeur van conserven er niet eenvoudiger op kunnen maken.
Oorsprongcertificaten:
In het verslag van vorig jaar hebben wij u geïnformeerd omtrent het streven van de EU
naar een vereenvoudiging in de regelgeving m.n. betreffende de “rules of origin” en de
overdracht van verantwoordelijkheden voor de uitgifte van oorsprongcertificaten van de
overheid naar de fabrikant. De risicovolle consequenties hiervan voor de importeurs
lijken ons duidelijk. Er is in 2007 meerdere malen overleg geweest met de verantwoordelijke commissies in de EU, maar de EU molens draaien traag… zeer traag. Op dit
moment is er nog steeds geen duidelijkheid over de weg die de EU zal volgen. Wij
zullen echter, samen met Frucom, ons standpunt blijven verdedigen. Tevens is de NZV
met het ministerie van Economische Zaken in gesprek om ook via deze weg ons
standpunt kracht bij te zetten.
Mandarijnen:
In oktober is het EU licentie systeem voor Chinese mandarijnen verlopen.
Net voor het verlopen hiervan hebben de Spaanse fabrikanten (vier!) bij de EU gevraagd om een antidumping maatregel tegen China. Deze vier fabrikanten hebben
veruit onvoldoende capaciteit om de EU markt te voorzien van mandarijnen. Om in de
behoefte van de EU markt te voorzien moeten er mandarijnen vanuit China geïmporteerd worden. Tot op heden werd dit voornamelijk gedaan door de Duitse importeurs die
het merendeel van de licenties in handen hadden. Nederlandse importeurs importeerden voornamelijk Spaanse mandarijnen. De EU heeft dit Spaanse verzoek in behandeling genomen en bekijkt hoe hier mee om te gaan; antidumping heffing, continueren van
het licentiesysteem of een andere weg volgen. Dit alles op een zeer ongelukkig moment, n.l. ten tijde van de nieuwe oogst. Doordat er nog geen beslissing genomen is in
deze zaak, zijn de kosten voor importeurs niet duidelijk en kan slechts met het nemen
van een risico een contract afgesloten worden. Men kan nog met terugwerkende kracht
(tot max. 90 dagen terug) belast worden met een eventuele antidumping heffing over de
geïmporteerde mandarijnen.
Er zijn in deze zaak ook tegenstrijdige belangen. Duitsland wil een continuering van het
licentiesysteem. Nederland wil dit absoluut niet (om voor de hand liggende redenen). In
principe zijn wij voor vrije handel. Echter, indien de EU toch zou besluiten weer een
licentie systeem te hanteren, dan dient niet enkel, zoals in het verleden, de hoeveelheid
geïmporteerde Chinese mandarijnen de basis te zijn van de licentieverdeling maar
moet ook de hoeveelheid geïmporteerde Spaanse mandarijnen worden meegenomen.
Op die wijze zouden de Nederlandse importeurs in de toekomst nog voldoende mandarijnen kunnen importeren (bij gebrek aan Spaanse capaciteit). Dit is uiteindelijk ook
het voorstel dat via de FRUCOM aan de EU is gedaan. In het eerste kwartaal van 2008
zal de EU een besluit nemen…
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Maïs:
De derde zaak die wij veel aandacht hebben gegeven in 2007, betreft maïs uit Thailand.
Op verzoek van Europese fabrikanten is er onderzoek gedaan door de EU of er anti
dumping maatregelen genomen dienden te worden tegen Thaise fabrikanten van maïs.
Voor dit onderzoek dienden de Thaise fabrikanten binnen een bepaalde periode hun
cijfers door te geven. Dit is door twee fabrikanten gedaan. Voor deze twee fabrikanten
werd een lagere antidumping heffing toegestaan. De EU heeft de termijn waarin de
cijfers konden worden doorgegeven nog verlengd. In die periode hebben de overige fabrikanten hun cijfers doorgegeven. Cijfers vergelijkbaar met die van de eerdere twee fabrikanten. Tot op heden heeft de EU voor deze fabrikanten echter nog niet dezelfde
lagere heffing toegestaan (met als reden gewijzigde marksituatie). Wij dringen er via de
Frucom op aan dat ook aan de overige fabrikanten de verlaagde heffing wordt toegestaan.
De vereniging zal u blijven informeren over verdere ontwikkelingen in deze zaken.
In deze commissie hadden zitting:
P.R.F.M.Thieme
(voorzitter)
F.C.A.M. Bertens
A.W.G. Carabain
C. van de Sandt
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Hoofdstuk 11

Reclamecommissie

In ons lustrum jaar 2007 heeft de reclame commissie wederom van zich kunnen laten
horen.
Dankzij de steun van het Productschap Tuinbouw, AGF Promotie Nederland en het
INC, hebben we TNO een rapport kunnen laten maken over de gezondheids aspecten
van noten en gedroogde zuidvruchten. Vervolgens heeft het Productschap Tuinbouw
voor de verspreiding gezorgd van een verkorte versie van het rapport naar de doelgroepen als huisartsen, diëtisten en gezondheids bladen.
Tevens is in 2007 de website van de NZV aangepast, zodat die weer voldoet aan de eisen en wensen van deze tijd. De website is ondertussen een niet meer weg te denken
communicatie middel voor onze vereniging. We hebben op dit moment ongeveer 1000
bezoekers per maand. In tijden dat er acties zijn die ondersteund worden door de website, zoals de lancering van het TNO rapport, neemt het aantal bezoekers voor enige tijd
aanzienlijk toe (tot 5000 bezoekers per maand)
Voor het ontwikkelen van activiteiten is de vereniging in zeer grote mate afhankelijk van
externe organisaties. In de toekomst zal het dus noodzakelijk zijn om telkens weer bronnen aan te boren voor de financiering hiervan.
In de commissie hadden zitting:
J. Klijn
voorzitter
A.P. Weitering
Mw. mr. B.A. Niemans
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Hoofdstuk 12

Werkgroep Aanverwante Artikelen

De “Werkgroep Aanverwante Artikelen” is in 2007 niet in vergadering bijeen geweest.
Inzake honing kunnen we melden dat de FVO in 2007 een missie naar Brazilië heeft
gehad. Naar aanleiding van die missie concludeerde de FVO dat er tevredenheid
bestaat aangaande het testen van residuen m.b.t. Braziliaanse honing. Dit zou er toe
kunnen leiden dat Brazilië weer op de lijst komt te staan van derde landen die het is
toegestaan te exporteren naar de EU. In het voorjaar van 2008 wordt daar uitsluitsel
over verwacht.
Per 24 februari 2007 is er een beschikking uitgevaardigd door de EU (“commission
decision 2007/115/EC”) aangaande de goedkeuring van door derde wereldlanden ingediende residu bewakingsplannen. Dit had onder meer tot gevolg dat Moldavië aan de
lijst is toegevoegd van landen die honing naar de EU mogen exporteren.
In deze commissie hadden zitting:
S. van Graafeiland
(voorzitter)
G.N. Dannis
H.C. Moerman
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Hoofdstuk 13

Reglementencommissie

In 2007 heeft de Reglementencommissie weer enige voorstellen gedaan aan het
Bestuur van de NZV om enkele van onze condities aan te passen, c.q. te wijzigen.
Het Bestuur heeft gemeend de meeste van deze aanbevelingen over te nemen en dat
heeft geresulteerd in een aantal voorstellen tot wijziging van onze Condities & Arbitragereglement op de Algemene Ledenvergadering in mei 2007.
Allereerst werd voorgesteld om Artikel 13 aan te scherpen en het woord “vervoerscondities” te wijzigen in “afleveringscondities”.
Het tweede voorstel betrof Artikel 1.1 van het Arbitragereglement. Dit artikel geeft weer
dat geschillen tussen leden van de NZV onderling door arbitrage worden beslist volgens
de bepalingen van ons Reglement. Hier is aan toegevoegd dat indien partijen anders
overeenkomen dit schriftelijk dient te gebeuren.
Het derde voorstel betrof het toevoegen van een zinsnede in artikel 8, lid 1 van de Condities waarin het duidelijk is dat de overeenkomst ook ontbonden is nadat de niet in gebreke zijnde partij gebruikt maakt van zijn rechten als vermeld in Artikel 8.
Al de bovengenoemde voorstellen zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering van mei
2007 aangenomen en inmiddels in onze Condities doorgevoerd.
Verder zijn gedurende 2007 de arbiterlonen als vermeld in Artikel 27 van het Arbitragereglement als volgt verhoogd:
- loon van arbiters in eerste aanleg: € 250,-- loon van arbiters in appelarbitrage: € 400,-In deze commissie hadden zitting:
S. van Graafeiland
(voorzitter)
C. van de Sandt
M.H. van der Schalk
C.P.A. Weel
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Hoofdstuk 14

Nieuwe verpakkingenbelasting

In het jaarverslag van 2006 informeerden wij u over het per 1 januari 2006 in werking
getreden Besluit Beheer Verpakkingen papier en karton (zgn. Verpakkingenbesluit).
Deze regeling kwam in de plaats van het Convenant Verpakkingen. Op grond van dit
besluit van het ministerie van VROM wordt de zgn. productenverantwoordelijkheid voor
verpakkingen ingevoerd. Dit houdt in dat producenten en importeurs de gescheiden inzameling of na scheiding van verpakkingsafval uit de huishoudens gaan betalen.
Echter, het kabinet is na de zomer in 2007 met het Ontwerp Wet Verpakkingenbelasting
gekomen. Inmiddels is de wet zowel door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen en
is op 1 januari 2008 van kracht gegaan.
Enkele belangrijke elementen uit deze wet:
De belasting wordt geheven bij importeurs en bij producenten op het moment dat de
producten in een verpakking voor de eerste maal in Nederland aan een ander ter beschikking wordt gesteld. Het juridisch eigendom van het product staat hier los van.
Indien bij invoer in Nederland de verpakking na binnenkomst, al dan niet ingeklaard,
direct van de producten wordt verwijderd en de importeur zich van de verpakking ontdoet, moet dit bedrijf toch belasting betalen. Indien de importeur daarna een andere
verpakking toevoegt, moet twee keer belasting worden betaald.
Het onderscheid bij o.a. Nedvang en Stichting Bedrijfsverpakkingen NL (BVNL) tussen
consumentenverpakkingen en bedrijfsverpakkingen is vervallen. In plaats hiervan wordt
gewerkt met het onderscheid:
- primaire verpakkingen (verkoopeenheid)
- secundaire verpakkingen (verzameleenheid)
- tertiaire verpakkingen (verzendverpakking om het verladen en vervoer te vergemakkelijken)
Vreemd genoeg vindt Staatssecretaris de Jager van Financiën dit onderscheid administratief eenvoudiger dan het onderscheid consumentenverpakkingen versus bedrijfsverpakkingen. Het onderscheid is van belang voor de hoogte van het te betalen belastingtarief per kg. Primaire verpakkingen zijn vanwege de hogere milieudruk zwaarder belast
dan secundaire en tertiaire verpakkingen.
Het belastingtarief is gebaseerd op het gewicht van de verpakking (zonder product). De
heffing is volledig variabel. De eerste 15.000 kg valt nooit in de heffing (belastingvrije
drempel). De vaste heffingsbedragen bij Nedvang en BVNL zijn in de nieuwe wet afgeschaft.
In de Wet worden zeven materiaalsoorten onderscheiden met elk een eigen belastingtarief: glas, aluminium, overige metalen, kuststof, papier en karton, hout en overige materiaalsoorten (textiel en aardewerk). In totaal 14 belastingtarieven, omdat primaire verpakkingen anders worden belast dan secundaire/tertiaire verpakkingen.
Over de belasting op biologisch afbreekbare verpakkingen wordt in het wetsontwerp
niets vermeld. Het Ministerie van Financiën staat formeel op het standpunt, dat bioloJV-2007- 20

gisch afbreekbare verpakkingen belast worden (zij vallen nl. onder andere materiaalsoorten of kunststof). Uiteindelijk heeft de Staatssecretaris – na het Kamerdebat –
besloten om het belastingtarief voor biologisch afbreekbare materialen met de helft te
verlagen.
Definitie verpakkingen
De definitie van wat in het wetsontwerp onder verpakkingen moet worden verstaan
levert verrassende inzichten op. Een eenmalige houten pallet is een tertiaire verzend
verpakking en valt in de heffing evenals het wikkelfolie om de pallet en de metalen
strips. Bij flowpack kleinverpakking moet naast het kunststof folie ook het kleefetiket
worden meegewogen. Nietjes in kartonnen dozen of in houten kratten moeten ook
afzonderlijk worden aangegeven.
Last minute verpakkingen zoals wegwerp draagtassen, patatbakjes, wegwerpborden en
–bekers zijn verpakkingen, maar worden bij wijze van uitzondering belast bij de leverancier van het materiaal en niet bij de verpakker.
Private label en exportproducten
De nieuwe regeling stuit bij het NZV secretariaat niet alleen op bezwaren, maar roept
ook veel vragen op. In tegenstelling tot het huidige Verpakkingenbesluit is de private
label houder (veelal supermarktformule) niet meer verantwoordelijk voor de verpakking
van zijn huismerk. De producent of importeur van het huismerk moet over de verpakking van het private label belasting afdragen.
Onduidelijk is de benadering door de Belastingdienst van de verpakkingen, die na diverse schakels in de keten uiteindelijk voor de export markt bestemd zijn. Belast zijn die
productenverpakkingen, die in Nederland ter beschikking zijn gesteld. Als een verpakt
product, dat nog niet eerder in Nederland aan een ander ter beschikking is gesteld,
direct wordt geëxporteerd, wordt er geen belasting geheven. Wat problemen oplevert is
de zgn. indirecte export. Het product verlaat Nederland uiteindelijk na een paar schakels op de binnenlandse markt. Restitutie van ingekochte Verpakkingenbelasting bij
export is niet geregeld. De Kamer heeft de Belastingdienst uiteindelijk wel enige speelruimte geboden om bij de uitvoering binnen het wettelijke kader praktische afspraken
met het bedrijfsleven te maken.
Conclusie
Vast staat dat het Nederlandse bedrijfsleven weer wordt opgezadeld met een zeer complexe regeling. De controle op de aangifte van de circa 9.000 bedrijven, die volgens de
experts boven de drempel van 15.000 kg komen, lijkt een zware opgave. Ook is niet
duidelijk hoe de Belastingdienst de 390.000 bedrijven gaat controleren, die geen aangifte doen, omdat men beneden de drempel van 15.000 kg blijft. De administratieve
lastenverlichting is door deze nieuwe maatregel weer op een achterstand gezet.
De praktijk botst tegen diverse problemen aan die de Verpakkingenbelasting met zich
meebrengt. Hoe een en ander zal worden opgelost, is nog niet duidelijk. De NZV blijft
dit dossier dan ook nauwlettend volgen. Wellicht dat de presentatie van Nedvang na de
Ledenvergadering verheldering kan brengen. Neemt u deze kans dan ook te baat om
aan te geven waar u in de praktijk tegenaan loopt.
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