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Inleiding

Over het algemeen zijn de import- en exportcijfers in de groenten en fruit branche in
2009 fors gedaald. De notenbranche vormt daar echter een uitzondering op en heeft
het naar verhouding heel goed gedaan. Sterker nog, het waren de noten die aan de
gepresenteerde jaarcijfers van het Productschap Tuinbouw op haar nieuwjaarsreceptie
een positieve wending gaven.
In dit jaaroverzicht doen alle voorzitters van de NZV werkgroepen en commissies
uitgebreid verslag van hun deelgebied in het afgelopen jaar. Zo krijgt u een duidelijk
beeld hoe de markt er in 2009 heeft uitgezien, met hier een daar een vooruitblik naar
komende jaren. Natuurlijk geeft dit jaarverslag ook een goed beeld waar het NZV
secretariaat zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. Dit geldt eveneens voor
het Frucom secretariaat en de daarmee gepaard gaande Europese zaken. In dit
verband wil het secretariaat de NZV leden danken voor de medewerking die zij van u
krijgt als er informatie nodig is om een probleem of kwestie aan te pakken, zowel in
Nederland als daarbuiten. Het zorgt ervoor dat de secretariaten het probleem in een
kader kunnen plaatsen, wat hen in staat stelt om de crux van het probleem aan de
autoriteiten over te brengen.
Op deze plaats wil het NZV bestuur nogmaals haar hartelijke dank uitspreken aan de
heer Van de Sandt die van mei 2005 tot en met mei 2009 het voorzitterschap van de
NZV op zich heeft genomen. Hij heeft dit altijd met veel enthousiasme en compassie
gedaan. Hij is begaan met de branche en heeft zich altijd ingezet voor het collectieve
belang. Eén wapenfeit verdient hier een extra vermelding. De heer Van de Sandt is de
initiatiefnemer van het TNO rapport geweest over de positieve gezondheidsaspecten
van noten en gedroogd fruit, dat ter ere van het 100 jarig bestaan in 2007 is
uitgekomen. Een zeer belangrijk rapport waar de branche haar voordeel de komende
jaren mee kan doen. Want gezonde voeding zal alleen maar belangrijker gaan worden.
Wij hopen hier in 2010 meer aandacht aan te kunnen besteden.
De heer Van de Sandt heeft de voorzitterhamer in 2009 overgedragen aan de heer
Penning, die zich als waarnemer een waardige opvolger heeft getoond van de heer Van
de Sandt. Het bestuur is dan ook verheugd om hem in 2010 officieel kandidaat te
stellen voor het voorzitterschap van de NZV.
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Verenigingsaangelegenheden

Gedurende het verenigingsjaar 2009 heeft het bestuur van de vereniging uit de
volgende personen bestaan:

Bestuur:
J. Penning
A.W.G. Carabain
P.C. Stienen

wnd. voorzitter
vice-voorzitter
penningmeester

}
} dagelijks bestuur
}

S. van Graafeiland
W. Leeuwenburgh
R. Raaphorst
M. Soytürk
P.R.F.M. Thieme
vacature

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

secretaris
administratief medewerkster

In 2009 had de NZV achtenveertig leden en negen buitengewone leden.
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Overzicht vertegenwoordigingen

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

bestuurslid

bestuurslid

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.
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 gedelegeerde
Fytosanitaire vraagstukken:
C. van de Sandt

gedelegeerde
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Commissie van Advies

Deze commissie, die het bestuur adviseert ten aanzien van aanvragen voor het
lidmaatschap van de vereniging, heeft in het verenigingsjaar 2009 twee aanvragen ter
beoordeling gekregen. In beide gevallen heeft dit geleid tot het toelaten van het
desbetreffende bedrijf tot de vereniging.
Het betreft hier de firma‟s:
Labco B.V. in Europoort – Rotterdam (buitengewoon lid)
Going Nuts Trading Company B.V. in Middelburg

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

Arbitrage-instituut
In 2009 zijn zeven arbitrages aangemeld. In één daarvan heeft de wederpartij ook nog
een tegenvordering ingediend. Er waren dus acht procedures aanhangig. Twee zaken
betroffen een hoger beroep. In twee zaken is dit jaar nog vonnis gewezen. Drie zaken
zijn – om diverse redenen - ingetrokken.
In drie zaken was de eisende partij van buitenlandse afkomst en de gedaagde partij
van binnenlandse afkomst.
In twee zaken was de gedaagde partij van buitenlandse afkomst.
In drie arbitrages waren zowel de eisende als de gedaagde partij Nederlandse
bedrijven.

Waarschuwingslijst
In 2009 heeft de NZV zelf geen verzoeken ontvangen om een procedure rondom de
waarschuwingslijst te starten. Een dergelijke procedure is wel eenmaal in Amerika bij
de AFI aangevraagd. Via deze organisatie is er in 2009 één Amerikaans 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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FRUCOM / Europese zaken

De nieuwe maximum limieten voor aflatoxine hadden ook in 2009 nog alle aandacht.
In dit jaar heeft de Europese Commissie eindelijk voor de kogel door de kerk gezorgd
als het gaat om het vastleggen van de verhoogde aflatoxine limieten voor amandelen,
hazelnoten en pistachenoten. Pas eind februari 2010 zijn de limieten officieel
gepubliceerd.
Ook is er veel werk verzet op het gebied van de nieuwe Europese regelgeving voor
“high risk” producten, waarbij door middel van intensief lobbyen (een traject van drie
jaar!) de handelsbelemmeringen beperkt zijn gebleven.
Daarnaast heeft de Frucom een belangrijk succes geboekt in het kader van de
bijzondere maatregelen voor aflatoxine gevoelige levensmiddelen (besluit 2006/504)
dat de fysieke controles uiteindelijk niet plaats hoeven te vinden bij het punt van
binnenkomst in de Europese Unie, maar dat die controle ook verplaatst kan worden
naar de plaats van eindbestemming van de producten. Op dit moment wordt heel hard
gewerkt om dit ook te bewerkstelligen voor de regelgeving omtrent de “high risk”
producten.
Niet vergeten mag worden het Frucom verslag dat wekelijks uit alle RAS meldingen
wordt samengesteld. Het jaar 2009 was ook het jaar van de IUU Fishing. Nieuwe
strenge regelgeving dat illegal, unreported en unregisterd vissen moet voorkomen. Ook
bleef de Frucom vinger aan de pols houden als het ging om de antidumpingzaken van
suikermaïs uit Thailand en mandarijnen conserven uit China. En natuurlijk de nog
steeds lopende herziening van de preferentiële “rules of origin”.
Belangrijk om te vermelden is dat de Frucom als organisatie zichzelf bij de Europese
autoriteiten beter heeft weten te profileren. De deskundigheid van de Frucom wordt
zeer op prijs gesteld. Die deskundigheid kan zij o.m. leveren omdat ook de leden van
de nationale organisaties input leveren voor onderzoeken. Daarmee komt de Frucom
beslagen ten ijs bij de Brusselse autoriteiten en dat dwingt respect af. Overigens is
daarbij de input van leden van de nationale organisaties ook van groot belang.
Resultaten behalen in Brussel is vaak de weg van de lange adem. Je boekt niet snel
een succes. Daar gaat vaak jaren lobbywerk aan vooraf. Overtuigen, vasthouden, alert
blijven en een constante boodschap uitzenden, zijn hier de sleutelwoorden.
In dit verband is samenwerking met andere lobbyorganisaties (zoals Eurocommerce,
Çaobisco, ESA, AIPCE e.d.) in Brussel heel verstandig. Dat gebeurt dan ook, waardoor
effectief kan worden samengewerkt als het gaat om gemeenschappelijke belangen.

Frucom:
M. Rome
Mw. S. Mamias
Mw. C. Moser

voorzitter
algemeen secretaris
technisch adviseur / kwaliteitsmanager
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Werkgroep Gedroogd Fruit

Gelukkig heeft voor de meeste van onze leden de niet te missen hype omtrent de
kredietcrisis, geen al te serieuze gevolgen gehad. Op het gebied van de zuidvruchten
'hobbelde' eigenlijk alles door en behalve wat hectische markten, zoals die van de
sultanas aan het eind van het oogstjaar 2008, was het “business as usual.”
Er was dan ook geen reden om als werkgroep bij elkaar te komen.
Wel kunnen wij melden, dat de zuidvruchtensector op internationaal gebied versterkt is
met een werkgroep zuidvruchten (working group Dried Fruits) onder de paraplu van de
Frucom. Vanuit de NZV hebben hierin zitting de heren H. Kuiper (Yme Kuiper B.V.) en
M. Snoek (I.F.T. B.V.) en J. Penning (Catz International B.V.) als voorzitter.
In deze tijd van toenemende regelgeving vanuit Brussel is het belangrijk, dat wij als
branche ook op Europees niveau onze specifieke expertise kunnen bundelen om zo
nodig gefundeerd weerwerk aan de soms te fanatieke regelzucht in Europa te kunnen
bieden. Deze werkgroep werd eind 2009 geïnstalleerd voor een periode van twee jaar.
Een aantal zaken waar wij als (zuidvruchten-)branche in de komende tijd mee te maken
zullen hebben, betreffen de volgende onderwerpen:
- het aanpassen van de zwavellimieten voor bepaalde zuidvruchten. Op dit moment
onderzoekt een commissie van de Europese Unie of het mogelijk is de limieten naar
beneden te brengen. Men heeft de branche (in Frucom-verband) gevraagd aan te
geven wat daar de consequenties van kunnen zijn. Te denken valt aan kortere
houdbaarheid en minder verkoopbevorderend door donkere verkleuringen. Aan ons als
belanghebbende om deze argumenten met goede argumenten te pareren.
- het mogelijk invoeren van een limiet voor de PAK (Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen), die aangetroffen zijn in sommige partijen bananenchips. Oorzaak
kan zijn het bakken in niet al te vaak ververste olie, maar zou ook heel goed andere
oorzaken kunnen hebben en slechts voorkomen bij kleinschalige producenten, die
langs de kant van de weg staan te bakken. Ook hier zullen wij met data een al te rigide
wetgeving dienen te voorkomen in het belang van ons allen.
Met steeds meer beperkingen en regelgevingen - zeker op het gebied van food - is het
zaak dat wij gezamenlijk een gepast tegenwicht gaan vormen tegen de technocraten uit
Brussel. Duidelijk is, dat de tijd dat je als eenling daar iets aan kon doen, reeds lang
achter ons ligt. De enige zinvolle manier is gezamenlijk op te trekken hetzij in NZV
verband voor Nederlandse knelpunten, of onder de Frucom paraplu in Europees
verband. Een sterke NZV is dan ook voor onze handel van eminent belang.

In deze commissie hadden zitting:
J. Penning
S. van Graafeiland
J. Klijn
C. van de Sandt

(voorzitter)
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Werkgroep Noten

Na de kredietcrisis eind 2008 kenmerkt 2009 zich als een jaar van herstel. Waar de
prijzen van de meeste noten zich gedurende 2009 op lage niveaus bevonden, trad er
eind 2009 herstel op en stegen de prijzen van de meeste noten (o.a. walnoten,
pistachenoten en pijnboompitten) zelfs tot record hoogtes.
Deze stijgingen werden in de meeste gevallen niet veroorzaakt door misoogsten maar
door de gestegen vraag naar noten in landen als China, India en Turkije. Deze
economieën ontwikkelen zich in een dusdanig tempo dat de vraag in deze landen naar
luxe producten explosief gestegen is en hiermee ook de vraag naar noten.
Als deze ontwikkeling zich blijft voortzetten, dan kan dit voor Europese importeurs op
lange termijn een bedreiging gaan vormen. De meeste exporteurs beginnen nu al een
voorkeur te ontwikkelen om de producten te verkopen richting deze nieuwe
economieën omdat men daar in het algemeen hogere prijzen kan krijgen en ook te
maken heeft met minder strenge wetgeving voor wat betreft import in deze landen.
In Europa zien we op dit moment, onder druk van Brussel, een steeds striktere
regelgeving gecombineerd met een verhoogde controle frequentie (b.v. invoering
nieuwe wetgeving “high risk” producten) wat de import in de Europa gecompliceerder
en risicovoller maakt voor de exporteur.
Het is in de toekomst niet uit te sluiten dat exporteurs (van m.n. de “high risk”
producten) premies zullen gaan vragen voor de export naar Europa met als resultaat
hogere prijzen voor de consument en naar alle waarschijnlijkheid een daling van de
vraag op termijn.
Dit gezegd hebbende, blijkt de vraag naar noten, ondanks de hogere prijsniveaus,
redelijk prijs “inelastisch” en zien we geen daling van de vraag op korte termijn. Ook de
positieve publiciteit voor wat betreft de gezondheidsaspecten van de noten in de
landelijke pers heeft hier zeker toe bijgedragen.

In deze commissie hadden zitting:
P. Stienen
(voorzitter)
W. Leeuwenburgh (vice-voorzitter)
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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Werkgroep Visproducten

De werkgroep Visproducten kwam niet bijeen gedurende het verenigingsjaar.
Zoals wij u vorig jaar berichtten, is de NZV in 2009 lid geworden van de Vereniging van
Importeurs van Visproducten (VIV). Deze samenwerking heeft, wat ons betreft, de
gestelde doelstelling ruim gehaald. Een snellere berichtgeving naar de leden en met
kortere lijnen naar de verantwoordelijke instanties alsmede, een verlichting voor onze
secretaris aangaande de werkzaamheden voor de groep visproducten.
De werkgroepvoorzitter en secretaris hebben, in samenwerking met de Frucom en de
VIV, het laatste verenigingsjaar veel werk verricht aan het vormgeven van een voor
onze branche werkzame situatie voor de Illegal, unreported and unregulated (IUU)
fishing regelgeving. Als we nu kijken naar de situatie na implementatie van voornoemde
regelgeving, stellen wij vast dat onze opmerkingen inderdaad gehoord zijn, waardoor
er voor onze leden geen onoverkomelijke problemen bij de import geweest zijn.
Recentelijk zijn voor de visproducten uit Indonesië de extra controles bij import
vervallen. Helaas voor de branche heeft dit jaren geduurd maar uiteindelijk, na lang
aandringen, heeft Brussel ingezien dat de visexporteurs uit Indonesië wel degelijk hun
zaken op orde hebben. De extra kosten voor deze controles voor de importeurs van
visproducten zijn dus vervallen.
Op het gebied van de veelbesproken mondialisering speelt de wereldhandelsorganisatie (WTO) de hoofdrol. Tonijn staat, zoals u bekend is, hoog op het lijstje van
de WTO waarover men duidelijkere afspraken en een andere benadering van
invoerrechtenheffing wenst te bespreken. Gezien de betrokkenheid, productiematig met
name, van enkele Europese lidstaten komt men nog niet echt toe aan het maken van
concrete afspraken. De druk van de WTO op de Europese Commissie neemt echter
wel toe. Wij zullen dit voor u blijven volgen en houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
In deze commissie hadden zitting:
A.W.G. Carabain
(voorzitter)
G.N. Dannis
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Werkgroep Fruit- en Groenteconserven
alsmede sappen

In 2009 zijn er niet veel zaken te behandelen geweest. Men werd vooral bezig
gehouden door de voortdurende economische crisis waarvan de invloed op de handel
zeer duidelijk merkbaar was. In Brussel moest nog wel een beslissing genomen worden
in een langlopende zaak ( al vijf jaar!). Dit betreft de maïs vanuit Thailand (ad valorem
antidumping /minimuminvoerprijzen )
Maïs
De NZV is altijd tegen het nemen van antidumpingmaatregelen geweest, en we hebben
dit bij monde van de Frucom steeds duidelijk, met argumenten, aan de Europese
Commissie doorgegeven. Helaas, de Commissie bleek hier uiteindelijk geen oren naar
te hebben.
Nadat er nog wel een extra onderzoek is geweest naar een aantal Thaise fabrikanten –
om te zien of men in aanmerking kwam voor minimuminvoerprijzen – heeft de
Commissie geconcludeerd dat dit niet geval was en de optie van minimuminvoerprijzen
is volledig komen te vervallen. De antidumping maatregel, zoals in 2007 reeds was
opgesteld, is derhalve per september 2009 definitief, met percentages variërend per
fabriek tussen de 3,1% en 14,3%.
Mandarijnen/Champignons
Binnen de Frucom zijn er vragen gerezen over de effectiviteit van de antidumping
maatregelen met betrekking tot de mandarijnen vanuit China. De wens is geopperd om
eventueel terug te gaan naar een licentiesysteem. Er wordt verwezen naar de „goede‟
werking van dit systeem bij de champignons vanuit China (niet iedereen zal het
hiermee eens zijn!).
Zowel voor wat betreft de mandarijnen als de champignons zijn wij geen voorstander
van het licentiesysteem, zoals tot nu toe werd gehanteerd ( komt praktisch neer op
uitsluiting van een groot aantal – m.n. nieuwe – importeurs voor deze handel).
De discussie binnen de Frucom moet nog gevoerd gaan worden (in 2010). Uw
eventuele input hieromtrent zal door ons zeer worden gewaardeerd.
Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van 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)

JV-2009 - 13

Hoofdstuk 11

Reclamecommissie

In het jaar 2009 heeft de Reclamecommissie niet veel activiteiten gedaan.
Er is weinig geld beschikbaar om promotie te maken voor onze artikelen, dus hebben
we het beschikbare budget besteed aan de website. Zo hebben we nieuwe recepten op
de site gezet en zijn er andere foto‟s geplaatst, waardoor alles er weer wat frisser
uitziet.
Wij willen ons in de toekomst verder gaan richten op de gezondheidsaspecten van
noten en gedroogd fruit. Ook duurzaamheid zal daarbij een rol spelen. Noten zijn nl.
een goed alternatief voor vlees en dat zou de vermindering van Co2 uitstoot ten goede
komen. Er is dus veel te doen. Hopelijk kunnen we met behulp van subsidies van
derden flink op weg worden geholpen.

In de commissie hadden zitting:
R. Raaphorst
(voorzitter)
A.P. Weitering
Mw. mr. B.A. Niemans
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Reglementencommissie

In 2009 is de Reglementencommissie niet in vergadering bijeen geweest. Wel is er
regelmatig contact geweest met griffiers (advocaten) en commissielieden over diverse
zaken die bij arbitrages spelen.
Opvallend is dat bij veel arbitrages de gedaagde partij de toepasselijkheid van de NZV
condities betwist. In de praktijk betekent dit dat arbiters zich vaak eerst over deze
toepasselijkheid moet buigen alvorens aan de daadwerkelijke problematiek toe te
komen.
Daarom willen wij u er nogmaals op wijzen hoe belangrijk het is dat u duidelijk maakt
aan de wederpartij waarmee u zaken doet, dat de NZV condities van toepassing zijn op
de overeenkomst. Het is zeker niet genoeg om slechts te volstaan met een simpel
vermelden “Condities & arbitrage: NZV Condities”.
Indien u voor de eerste maal een overeenkomst met een partij afsluit, is het bijna een
verplichting om de NZV condities daadwerkelijk voor het afsluiten van de
overeenkomst aan de wederpartij te overhandigen. Dit kan heel simpel door de
condities digitaal per e-mail aan de wederpartij te sturen. U kunt de NZV condities via
de website van de NZV simpel downloaden. Niet alleen in de Nederlandse, maar ook in
de Engelse en Duitse taal.
Vermeld de condities duidelijk op de overeenkomst en vermeld ook dat deze condities
kosteloos en op eerste verzoek worden toegestuurd.
Dus voorkom teleurstellingen bij arbitrages op dit gebied en zorg dat voor het afsluiten
van het contract duidelijk is welke condities van toepassing zijn op de overeenkomst.

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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Werkgroep Aanverwante Artikelen

De werkgroep Aanverwante Artikelen is in 2009 niet in vergadering bijeen geweest.
Ook voor de handel in specerijen was het jaar 2009 weer een jaar waarin steeds meer
regels door de overheid werden vastgesteld. Ook bij deze productgroep worden steeds
meer documenten verlangd bij de import van de goederen. Speciaal wordt er meer
aandacht besteed aan microbiologische eisen alsmede strengere controles op
kleurstoffen, pesticiden en zware metalen.
Voor honing is er een EU-delegatie naar Vietnam geweest teneinde vast te stellen of
het huidige import verbod op Vietnamese honing in de Europese Unie kan worden
opgeheven. Hoewel een en ander er veelbelovend uitzag, is op dit moment nog steeds
niet bekend of en wanneer het importverbod kan worden opgeheven. Belize, Frans
Polynesië en Kameroen daarentegen hebben in 2009 wel een vergunning gekregen om
naar de Europese Unie te exporteren.
In deze commissie hadden zitting:
S. van Graafeiland
(voorzitter)
G.N. Dannis
H.C. Moerman
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Verpakkingenbelasting

De NZV heeft bij het ministerie van Financiën aangekaart om de jute zak en de
polyprobileen zak op de lijst van logistieke hulpmiddelen te plaatsen. Dit is makkelijker
gezegd dan gedaan. De lijst met logistieke hulpmiddelen is een ministeriële regeling en
wil je aan die lijst iets toevoegen, dan zal daar een formele procedure bij het Ministerie
van Financiën voor gevoerd moeten worden.
De NZV is inmiddels in overleg met de betrokken ambtenaren en verwacht binnenkort
uitsluitsel hierover te krijgen. Vanzelfsprekend wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

JV-2009 - 17

