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Hoofdstuk 1

Inleiding

Het bestuur heeft zich dit jaar afgevraagd of de dienstverlening aan haar leden nog
wel aansluit op de wensen van haar leden. De dienstverlening vindt al vele jaren op
dezelfde wijze plaats. De vragen die dan automatisch rijzen zijn: Voldoet dit nog
steeds? Is dit aan verandering dan wel verbetering toe? Hoe moet de NZV zich in de
toekomst ontwikkelen? Het leek het bestuur dan ook zinvol om de meningen onder
de leden te laten peilen. Dit is gedaan door middel van een telefonische enquête,
uitgevoerd door P&B communicatie uit Beesd die naderhand ook de resultaten
anoniem heeft verwerkt.
Van alle leden heeft 60% meegedaan. De belangrijkste conclusie is dat de meeste
leden tevreden zijn over wat de NZV voor ze doet. Dit is sterk gekoppeld aan de
positie en activiteiten van de secretaris, die vrijwel unaniem hoog wordt
gewaardeerd. Verder zien de meeste geënquêteerden als kernwaarde van de NZV
de bundeling van informatie en het beschikbaar stellen daarvan aan de leden.
De NZV wordt verder gezien als een echte branchevereniging. Wat verwacht men
daarvan: vraagbaak, belangenbehartiger, lobbyist richting overheid, steunpunt bij
eventuele conflicten en vooral informatiebron als het gaat om (internationale)
ontwikkelingen en regelgeving in de NZV branche. De meeste leden vinden dat de
vereniging deze taak goed verricht en ‘de handel’ goed representeert. De vereniging
is ook de plaats waar de leden elkaar kunnen ontmoeten. Netwerken/sociale
activiteiten worden als positief gewaardeerd. Hoewel hierbij wel een kanttekening kan
worden gemaakt. Verschillende leden melden dat de concurrentie met andere leden
een negatieve stempel drukt op de openheid van de communicatie. Ook zijn er leden
die de vereniging traditioneel en gedateerd vinden.
Op de vraag of de NZV meer zou kunnen doen, zegt een derde dat dit niet nodig is,
omdat de NZV al voldoende doet. Dat neemt niet weg dat de meerderheid wel prettig
zou vinden als de NZV meer en andere activiteiten zou ontplooien als het gaat om
informatieverschaffing (opzet van een voor de leden toegankelijke databank, met
extra informatie, resultaten van marktonderzoek, statistische info en regelgeving).
Of leden voor extra diensten en mogelijkheden ook willen betalen is een andere
vraag. Bijna driekwart van de ondervraagden geeft aan de contributie voldoende te
vinden. Het merendeel vindt ook dat het feit dat iedereen een gelijke bijdrage betaalt,
terecht. Onder het mom dat iedereen toch op dezelfde manier wordt geholpen en de
NZV dus ook dezelfde activiteiten ervoor moet ontplooien. Overigens geeft een deel
van de respondenten aan dat, wanneer er wel een verschil zou zijn, bij een lagere
contributie voor kleine bedrijven het aantal leden zou toenemen. Dit betekent wel
meer werk tegen relatief minder inkomsten. Het idee van sponsoring van
bijeenkomsten wordt door een minderheid ondersteund. Dit wordt ingegeven uit
concurrentieoverwegingen.
De algehele conclusie van de enquête is dat de meeste leden positief staan ten
opzichte van de NZV, waarbij men zich wel moet realiseren dat de NZV de enige
branchevereniging is. De leden geven niet aan dat ze op grote veranderingen zitten
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te wachten. Meer van het zelfde en vooral nog meer informatie verschaffen lijken de
gewenste ‘groeimogelijkheden’ voor de vereniging.
Het is nu aan het bestuur om met die uitkomsten iets te doen. Zeker ook naar de
toekomst toe. En die toekomst is ongewis. De NZV heeft al enige tijd te maken met
een afnemend ledenbestand. Dat heeft voornamelijk te maken met de
samensmelting in de maatschappij. Veel bedrijven besluiten samen verder te gaan.
Begrijpelijk, maar dit heeft wel als consequentie dat de inkomsten afnemen.
Bovendien zijn dit verenigingsjaar drie leden failliet gegaan. Kon de penningmeester
de afgelopen jaren met een positief resultaat afsluiten. Dat is voor 2011 helaas niet
het geval.
Dit zijn allemaal zaken waar het bestuur mee te maken heeft en die tot keuzes
(moeten) gaan leiden. Het bestuur zal dan ook in het voorjaar van 2012 met een
strategisch plan voor de toekomst komen.
Ook dit jaar hebben de voorzitters van de werkgroepen en het NZV secretariaat een
compacte weergave van de gebeurtenissen in de branche weergegeven. De
belangrijkste aspecten hieruit komen in de volgende hoofdstukken aan de orde.
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Hoofdstuk 2

Verenigingsaangelegenheden

Gedurende het verenigingsjaar 2011 heeft het bestuur van de vereniging uit de
volgende personen bestaan:

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

voorzitter
vice-voorzitter
penningmeester

}
} dagelijks bestuur
}

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

secretaris

Aan het begin van 2011 had de NZV zesenveertig reguliere leden en elf
buitengewone leden. Wegens drie faillissementen werd 2011 afgesloten met
drieënveertig reguliere leden en elf buitengewone leden.
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Hoofdstuk 3

Overzicht vertegenwoordigingen

FRUCOM
J. Penning
Mw. mr. B.A. Niemans

bestuurslid
toehoorder

Bedrijfstakpensioenfonds
Mw. mr. B.A. Niemans

bestuurslid tot juni 2011

In de voorgaande jaren is in het jaarverslag altijd melding gedaan van diverse
Europese commissies waar NZV afgevaardigden zitting in hadden. Het ging daarbij
om het Raadgevend Comité voor groenten en fruit van de Europese Commissie en
de Adviescommissies verwerkte groenten en fruit en fytosanitaire vraagstukken bij de
Europese Commissie. Deze comités en commissies vergaderen niet meer op
reguliere basis met elkaar, maar kunnen op ad hoc basis bijeen worden geroepen
indien dat noodzakelijk mocht blijken te zijn.
De NZV heeft vanaf 1964 een zetel gehad in het bestuur van het
Bedrijfstakpensioenfonds van de groothandel in levensmiddelen (Bpf. GIL).
Wegens gebrek aan tijd en mankracht heeft het NZV bestuur begin dit jaar besloten
om zich uit het bestuur van het Bpf. GIL terug te trekken. Overigens blijven de
bedrijven die handelen in de producten waar de NZV op toeziet, wel onder de
verplichtstelling vallen.
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Hoofdstuk 4

Commissie van Advies

Deze commissie, die het bestuur adviseert ten aanzien van aanvragen voor het
lidmaatschap van de vereniging, heeft in het verenigingsjaar 2011 geen aanvragen
ter beoordeling gekregen.
In 2010 hadden nog vijf bedrijven het NZV lidmaatschap aangevraagd. Betrof zowel
het lidmaatschap voor regulier lid als voor buitengewoon lid. 2011 heeft echter geen
enkele aanvraag opgeleverd. Erger nog, in 2011 zijn drie leden failliet gegaan en
hebben een paar leden het lidmaatschap opgezegd. Het bestaansrecht van de NZV
staat of valt met de leden. Als het ledenaantal afbrokkelt, heeft dat ook gevolgen voor
de geloofwaardigheid van het instituut NZV. Het boet aan geloofwaardigheid in als de
belangenorganisatie niet een substantieel deel van de markt vertegenwoordigt.
De oproep aan de leden op de jaarvergadering in mei 2011 om meer nieuwe leden
aan te brengen, heeft helaas niet gewerkt. Aan het eind van 2011 is het bestuur tot
de conclusie gekomen dat er met betrekking tot het werven van nieuwe leden een
andere weg ingeslagen moet worden. In 2012 zal dit zijn beslag gaan krijgen.

In deze commissie hadden zitting:
G.N. Dannis
A. van Graafeiland
J. Klijn
M.H. van der Schalk
C.P.A. Weel
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Hoofdstuk 5

Behandeling van geschillen

Arbitrage-instituut
In 2011 zijn acht arbitrageaanmeldingen gedaan, t.w. vijf meervoudige en drie
enkelvoudige arbitrages. Zes zaken zijn ingetrokken. In een paar van deze gevallen
kan men stellen dat het aanmelden van een arbitrage genoeg druk oplevert om met
de gedaagde partij tot een akkoord te komen. In dit jaar werden nog twee vonnissen
gewezen in arbitrages uit 2010. In beide zaken ging het om hoger beroep.
In vijf zaken was de eisende partij van buitenlandse afkomst en de gedaagde partij
van binnenlandse afkomst. In drie zaken was de gedaagde partij van buitenlandse
afkomst
In één arbitrage waren zowel de eisende als de gedaagde partij Nederlandse
bedrijven.
Opvallend waren drie zaken die zich afspeelden in Denemarken waar de bittere
nasmaak van m.n. Chinese pijnboompitten onderdeel van het geschil was.
Uiteindelijk zijn deze zaken geschikt. De kwestie rondom de bittere nasmaak heeft
nogal wat stof doen opwaaien. Al vanaf het begin af aan stond vast dat er geen
enkele bedreiging bestond voor de volksgezondheid. De Nederlandse autoriteiten
hebben daar ook naar gehandeld. Echter in België en Denemarken stonden de
autoriteiten daar geheel anders in en hebben klachten van slechts drie consumenten
geleid tot een aantal recalls.
Er is inmiddels een expertwerkgroep binnen Frucom opgericht voor de
pijnboompitten. De Chinese Kamer van Koophandel en de Chinese
exporteursorganisatie van pijnboompitten hebben in juli 2011 een lijst gepubliceerd
van toegestane exporteurs. De Brusselse autoriteiten zijn hier vanaf het begin nauw
bij betrokken geweest. De rust op dit vlak lijkt voorlopig wedergekeerd.
Waarschuwingslijst
In 2011 heeft de NZV één verzoek ontvangen om een procedure rondom de
waarschuwingslijst te starten. Dat heeft ertoe geresulteerd dat in augustus een
Nederlands bedrijf op de lijst is geplaatst.
Een dergelijke procedure is ook eenmaal in Amerika bij de AFI aangevraagd. Via
deze organisatie is er in 2011 een Vietnamees bedrijf op de waarschuwingslijst
geplaatst.
De waarschuwingslijst is op de website www.zuidvruchten.nl te vinden.

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

FRUCOM / Europese zaken

Frucom jubileum
Het 50-jarig bestaan van Frucom is op vrijdag 17 juni 2011 gevierd. Een groot aantal
NZV leden had belangstelling voor de festiviteiten. Diverse NZV leden hebben ook
gereageerd op de oproep om het Frucom feest te sponsoren. Zodoende werd het
afsluitende lustrumdiner – met muziek en entertainment – mede door zes NZV
(buitengewone) leden gesponsord.
De dag begon met een seminar dat de titel meekreeg: “Food Policy in the EU: What’s
next?” De eerste spreker was Paola Testori-Coggi, één van de directeuren van DG
Sanco (Het Europese Ministerie van Gezondheid). Zij sprak over de uitdagingen
waarvoor de EU staat als het gaat om de toekomst van gezondheid en voeding.
Zij maakte de plannen kenbaar waar Europa in de nabije toekomst op in gaat zetten.
Alleen maar goede wetgeving is niet voldoende. Je zal als Europese Commissie ook
goed moeten communiceren en samenwerken met alle betrokken partijen. Niet
alleen met de makers van de regels, maar ook met degenen die de regels moeten
nakomen. Het systeem moet eenvoudiger en transparanter, waarbij gewerkt zal
worden op basis van een zgn.“ risk-based approach”. In de toekomst zal de focus
meer gaan liggen op pre-export checks in derde landen i.p.v. fysieke controles aan
de grenzen van de EU. Dit past in een modern systeem, aldus Paola Testori-Coggi.
Daarna was het de beurt aan Wes Himes en Katharina Derschewsky om onder de
titel: “What’s cooking in the EU?” te praten over huidige en toekomstige trends in
voedselbeleid. Ging het voorheen om een toename van handelsvoorschriften en
productvoorschiften vanuit de overheid. Momenteel wordt de rol van de consument
steeds belangrijker. De nadruk komt te liggen op het informeren en opleiden van de
consument die bij de aanschaf van producten steeds meer de keuze maakt voor
duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid op wereldschaal.
Tijdens de lunch kregen de gasten de gelegenheid om te netwerken om vervolgens
daarna – in groepjes en onder begeleiding van een gids – het centrum van Brussel
wandelend te verkennen. De feestelijke dag werd afgesloten met een cocktail en een
diner op de Grote Markt in Brussel.
Al met al een geslaagde dag waar veel belangstelling voor was. Gelet op de grote
opkomst uit de diverse landen wordt nu door het Frucom bestuur overwogen om een
dergelijk evenement vaker te organiseren.
De teksten van bovengenoemde sprekers zijn terug te vinden op onze website:
www.zuidvruchten.nl/membersonly
Frucom activiteiten
In voorgaande jaarverslagen is al eerder melding gemaakt van het feit dat Frucom
een grote rol heeft gespeeld bij de verhoging van de aflatoxine limieten voor
amandelen, hazelnoten en pistachenoten. Deze nieuwe limieten zijn uiteindelijk eind
maart 2010 in werking getreden. Op dit moment wordt druk gelobbyd om de afla
limiet voor gedroogde vijgen te verhogen. Voorbereidend werk hiertoe is al 2010
gestart. Een speciale Codex werkgroep – voorgezeten door Turkije – heeft inmiddels
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een concept tekst beschikbaar gesteld voor de vergadering van de Codex
Alimentarius in maart 2012. Frucom blijft de ontwikkelingen binnen de Codex
vergaderingen volgen. Zoals gebruikelijk volgt de Europese Commissie de Codex
uitkomsten met grote belangstelling. Meestal is de weg dan vrijgemaakt om de
Codex limieten als EU standaard vast te leggen.
Op 25 januari 2010 is de verordening 669/2009 in werking getreden over de zgn.
“high risk” producten. In deze verordening is geregeld dat de zgn. “high risk”
producten extra bemonsterd en geanalyseerd moeten worden op aflatoxine. Ook is in
deze verordening geregeld dat de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (nVWA) de
kosten voor bemonstering en analyse bij de importeur neerlegt. Ieder kwartaal wordt
de zgn. Bijlage 1 (de lijst met de “high risk producten”) aangepast. O.m. de
uitkomsten van FVO missies en RASFF meldingen vormen de basis van de
beslissing om een aanpassing te doen. Een belangrijke aanpassing in het vierde
kwartaal van 2011 was het verwijderen van Argentijnse grondnoten van de lijst.
Frucom stelt al jaren gegevens beschikbaar voor Europese onderzoeken naar het
effect van zware metalen (o.m. cadmium) op de consument. Dit doet ze vaak in
samenspraak met o.m. NZV leden die handelen in een specifiek product ( dat zijn
bepaalde visproducten en oliehoudende zaden). Daarbij is voornamelijk van belang
om te bepalen bij welke limiet de gezondheid van de consument niet in gevaar komt.
In 2011 is ook hier weer uitgebreid onderzoek naar gedaan. Op het moment van het
ter perse gaan van dit jaarverslag, zijn de nieuwe limieten aangenomen.
Belangrijkste conclusie: de nieuwe limieten zijn werkbaar en voor grondnoten is zelfs
besloten helemaal geen cadmiumlimiet in te stellen.
In 2012 zal de Europese commissie een voorstel doen ten aanzien van de herziening
van regels over de financiering van officiële controles. In dit verband maakt Frucom
onderdeel uit van een groep van belanghebbenden die de Commissie hierover van
relevante informatie voorziet. Frucom heeft in diverse “position papers” aangegeven
dat ze voor een geharmoniseerde en transparante methode is die voor de gehele EU
geldt waarbij de directe kosten voor rekening komen van de Europese importeur.
Daarbij stelt zij tevens dat de bevoegde overheden ervoor moeten zorgen dat de
officiële controles op een efficiënte en tijdige wijze worden uitgevoerd.
Ook het GSP stelsel (General System of Preferences) wil de Europese commissie
herzien en wel in de periode na 2013. Frucom heeft in 2010 al uitgebreid gereageerd
op de nieuwe voorstellen. Daarbij heeft zij gewezen op het grote belang voor de
Europese importeurs om een praktisch, stabiel, betrouwbaar, beveiligd en
gemakkelijk te gebruiken systeem.
Frucom blijft uiteraard de regelgeving en uitvoering daarvan rondom IUU fishing
(illegal , unreported and unregulated) nauw volgen. Dit geldt ook voor de bilaterale
handelsovereenkomsten die de EU met diverse derde landen afsluit. In 2011 waren
dat zgn. free-trade-agreements met Colombia, Peru en Zuid-Korea. Bij het ter perse
gaan van dit jaarverslag was net overeenstemming met Marokko bereikt.
Frucom:
M. Rome
Mw. S. Mamias

voorzitter
algemeen secretaris
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Mw. C. Moser
Mw. P. Maniga
Mw. F. Burke

adviseur levensmiddelen wetgeving
adviseur handel
secretaresse
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Hoofdstuk 7

Werkgroep Gedroogd Fruit

De zuidvruchtenbranche had, zoals meerdere geledingen van het food-kanaal, te
maken met relatief hoge prijzen. De belangrijkste oorzaak was van structurele aard,
namelijk de explosief groeiende vraag vanuit Azië. De stijgende middeninkomens
genereren een zuigkracht op de meeste voedselmarkten, waartegen grotere arealen
met agrarische producten nog niet opgewassen zijn.
Door deze grotere vraag uit het Verre Oosten, degradeerde de Europese markt tot
een peloton van volgers. Onze traditionele leveranciers reageerden soms meewarig,
wanneer wij aangaven dat door de economische dip, deze hoge prijzen niet
geaccepteerd werden in Europa. Immers men had een “nieuw” en “enthousiast”
afzetgebied gevonden, waar men wel volume op hoge prijzen afnam.
In Europa werd een aantal zaken er door Brussel weer eens niet eenvoudiger op.
Zo ontdekte al eerder een ijverige overheidsdienaar, dat in de Chinese peren en
perziken suiker is toegevoegd, waardoor men invoerrechten moest gaan betalen. (De
enorme(!) Europese industrie van gedroogde perziken en peren was hier uiteraard bij
gebaat........). In februari 2011 kwam men daarenboven ook nog eens tot de slotsom,
dat het zwavelgehalte door deze classificatie maximaal 100ppm mocht zijn. Hiermee
draaide men de import uit China volledig de nek om, want in de praktijk betekent dit
een onooglijk product. Uiteraard hebben wij gevraagd via Frucom om een
uitzondering te bepleiten voor deze artikelen, daar de volksgezondheid absoluut niet
in het geding is en alleen maar kostprijsverhogend werkt door import van duurdere
varianten. Hier wordt dan ook druk voor gelobbyd.
Een ander wangedrocht van Europese regelgeving geldt voor de twee verschillende
regimes voor gedroogde cranberries. De importeur wordt geacht 17,6% invoerrecht
te betalen, tenzij men weet dat de uiteindelijke koper het product verder gaat
verwerken of mengen, waardoor het invoerrechtenvrij is. Inderdaad: wie gaat dat
controleren en wie is uiteindelijk verantwoordelijk als de verklaring van de koper niet
geheel juist is? Kortom: voer voor juristen met wederom hoge kosten voor de handel.
Uiteraard ook positief nieuws: de verhoging van de aflatoxine limieten voor vijgen zal
hoger komen te liggen. Verder is te melden, dat in Frucom verband teams van
specialisten op een bepaald vak- of productgebied zijn samengesteld, die bij een
calamiteit of andere kwestie snel hun expertise kunnen inbrengen ten faveure van de
handel.

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

Werkgroep Noten

De werkgroep noten heeft zich in 2011 bezig gehouden met de volgende
onderwerpen:
Uitzending Eén Vandaag over kinderarbeid in de hazelnootpluk
Nadat Eén Vandaag met betrekking tot kinderarbeid in de Turkse hazelnootindustrie
in 2010 een uitzending had gemaakt, werd er in 2011 nogmaals een uitzending
gewijd aan dit onderwerp. Wederom heeft de NZV naar aanleiding van deze
uitzending een verklaring opgesteld, namens haar leden, waarin duidelijk het
standpunt van de NZV ten aanzien van deze kwestie is verwoord.
Bittere nasmaak pijnboompitten
In 2011 zijn er 36 RASFF meldingen geweest op Chinese pijnboompitten met
betrekking tot de bittere nasmaak van het product. Deze forse stijging in het aantal
RASFF meldingen is voor de NZV aanleiding geweest om bij Frucom aan te dringen
op het vormen van een expertwerkgroep. Deze expertwerkgroep is in juli 2011
gevormd en heeft in samenwerking met het INC, DG SANCO en de Chinese
CCCFNA gewerkt aan een aantal controle maatregelen in oorsprong. De genomen
maatregelen lijken effect te sorteren (tot vandaag zijn er nog geen RASFF meldingen
geweest op partijen geproduceerd onder deze nieuwe regelgeving) en is de dreiging
op een import verbod of 100% controles door de Douane voorlopig voorkomen.

In deze commissie hadden zitting:
W. Leeuwenburgh (voorzitter)
P.C Stienen
J. Hoogstad
J. Klijn
F. van der Meijde

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

Werkgroep grondnoten

Het NZV bestuur heeft in januari 2011 besloten een werkgroep grondnoten op te
richten. Voornaamste reden hiervoor is dat een groot deel van de NZV leden actief is
in de import / handel van grondnoten maar dat de wet- en regelgeving hiervoor door
de NZV niet gevolgd wordt. De NZV heeft door middel van Frucom toegang tot de
commissies in de Europese Unie die de betreffende wetten en regels opstellen dan
wel aanpassen. Nu de NZV zich ook op grondnoten gaat richten, zullen de belangen
van de grondnoten importeurs ook in Brussel beter behartigd worden.
In mei dit jaar is er overleg geweest met de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit
(nVWA).
Tijdens dit overleg zijn de problemen besproken die te maken hebben met de invoer
van grondnoten uit diverse landen die op de “high risk” lijst staan. Deze goederen
moeten bij invoer bemonsterd en gecontroleerd worden op aflatoxine. Dit mag
slechts op een aantal aangewezen locaties van binnenkomst, dus niet meer bij de
importeur zelf of bij zijn opslagbedrijf (tenzij dit een van de aan gewezen locaties is).
Dit kost minimaal zo’n €750,-- tot €1.000,-- per container extra. Bij de nVWA is
aangegeven dat deze situatie zeer ongewenst, kostprijs verhogend en onlogisch is.
De Nederlandse overheid staat open voor een “risk-based” benadering. Dat betekent
dat als een Nederlandse importeur haar zaken goed voor elkaar heeft en zich netjes
aan de regels houdt, hij minder wordt gecontroleerd in de praktijk. Hier zouden veel
NZV leden mee gebaat zijn. De NZV heeft via Frucom een verzoek ingediend bij de
Brusselse autoriteiten om dit proces – nl. om tot een “risk-based” benadering over te
gaan – in gang te zetten.
De “high risk” lijst wordt per kwartaal aangepast. O.m. de uitkomsten van FVO
missies en RASFF meldingen vormen de basis van de beslissing om een aanpassing
te doen. Een belangrijke aanpassing in het vierde kwartaal van 2011 was het
verwijderen van Argentijnse grondnoten van de lijst. Dat betekent dat voor
grondnoten van Argentijnse origine geen GDB ( Gemeenschappelijk Document
Binnenbrengen) aangifte meer gedaan hoeft te worden. Daarentegen staat India nog
steeds op een keuringspercentage van 20% maar gezien de aflatoxine problemen
verwachten we dat dit percentage naar 50% zal gaan. China zal met ingang van het
tweede kwartaal in 2012 waarschijnlijk naar een 20% selectie gaan.
Tenslotte kan hier gemeld worden dat de cadmiumlimiet – mede door intensief
lobbywerk van zowel de NZV als van Frucom - voor grondnoten is komen te
vervallen.

In deze commissie hadden zitting:
P.C. Stienen (voorzitter)
W. Roos
Indien u belangstelling hebt om plaats te nemen in de werkgroep grondnoten, meld u
zich dan aan bij het NZV secretariaat.
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Hoofdstuk 10

Werkgroep Visproducten

De intensieve samenwerking met Frucom en de Vereniging van Importeurs van
Visproducten (VIV) begint zijn vruchten af te werpen. Dankzij deze intensieve
samenwerking met de zusterverenigingen in de EU, zitten wij dichter op de
problematiek die toch elke keer weer uit het Brusselse komt. Daardoor kan er sneller
en beter onderbouwd bezwaar bij de Europese Commissie gemaakt worden tegen
voorgestelde regelgeving.
In het jaarverslag van 2010 is al een melding gedaan over de pilot “Gasvrij keten”
voor de NZV leden die handelen in vlees- en visconserven. Mede door de intensieve
begeleiding van het NZV secretariaat, is deze pilot op 31 maart 2011 succesvol
afgerond. Naast de bedrijven die deelnamen aan deze pilot, kunnen nu de overige
vlees- en visconserven leden van de NZV gebruik maken van deze afspraak met de
nVWA, Douane en Arbeidsinspectie. Dit levert een enorme kostenbesparing op.
De Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing regelgeving, die in 2009 in
werking trad, doet waarvoor deze regelgeving in het leven werd geroepen. Het lijkt
erop dat de illegale visserij wereldwijd begint af te nemen. Andere landen buiten
Europa zien het effect van wat er in Europa gebeurt. En dankzij de nimmer aflatende
druk van diverse NGO’s worden ook daar de importen beter gereguleerd. Dit heeft tot
gevolg dat het steeds moeilijker wordt om illegaal gevangen vis te verhandelen.
Twee andere belangrijke punten waar de NGO’s ook dit jaar voor hebben gestreden
zijn het promoten van “sustainable” vis en het protesteren tegen overbevissing. De
vangsten van wilde vis moeten nu eenmaal beter gecontroleerd en gereguleerd
worden zodat er ook voor de generaties na ons nog wilde vis beschikbaar is. Dankzij
al deze maatregelen zijn de prijzen voor wilde vis behoorlijk hoger dan historisch
gezien het geval was. De tijd zal leren of de consument dit ook wenst te betalen. Feit
is wel dat, willen we de oceanen niet leeg vissen, de consument zal moeten wennen
aan hogere prijzen in het schap voor wilde visproducten. De tijd dat vis een heel
goedkope eiwitbron is, lijkt voorbij.

In deze commissie hadden zitting:
A.W.G. Carabain
(voorzitter)
G.N. Dannis
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Hoofdstuk 11

Werkgroep Fruit- en Groenteconserven
alsmede sappen

Het jaar 2011 stond voor wat betreft de fruitconserven wederom in het licht van “antidumping”. Het betreft steeds twee zaken, maïs en mandarijnen. Met name bij de antidumping regeling voor Chinese mandarijnen is het één en ander te melden.
Er wordt door de Europese Commissie met regelmaat gekeken (hetzij uit eigen
beweging, hetzij op verzoek van de industrie) of er maatregelen nodig zijn om die
industrie te beschermen. Dit is de verantwoordelijkheid van DG Trade van de
Europese Commissie. Bij de anti-dumping zaak mandarijnen betreft het natuurlijk
maatregelen tégen de Chinese industrie en vóór de Spaanse industrie.
Even in het kort alles nog eens op een rijtje:
in 2006 is de vorige regulerende maatregel voor de import van Chinese mandarijnen
beëindigd. Het oude systeem hanteerde de methode van importcertificaten.
Er is toen een procedure gestart door de EU om te onderzoeken of verder
regulerende maatregelen nodig waren en welke vorm deze zouden moeten hebben.
De Duitse importeurs, die tot die tijd praktisch alle certificaten in handen hadden,
wilden, natuurlijk, het oude systeem handhaven. De Nederlandse importeurs hadden
duidelijk een andere voorkeur, nl. geen regulerende maatregel. Indien dit niet
haalbaar zou zijn dan een maatregel die gelijk zou zijn voor alle importeurs binnen de
EU.
Na de belanghebbende partijen gehoord te hebben (ook de fabrikanten) heeft de
Europese Commissie besloten tot een anti-dumping maatregel. Hoewel niet ideaal,
wel beter voor de Nederlandse importeurs. Deze maatregel is eind in 2008 van
kracht geworden, voor de duur van vijf jaar.
In 2010 zijn er twee zaken aangespannen met betrekking tot de anti-dumping
maatregel.
1. Drie Duitse importeurs hebben – op basis van de gewijzigde
marktomstandigheden ten tijde van de onderzoeksperiode – een verzoek tot
herziening ingediend.
2. Twee Chinese fabrikanten zijn een rechtszaak begonnen tegen de door de
Europese commissie gehanteerde procedure (welke tot de anti-dumping
maatregel heeft geleid).
Beide zaken worden door de NZV gesteund.
Het vervolg van deze zaken in 2011:
Met betrekking tot het herzieningsverzoek is de NZV in contact geweest met de
Nederlandse afgevaardigde voor anti-dumping zaken in de EU in een poging
voldoende stemkracht binnen de EU te vergaren. De bijeenkomst met deze
ambtenaar was weinig bemoedigend. Behalve het feit dat hij niet up-to-date was over
de situatie (het herzieningsverzoek was bij hem onbekend!) gaf hij ook duidelijk te
kennen dat de kans om de Europese Commissie te overtuigen, vrijwel nihil is. Het
aantal lidstaten dat tegen anti- dumping maatregelen is ( de noordelijk lidstaten incl.
Nederland) vormt in dit soort zaken een minderheid. De Zuid- en Oost-Europese
staten zijn veelal vóór dit soort maatregelen en helaas in de meerderheid….
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Met betrekking tot de tweede zaak (van de twee Chinese fabrikanten):
De rechter van het Europese Hof heeft hierbij geoordeeld dat op een aantal punten in
de procedure, de commissie inderdaad onvoldoende gelegenheid heeft gegeven aan
de fabrikanten om te reageren. Dat deel van de procedure moet opnieuw worden
gedaan.
DG Trade (van de Europese Commissie, en hiervoor verantwoordelijk) heeft hierom
een nieuwe deelprocedure opgestart. In dit kader is door hen een hearing
georganiseerd waarin belanghebbenden de standpunten kon toelichten (februari
2012).Wij zijn bij deze hearing aanwezig geweest (als onderdeel van Frucom) en
hebben onze standpunten en vragen naar voren gebracht.
Hoewel de hearing slechts betrekking had op twee Chinese fabrikanten hebben we
gezien dat er feitelijk fouten zijn gemaakt door de commissie met betrekking tot de
gehele procedure (niet slechts een deel, en niet slechts bij deze twee fabrikanten).
De gehele basis voor het instellen van een anti-dumping maatregel is de calculatie
die men hanteert om de Spaanse industrie te vergelijken met de Chinese industrie.
De cijfers die ze gebruiken (en die men van importeurs en fabrikanten heeft
gekregen) zijn confidentieel en kennen we dus niet. Echter, de rekenmethode die
men heeft gebruikt en de gevolgtrekkingen kennen we wel. En juist hierin zit(ten) de
fout(en), zoals we tijdens de hearing hebben gezien en aangetoond.
Of er iets gedaan wordt met deze informatie, is afwachten. De Europese Commissie
heeft tijdens de hearing aangegeven zich momenteel slechts te beperken tot het
opnieuw doen van de deelprocedure zoals door de rechter bepaald.
Wordt vervolgd dus.
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 12

Reclamecommissie

Het reclamebeleid van de afgelopen jaren heeft zich gekenmerkt door het in de lucht
houden van een m.n. op de consument (d.m.v. recepten) gerichte website. Gezien
het beschikbare budget een te verdedigen keuze.
Dit jaar heeft de reclamecommissie gekeken naar alternatieven waarbij helaas het
budget leidend, dan wel “lijdend” is. De industrie lijkt in ieder geval een belangrijkere
doelgroep dan de consument; immers de consument wordt wel benaderd door de
retail, de detailhandel dan wel de industrie.
Actiepunten:
 Het aanpassen van de website, waarbij de pagina “members only” aangepast
wordt aan de wensen en behoefte van de leden;
 De Reclamecommissie kan zich ook richten op de interne klant (leden);
 Benoemen van bij de leden bestaande behoefte op het gebied van kennis,
d.m.v. ledenconsultatie;
 Universiteiten en hogescholen benaderen omtrent stageplaatsen binnen
aangesloten leden. Goed punt is de mogelijkheid om bij de verschillende
leden (die leden waar voldoende kennis is om stagiaires te begeleiden)
stagiaires onder te brengen om kennis binnen de branche te vergroten. Het
idee is om de uitkomsten daarvan via het secretariaat te vertalen naar
relevante afnemers;
 Activiteiten benoemen en organiseren t.b.v. kennis en kennisoverdracht voor
leden;
 Workshops organiseren over het gebruik van producten, die leden
verhandelen Denk daarbij aan kookworkshops, workshops industriële
marketing of bedrijfskundige beschouwing op noten, gedroogd fruit, conserven
en rijstcrackers;
 Het organiseren van inloopborrels tijdens de oogstmomenten, met sprekers
die e.e.a. over de lopende oogsten vertellen. Uiteraard zijn deze
bijeenkomsten tegen kostprijs met een kleine vergoeding voor de
reclamecommissie voor iedereen toegankelijk.
De verschillende te genereren rapporten kunnen tegen een kleine vergoeding voor
de reclamecommissie, door alle leden gekocht worden.
De workshops zullen tegen een kostendekkende bijdrage met een kleine opslag voor
de reclamecommissie voor alle leden toegankelijk zijn.
Ondanks een beperkt budget, zijn er genoeg ideeën voor de nabije toekomst.
Hopelijk kan hier in 2012 een begin mee worden gemaakt.

In de commissie hadden zitting:
B. de Jonge
(voorzitter)
M. Kleiwegt
Mw. B.A. Niemans
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Hoofdstuk 13

Reglementencommissie

In 2011 is de Reglementencommissie niet in vergadering bijeen geweest. Wel zijn er
een paar opvallende aspecten tijdens arbitrages waargenomen die regelmatig
voorkomen en waar we u nogmaals op willen wijzen.
Tijdens arbitrages maken partijen meer en meer gebruik van advocaten. Buiten het
feit dat dit het er voor de arbiters niet gemakkelijker op maakt (de arbiters zijn immers
vakbroeders zonder juridische achtergrond) is het zo dat deze advocaten ieder klein
missertje van de andere partij zullen aangrijpen om met zwaar juridisch geschut aan
te vallen. U moet daarbij vooral denken aan het onderuit halen van de
toepasselijkheid van de NZV-Condities. Indien één der partijen zich daarop beroept
(meestal de gedaagde natuurlijk) zijn arbiters gedwongen serieus te kijken naar de
bevoegdheid en of men überhaupt wel uitspraak kan doen op basis van de NZVCondities.
Daarom blijft het van het allergrootste belang om als eiser (en gedaagde) zo goed
mogelijk gedocumenteerd ter tafel te komen.
Denk hierbij o.a. aan de volgende punten:
- Stel voordat de overeenkomst gesloten wordt de NZV-Condities ter
beschikking aan de andere partij. Dit kan tegenwoordig zo makkelijk met een
digitaal bestandje;
- Vermeld in uw contract heel duidelijk dat de NZV-Condities van toepassing
zijn en andere condities worden uitgesloten;
- Vermeld bij voorkeur ook op uw factuur de NZV-Condities en maak een
melding van eigendomsvoorbehoud;
- Het allerbeste is natuurlijk om het contract getekend retour te krijgen van uw
wederpartij;
- Indien er zich een dispuut voordoet: zorg dat u ook SCHRIFTELIJK e.e.a.
documenteert. Niets is voor arbiters zo lastig om eerst tijdens een zitting
allerlei mondelinge afspraken te vernemen die meestal nog tegenstrijdig zijn
ook. Schriftelijk staat u altijd sterker;
- Let op termijnen! De NZV-Condities kennen diverse termijnen. Denk aan
termijnen van reclameren, maar ook aan de termijn waarbinnen een arbitrage
aangemeld dient te worden. Let ook op dat de termijnen langer zijn indien er
een buitenlandse partij bij het contract betrokken is.
Uiteindelijk willen we geen van allen een arbitrage, maar soms zijn problemen niet
meer in onderling overleg op te lossen en is het gelukkig zo dat we een mooi
arbitrage instituut kennen waar relatief voordelig en snel recht gesproken kan
worden. Maar hoe meer onduidelijkheden, hoe moeilijker het voor arbiters wordt om
een eerlijk en zuiver oordeel te vellen, dat bovendien vertraging tot gevolg kan
hebben.
In deze commissie hadden zitting:
S. van Graafeiland
(voorzitter)
C. van de Sandt
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M.H. van der Schalk
C.P.A. Weel
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Hoofdstuk 14

Werkgroep Aanverwante Artikelen

In 2011 heeft vooral “honing” de werkgroep Aanverwante Artikelen beziggehouden.
Dit keer waren het niet zo zeer de exportlicenties om honing naar de EU landen te
mogen exporteren (Belize is van de lijst afgevoerd en Ghana, India en Madagaskar
zijn juist toegevoegd), maar meer de discussie dat er genetisch gemodificeerde
organismen (GGO) aanwezig kunnen zijn in honing uit bepaalde landen.
In Brussel is in 2011 gediscussieerd over de vraag of honing waar pollen van het
genetisch gemodificeerde maïs ras MON 810 in voorkomen, geëtiketteerd moeten
worden als 'geproduceerd met GGO’s”. Levensmiddelen die GGO's bevatten moeten
nl. als zodanig geëtiketteerd worden.
Een advies van de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie d.d. 9
februari 2011 stelde o.a. dat:
1. Een levensmiddel waarin materiaal uit een genetisch gemodificeerde plant
aanwezig is moet worden aangemerkt als een met GGO’s geproduceerd
levensmiddel.
2. Ongewilde aanwezigheid in honing van zelfs uiterst kleine hoeveelheden
stuifmeel van het maïs ras MON 810 tot gevolg heeft dat voor die honing een
vergunning voor het in de handel brengen is vereist.
De opinie van de Advocaat Generaal is weliswaar niet bindend, maar werd in
september 2011 wel gevolgd door het Europese Hof. De uitspraak van het Hof zal
hoogstwaarschijnlijk opgevolgd worden door de Europese Commissie.
Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de handel en import van honing. In
de eerste plaats is er een vergunning vereist voor het in de handel brengen van deze
honing en ten tweede dient op het etiket vermeld te worden “met een GGO
geproduceerd levensmiddel”. De opinie van de Advocaat Generaal doorkruist wel de
min of meer consensus (geen verplichting tot etikettering) die hierover eerder binnen
het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid was bereikt.
Kortom genoeg onzekerheid en gespreksstof. Wordt vervolgd.

In deze commissie hadden zitting:
S. van Graafeiland
(voorzitter)
G.N. Dannis
H.C. Moerman
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Hoofdstuk 15

LUSTRUMCOMMISSIE

De afgelopen maanden is gekeken naar de manier waarop we met elkaar stil zullen
staan en vieren dat de NZV in 2012 al 105 jaar bestaat.
Uitgangspunt was dat het een interactieve bijeenkomst zou moeten zijn waarbij de
leden met hun partners op een recreatieve wijze ontspannen met elkaar bezig zijn,
waarbij ook de nodige zorg besteed dient te worden aan het culinaire gedeelte van
zo`n bijeenkomst. Tot slot mag natuurlijk het feestelijke gedeelte niet ontbreken.
Door bovenstaande voorwaarden te mixen zijn we gekomen tot een middag- en
avondprogramma waarbij we beginnen met een aantal gezellige activiteiten op divers
gebied. Vervolgens gaan we genieten van een “gezellig culinair” moment op een
niveau dat u van de NZV mag verwachten. Tot slot de feestelijke finale waarbij de
noten van de begeleidende band niet zullen onderdoen voor de noten waar veel
leden in handelen!
Alle details worden u toegezonden, maar reserveer alvast 28 september 2012 in uw
agenda, u mag dit niet missen!!

In deze commissie hadden zitting:
B. de Jonge
(voorzitter)
C. Marsé
G. Polderman
Mw. B.A Niemans
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