
 

Aan FIOD en NVWA 

fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, klacht@nvwa.nl, iod@nvwa.nl, info@nvwa.nl, 

douane@belastingdienst.nl, klachten@nvwa.nl  

 

 

Onderwerp: mailactie mbt Israel Producten Centrum 

 

 

Leiden, 13 maart 2020 

 

 

 

Geachte leden van het NVWA en FIOD, 

 

Afgelopen februari heeft u, dankzij een oproep tot mailactie op de website van docP, ruim 340 e-

mails ontvangen van verontruste Nederlanders waar zij hun beklag deden over het Israël Producten 

Centrum te Nijkerk. De klacht was tweevoudig: 

 

1. Het IPC werd aangesproken op de foutieve etikettering van hun producten.  

2. Het IPC werd beticht van het ontduiken van betaling van (de juiste) invoerrechten.  

 

De mailactie is inmiddels stopgezet. Wel bieden wij u graag een nadere toelichting op deze klachten. 

 

Etikettering 

DocP is van mening dat het Israël Producten Centrum in strijd handelt met de Richtlijnen omtrent de 

etikettering van levensmiddelen afkomstig uit de Palestijnse bezette gebieden.  

 

In november 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigd dat levensmiddelen die 

het etiket “Made in Israel” dragen, terwijl zij afkomstig zijn uit de Palestijnse bezette gebieden, 

misleidend kunnen zijn voor consumenten.1 Het Hof overwoog expliciet dat “het weglaten van de 

vermelding dat een levensmiddel afkomstig is uit een ‘Israëlische nederzetting’ in een van de in punt 

33 van dit arrest bedoelde gebieden, de consument misleiden doordat bij hem de indruk wordt 

gewekt dat dit levensmiddel een andere plaats van herkomst heeft dan zijn werkelijke plaats van 

herkomst.”2 Dit betekent dat, indien een product afkomstig is uit een gebied dat sinds 1967 bezet 

wordt door Israël, het niet alleen vereist is om een indicatie van het gebied te geven, maar ook 

expliciet te vermelden dat  het product afkomstig is uit een Israëlische nederzetting.  

 

 
1 Hof van Justitie van de Europese Unie, arrest van 12 november 2019, C-363/18, r.o. 36  
2 Hof van Justitie van de Europese Unie, arrest van 12 november 2019, C-363/18, r.o. 57/58  
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Aanvankelijk, zoals docP leden zelf hebben geobserveerd op 12 december 2019, ontbrak het vereiste 

label geheel van ten minste twee producten van het IPC; docP zag van twee wijnen dat zij afkomstig 

waren uit de “Judean foothills” en de “Hebron Heights Winery”.3 Op grond van het arrest van het Hof 

van Justitie, hadden de etiketten van deze wijnen ook moeten vermelden dat zij afkomstig waren uit 

Israëlische nederzettingen. Een juist label voor sommige wijnen van het IPC, bijvoorbeeld voor Isaac’s 

Ram, zou zijn “Westelijke Jordaanoever (Israëlische nederzetting in Hebron)”.  

 

Het IPC heeft de etikettering inmiddels aangepast. Op 14 februari 2020 hebben de Christenen voor 

Israël in hun eigen podcast aangegeven dat de producten van het IPC voortaan van het label “product 

uit een Israëlisch dorpje in Judea en Samaria” voorzien zijn.4 Dat wordt eveneens toegelicht in een 

filmpje van het IPC.5 De huidige etikettering voldoet naar onze mening nog steeds niet aan de 

bovengenoemde vereisten van het Hof van Justitie.  

 

Zoals het Hof overwoog, moet de verstrekking van informatie aan consumenten hen in staat stellen 

goed doordachte keuzen te maken met speciale aandacht voor gezondheids-, milieu-, economische, 

sociale of ethische aspecten. Het Hof heeft daarbij opgemerkt dat consumenten bij hun 

aankoopbeslissingen mogelijkerwijs rekening houden met overwegingen die verband houden met 

het feit dat “levensmiddelen afkomstig zijn uit nederzettingen die zijn gesticht in strijd met de regels 

van internationaal humanitair recht”.6 Door de nederzettingen in de Palestijnse gebieden te 

omschrijven als “Israëlisch dorpje”, worden consumenten daaromtrent niet voldoende ingelicht. Het 

Hof heeft niet voor niets overwogen dat de weglating van de vermelding dat het afkomstig is uit een 

“Israëlische nederzetting” in strijd is met het Europees recht.  

 

Het IPC handelt dus volgens docP dus nog altijd in strijd met de Europese regelgeving als het gaat om 

de etikettering van (een deel van) de door haar aangeboden producten.  

 

Belastingtarieven 

Naast het etiketteringsprobleem, heeft docP in hun bericht ook zorgen geuit over de belasting die 

over de producten van het IPC geheven wordt. Deze zorgen betroffen het eventueel onterecht 

verkrijgen van belastingvoordeel als gevolg van verkeerde etikettering.  

 

Het is belangrijk om daarbij te wijzen op het feit dat er een gebrek is aan transparantie en publieke 

kennis over de behandeling van producten uit Israëlische nederzettingen door de Nederlandse Staat. 

Het is erg lastig om hier specifieke informatie over te vinden, zoals SOMO onlangs heeft 

ondervonden in hun zoektocht naar groente en fruit uit de Palestijnse bezette gebieden.7 Dat 

 
3 Zie Appendix 1 
4 In Podcast 21 bespreekt Sara van Oordt met Pieter van Oordt de onjuiste labelling: Podcast 21 
5 https://www.youtube.com/watch?v=VOnQeXOF8vE  
6 Hof van Justitie van de Europese Unie, arrest van 12 november 2019, C-363/18, r.o.53-57. 
7 Lydia de Leeuw omschrijft de lange zoektocht naar antwoorden van de douane in haar stuk “Van de 
Nederlandse douane naar de rechter” 

https://christenenvoorisrael.nl/podcast/podcast-21/
https://www.youtube.com/watch?v=VOnQeXOF8vE
https://www.somo.nl/nl/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/Van-de-Nederlandse-douane-naar-de-rechter-07-2018-v2.pdf
https://www.somo.nl/nl/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/Van-de-Nederlandse-douane-naar-de-rechter-07-2018-v2.pdf
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verkeerde labels zouden kunnen leiden tot de toepassing van het verkeerde importtarief, is geen 

vreemde aanname, nu niet te achterhalen valt of – en zo ja op welke wijze – de Douane controleert 

of producten uit Israël of uit de nederzettingen komen.  

 

Gezien er andere regels gelden voor producten die afkomstig zijn uit Israël dan voor die uit de 

Palestijnse bezette gebieden,8 en de etiketten van het IPC niet voldoende duidelijk maken waar het 

product vandaan komt, heeft DocP het sterke vermoeden geuit dat het Israël Producten Centrum 

mogelijk onterecht financieel voordeel heeft gekregen. Wij hopen dat u hierover enige duidelijkheid 

kan verschaffen. 

 

Conclusie 

Op grond van het bovenstaande hopen wij meer duidelijkheid verschaft te hebben omtrent onze 

klachten en de mailactie. Wij verzoeken u bij deze om een inhoudelijke reactie op onze klachten.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u vragen heeft, horen wij dat 

natuurlijk graag.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Sonja Zimmermann 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendices I en II 

 

 
8 Op producten die op het grondgebied van de staat Israël gemaakt zijn is de Preferentiele Regeling met Israël 
van toepassing: 2.2 Preferentiele regelingen van Handboek Douane  

https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HDU/preferentiele_oorsprong_en_herkomst-preferentiele_oorsprong.html#HDU-d161e62
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