
Jaarverslag 2019



Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2019 van Het Comité van Graanhandelaren. Het jaarverslag
is in een volledig nieuw jasje gestoken. Wij hopen dat u dit jaarverslag met veel plezier
leest en op deze manier in zeer compacte vorm een mooi overzicht heeft van de
activiteiten van 2Het Comité in 2019.

Matthé Vermeulen, voorzitter Het Comité

Paulien van de Graaff, algemeen secretaris Het Comité 
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Over Het Comité
De Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren (hierna genoemd Het Comité) 
behartigde in 2019 de belangen van 120 leden actief in de agri-business. 

Het Comité is opgericht in 1872. Van oudsher vormt het opstellen en beheren van 
nationale en internationale standaardhandelscontracten te samen met het hierbij 
behorende arbitrage-instituut een belangrijke pijler van Het Comité. Daarnaast levert Het 
Comité verscheidene diensten aan haar leden zoals monsteropslag, het verstrekken van 
dagwaarden en de scholing en opleiding van mensen werkzaam in de sector. 

Nieuwsvoorziening

Leden van Het Comité kunnen zich abonneren op de nieuwsberichten van Het Comité en 
ontvangen circa twee maal per week een e-mail met diverse nieuwsberichten over voor de 
sector relevante thema’s. Aanmelden voor deze nieuwsberichten kan via www.graan.com

Externe vertegenwoordiging

Daarnaast is Het Comité betrokken bij Coceral, GMP+ International, BO Akkerbouw, 
Federatie Nederlandse Diervoederketen, Nibem, RiskPlaza en behartigt in de diverse 
overleggremia van deze organisaties de belangen van onze leden. 
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Missie Het Comité
Het faciliteren van onbelemmerde handel, aanvoer en logistiek van agrarische
grondstoffen (granen, zaden en peulvruchten) voor voedsel, diervoeder en energie en het
verder versterken van de positie van Nederland als attractieve vestigingsplaats voor
spelers in de agrarische grondstoffenketen.

Het leggen van verbindingen met andere ketenschakels, het faciliteren van de verbinding
tussen leden onderling en de kennisoverdracht en informatievoorziening naar de leden
toe.
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Onderwerpen in 2019
Droogte-overleg

Als gevolg van de extreem lage
waterstanden in het najaar van 2018 is in
2019 door Het Comité en haar leden
gewerkt aan een optionele contractuele
clausule in het geval van hoog of laag water.

Daarnaast heeft Het Comité deelgenomen
aan de Beleidstafel Droogte van het
overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Hierin
is het belang van het over water kunnen
transporteren van (diervoeder)grondstoffen
benadrukt. Dit signaal is uiteindelijk ook
opgenomen in het eindrapport ten behoeve
van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat.

Met deze inzet hoopt Het Comité een
eventuele volgende droogte periode minder
verstrekkende negatieve gevolgen voor de
sector heeft.

Dutch Trade in Grains Seeds and Pulses

In 2019 heeft Het Comité een brochure
getiteld ‘Dutch Trade in Grains, Seeds and
Pulses’ uitgegeven. De brochure geeft een
helder overzicht van de volumes en
belangen van de handel in granen, zaden en
peulvruchten en de rol die Nederland hier in
speelt.

De brochure is aan Tweede Kamerleden
verstuurd en wordt gebruikt in gesprekken
met o.a. het ministerie. De digitale brochure
is te vinden op www.graan.com. Papieren
versies van de brochure kunnen bij
secretariaat aangevraagd worden.
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Onderwerpen in 2019
Sectorale monitoring

Bedrijven zijn wettelijk verplicht een
monitoringsprogramma te hebben om te
verifiëren of een product aan de
specificaties voldoet. Voor de collecteurs van
granen, zaden en peulvruchten wordt door
Het Comité jaarlijks het sectorale
monitoringsprogramma uitgevoerd.

Er worden door een onafhankelijke
monsternemer monsters genomen van
producten van Nederlandse herkomst, die
onder de scope van de sectorale monitoring
vallen (tarwe, gerst, haver, rogge, triticale,
maïs, koolzaad, bruine bonen, kapucijners,
erwten, soja en lupinen). Vervolgens worden
de monsters geanalyseerd op een breed
spectrum aan residuen van
gewasbeschermingsmiddelen, mycotoxinen
en andere contaminanten. In 2019 zijn er
geen overschrijdingen van de wettelijke
limieten geconstateerd.

Pesticidewijzer diervoedermiddelen

Door de partijen in de diervoederketen (Het
Comité van Graanhandelaren, Nevedi, OPNV,
VERNOF, MVO, VVDN en SecureFeed) is
gezamenlijk een pesticidewijzer opgesteld.

De pesticidewijzer loopt per pesticide stap
voor stap door de diervoederwetgeving.
Voor elke situatie wordt aangegeven welke
stappen een diervoederbedrijf moet nemen
als zij een residu van een
gewasbeschermingsmiddel vindt in een
voedermiddel.

De pesticidewijzer zorgt voor een
geharmoniseerde benadering voor de
borging van voeder- en voedselveiligheid,
terwijl onnodige afkeur en daarmee
verspilling van voedermiddelen wordt
voorkomen.

De pesticidewijzer is afgestemd met de
NVWA en ministeries van LNV en VWS, maar
is geen officiële wetgeving.
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Onderwerpen in 2019
Brochure pesticiden

Het Comité, MVO, FEDIOL, COCERAL en 
UNISTOCK hebben een brochure over 
residuen van gewasbeschermingsmiddelen 
uitgegeven voor boeren en opslaghouders in 
derde landen. 

MRL-wijzigingen in de EU kunnen zeer 
marktverstorend werken. Daarom is deze 
brochure van grote meerwaarde om boeren 
en opslaghouders in derde landen te 
informeren over de EU-wetgeving en het 
bewustzijn van residuen van 
bestrijdingsmiddelen op granen, zaden en 
peulvruchten en de potentiële impact 
hiervan te vergroten. 

De brochure is beschikbaar in vele talen en 
is verspreid via het netwerk van 
Nederlandse landbouwattachés en boeren- / 
en handelsorganisaties in de verschillende 
landen. 

TKI- projecten

Het Comité neemt deel aan drie
Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI).
In deze projecten is er sprake van een
publiek private samenwerking. Door het
bedrijfsleven worden in cash en in kind
middelen, kennis en tijd ingebracht en de
overheid verdubbelt deze inbreng.

Het betreft TKI-projecten m.b.t.:

• KringloopToets 2.0: ontwerpinstrument
om nutriëntenkringlopen te sluiten

• Verwerkingsfactoren pesticiden in
diervoeding

• Sneltesten ergotalkaloïden

De projecten hebben een doorlooptijd van
2-3 jaar, 2019 was het eerste jaar van de
projecten.
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Bijeenkomsten in 2019
Nieuwjaarsreceptie

Het verenigingsjaar werd op 10 januari
afgetrapt met een nieuwjaarsreceptie in
Brasserie Het Schielandhuis in Rotterdam.
Ruim 75 leden van Het Comité hebben
onder het genot van een borrel, geproost op
het nieuwe jaar.

Arbitrageseminar

Op 29 maart is in samenwerking met
NOFOTA een arbitrageseminar
georganiseerd. Onder de deskundige leiding
van Dorine ten Brink en Arnold Hoek werden
de arbiters bijgepraat over de belangrijkste
ontwikkelingen en konden ze hun
arbitragekennis met het bespreken met
praktijkcasussen op peil houden.
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Bijeenkomsten in 2019
Algemene Ledenvergadering

Op 14 mei vond de Algemene
Ledenvergadering plaats. Ditmaal in het
Maritiem Museum in Rotterdam. Na afloop
van de vergadering vond er een rondleiding
over de stadsgraanzuiger (de laatste nog
functioneerde graanelevator ter wereld)
plaats.

Netwerkevenement Klimaat, Kringlopen,
kansen en knelpunten

Op 22 mei vond in samenwerking met
Nevedi het jaarlijkse netwerkevenement
plaats. Ditmaal stond het evenement in het
teken van klimaat, kringlopen, kansen en
knelpunten. Ruim 150 deelnemers uit de
diervoederketen namen hieraan deel.
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Bijeenkomsten in 2019
Jaardiner

Op 14 november vond het jaardiner
wederom plaats in het WTC in Rotterdam.
Ruim 470 deelnemers namen deel aan de
borrel en het diner, waardoor er zoals
vanouds ruim voldoende gelegenheid was
tot netwerken.

Seminar

Digitalisering in de Grondstoffenhandel

Op 22 november vond in samenwerking met
NOFOTA en MVO het seminar Digitalisering
in de Grondstoffenhandel plaats. Ruim 140
deelnemers werden tijdens deze middag
bijgepraat over de digitale ontwikkelingen in
de agri-food sector.
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Bijeenkomsten in 2019
Cursus handelscontracten i.s.m. FEGRA

In samenwerking met FEGRA (BE) zijn er 4
cursusmodules georganiseerd op het gebied
van contractkennis, contractuele condities &
afwikkeling, verzekeringen en monstername.

De modules zijn door 34 Nederlandse en
Vlaamse deelnemers gevolgd. De modules
zijn verzorgd door docenten met vele jaren
ervaring in hun vakgebied.

Daarnaast was er volop ruimte voor
discussie en werden er praktijkvoorbeelden
uitgewerkt, waardoor de deelnemers veel
praktische kennis hebben opgedaan.

Strategiesessie bestuur

Op 16 september heeft het bestuur een
strategiesessie gehad. In deze sessie is zijn
de missie en visie van Het Comité besproken
en aangepast. Verder heeft het bestuur
gesproken over waar de focus van Het
Comité de komende jaren moet liggen.
Voorzitter Matthé Vermeulen heeft de
uitkomsten gepresenteerd tijdens het
jaardiner in november.
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Bijeenkomsten in 2019
Cursus Graanhandel

In mei is de cursus graanhandel 2018-2019
afgerond. Bijna 30 cursisten zijn geslaagd
voor de cursus die verspreid over een half
jaar ingaat op alle aspecten van de
graanhandel.

In september is editie 2019-2020 van start
gegaan. Hier nemen ruim 50 deelnemers
aan mee.

Excursie Cursus Graanhandel

Vast onderdeel van de cursus graanhandel
zijn de excursies naar diverse bedrijven. Dit
jaar zijn ABZ Diervoeding, TLR, Marcor en
EBS bezocht. De cursisten zien en ervaren
tijdens deze excursies de diverse
bedrijfsprocessen in de praktijk. Dit is een
waardevolle aanvulling op de theoretische
lessen gegeven door de vakdocenten.
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Bijeenkomsten in 2019/ Arbitrages
Bezoek Straatsburg met Coceral

Op 17 september heeft een delegatie van
Coceral (incl. de voorzitter en secretaris van
Het Comité) een bezoek gebracht aan het
Europees Parlement in Straatsburg.

Op deze dag is gesproken met 22
Parlementariërs over onderwerpen die veel
impact op de handel hebben zoals residuen
van gewasbeschermingsmiddelen en nieuwe
veredelingstechnieken.

Arbitrages

In 2019 werd er 1 arbitrage aangemeld.
Omdat deze arbitrage weer is ingetrokken
heeft er geen zitting plaats gevonden.

Om de ervaring van de arbiters op peil te
houden is een arbitrageseminar
georganiseerd (zie blz. 8)
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Winst en verliesrekening 2019

Winst en verliesrekening over 2019

2019 2018

Inkomsten 391.257 421.572

Salarissen en sociale lasten 206.365 185.590

Afschrijvingen op materiële vaste activa 0 1.204

Huisvesting 31.092 32.485

Overige bedrijfskosten 170.200 185.792

Som der Bedrijfskosten 407.657 405.071

Bedrijfsresultaat - 16.400 16.501

Financiële baten en lasten 8.243 2.476

Nettoresultaat (excl. deelneming) -8.157 18.977
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De sector in cijfers
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De sector in cijfers
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Bestuur, werkgroepen en commissies
In 2019 bestond het bestuur uit: 

M.C.F. Vermeulen (voorzitter)

A.L. van Eck (handel) 

B. Tacken (industrie)

A. van den Blink (handel in granen binnenland)

A. Groenenboom (dienstverlening)

M. Boot (industrie)

M.H. Sinke (dienstverlening)

J.J. Ronner (handel)
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Bestuur, werkgroepen en commissies
Het Comité heeft de volgende werkgroepen en commissies waarin de leden van Het 
Comité actief zijn: 

• Werkgroep Handel

• Werkgroep Contracten en Arbitrage

Onder deze werkgroep vallen de volgende Commissies:

• Commissie voor de Conditiën van de Nederlandse Handel in Granen en 
Diervoedergrondstoffen (CNGD)

• Commissie voor de Duitsch-Nederlandsche Contracten

• Commissie voor GZP-Contracten 

• Werkgroep Supply Chain

• Werkgroep Menselijke Consumptie en Handel

• Colleges voor het opmaken van standaardmonsters, voor Granen, Zaden en 
Peulvruchten
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Secretariaat
Het secretariaat van Het Comité staat

altijd voor u klaar!

Ons team bestaat uit:

Madelon Bastemeijer –secretaresse/ financiele adm.

Sanneli Kingma - beleidsmedewerker

Paulien van de Graaff – algemeen secretaris

Matthé Vermeulen – voorzitter

www.graan.com

Louis Braillelaan 80

2719 EK Zoetermeer

010-467 31 88

cvg@graan.com
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