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JAARPLAN 2023

Een woord vooraf 
Voor Het Comité van Graanhandelaren zal 2023 opnieuw een jaar worden waarin de 
geopolitieke ontwikkelingen, de situatie op de energiemarkt en de hoge transportprijzen 
van grote invloed zijn op de handel. Bij het schrijven van dit jaarplan 2023 is er helaas nog 
geen vooruitzicht op onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne . 
Wel is er duidelijkheid over de graandeal, die met 120 dagen is verlengd tot 19 maart 2023. 
Goed nieuws voor de boeren in Oekraïne, de mondiale voedselzekerheid en voor de inter-
nationale handel.

Daarnaast verwacht ik als voorzitter van Het Comité dat de graansector in het verenigingsjaar 2023  

volop te maken zal krijgen met de verschillende EU-plannen en maatregelen die voortvloeien uit 

de Green Deal, de Farm to Fork Strategy en de Biodiversity Strategy. Tevens zal er in Brussel verder 

gesproken en beslist worden over de voorstellen m.b.t. de import van ontbossingsvrije producten 

(waaronder soja en mais), due diligence en genomische technieken voor planten. 

Maar ook op nationaal niveau zijn er voldoende onderwerpen die de aandacht van de vereniging 

zullen vragen. Allereerst het blijven uitleggen van de werking en betekenis van de internationale 

graanhandel om daarmee een duidelijk beeld te schetsen van de sector. Het zorgvuldig omgaan 

met fosfides in agri-bulkgoederen en vooral het communiceren over het gebruik hiervan.  

Het updaten van de standaard handelscontracten die Het Comité beheert, maar ook de deel-

name van de vereniging in twee Publiek Private Samenwerkingsprojecten die in 2023 van start 

gaan. Het ene project betreft NL tarwe voor NL brood en het andere PPS-project zal onderzoek 

doen naar ‘de early warning van mycotoxines in EU-grains’ met behulp van o.a. big data. 

Naast het behartigen van de belangen van de leden, vind ik minstens zo belangrijk dat Het Comité  

een vereniging is van en door de leden. Vandaar dat er in het komende verenigingsjaar voor het 

eerst regionale bijeenkomsten georganiseerd gaan worden, waarbij de leden elkaar op regionaal 

niveau zullen ontmoeten. Doel van deze bijeenkomsten is het stimuleren van 

een actieve deelname van leden door niet alleen informatie te verstrekken, 

maar vooral ook door op te halen wat de leden bezighoudt.  

Samen met de andere bestuursleden en het bureau van Het Comité kijk ik 

er opnieuw naar uit om de belangen van de aangesloten lid-bedrijven te 

behartigen en daarmee bij te dragen aan een evenwichtige en succesvolle 

handel in granen, zaden en peulvruchten.  

Jan Willem Baas

Voorzitter 
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Over de vereniging  
Het Comité van  
Graanhandelaren 
Het Comité van Graanhandelaren maakt zich al anderhalve eeuw als vereniging sterk 
voor een evenwichtige en succesvolle graanhandel. Belangenbehartiging is een van de 
voornaamste taken van Het Comité. Hierbij komt de vereniging op voor de belangen van 
alle nationale en internationale leden op het gebied van landbouw- en handelspolitiek. 
Het Comité zet zich met name in om handelsbelemmeringen weg te nemen en (dier)-
voedselveiligheid te waarborgen. Het Comité vertegenwoordigt ruim 120 aangesloten 
lid-bedrijven, die als gewoon of buitengewoon lid zijn aangesloten. Daarmee is het de 
brancheorganisatie van bedrijven die actief zijn in de handelsketen van granen, zaden 
en peulvruchten, diervoeder(grondstoffen) en bio-energie.  

De bij Het Comité aangesloten bedrijven zijn handelaren, producenten, collecteurs, op- en 

overslagbedrijven, meelfabrieken, crushers, inspectiebedrijven en laboratoria. Zij vertegen-

woordigen gezamenlijk meer dan 90 procent van de branche.    

 



JAARPLAN 2023

5

In het Bestuur van Het Comité zijn alle geledingen van de aangesloten lid-bedrijven vertegen-

woordigd. Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar door de leden gekozen en 

kunnen twee maal voor eenzelfde periode herbenoemd worden. Het bestuur bestaat uit 

8 personen t.w.: Jan Willem Baas (voorzitter), Paul Stam (vice-voorzitter en namens industrie 

crush), Odette van Mackelenbergh (namens handel internationaal), Ben Tacken (namens 

industrie mengvoeder), Danny Swart (namens dienstverlening op- en overslag), Anton de Groot 

(namens handel in granen binnenland), Kim den Dekker (namens handel humane consumptie) , 

Jan Idzenga (namens inspectie). 

De vereniging wordt bemand door de 5 medewerkers van het bureau die het bestuur en de 

leden ondersteunen door het actief volgen van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen 

en relevante wet- en regelgeving, als ook door het verstrekken van informatie en het organiseren 

van activiteiten. Bij het bureau zijn werkzaam: Madelon Bastemeijer (medewerker secretariaat), 

Astrid klein Breteler (beleidsmedewerker voedsel- en diervoederveiligheid), Caroline Emmen 

(directeur), Sanneli Kingma (beleidsmedewerker voedsel- en diervoederveiligheid) en Mary Valk 

(medewerker secretariaat). 

Om de belangen van de leden efficiënt en effectief te behartigen werkt Het Comité van Graan-

handelaren op veel van de relevante beleidsdossiers samen met verschillende andere organisa-

ties op zowel nationaal als Europees niveau. Afhankelijk van het onderwerp worden op ad-hoc 

of structurele basis coalities gevormd. Het Comité werkt al geruime tijd samen met de volgende 

organisaties: de ketenorganisatie in Oliën en Vetten MVO, Vernof, NOFOTA, Nevedi en met de 

leden van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND), waarvan Het Comité één van de 8 

leden is. De vereniging is ook lid van de Europese organisatie COCERAL, het kennis- en informatie-

centrum BO Akkerbouw, de stichting NIBEM, het certificatieschema GMP+ en stichting Riskplaza. 

Het Comité maakt daarnaast deel uit van het consortium van de Europese Warenbeurs ECE.
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Het regelmatig hebben van contact met de ministeries van LNV en I&W en de verschillende 

toezichthouders is voor Het Comité en de aangesloten leden belangrijk. Van oudsher zijn er 

met regelmaat overleggen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over zowel 

voedsel- als diervoederveiligheid. De afstemming met SKAL, de toezichthouder van biologische 

producten, is nog beperkt en behoeft dan ook verdere opbouw voor leden die in biologische 

grondstoffen handelen. M.b.t. het onderwerp ‘gegaste ladingen’ heeft Het Comité samen met 

andere betrokken organisaties overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 
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Belangenbehartiging 2023
Bij het behartigen van de belangen van de ruim 120 aangesloten leden is het uitgangspunt 

voor Het Comité het wegnemen van handelsbelemmeringen en het waarborgen van voedsel-

veiligheid. In de missie van de vereniging staat dit als volgt verwoord: “het faciliteren van 

onbelemmerde handel, aanvoer en logistiek van agrarische grondstoffen (granen, zaden, 

peulvruchten) voor voedsel, diervoeder en energie”. 

Voedsel- en diervoederveiligheid 
Het thema voedsel- en diervoederveiligheid heeft binnen Het Comité een prominente plek. 

Voedsel en diervoeder horen immers veilig te zijn voor mens en dier. Om deze veiligheid te 

garanderen is er nationale en EU-wet- en regelgeving voor bijvoorbeeld maximumgehalten 

aan diverse planttoxines, contaminanten, zoals zware metalen en mycotoxinen, en maximale 

residu limieten (MRL’s) voor gewasbeschermingsmiddelen. Het Comité volgt nauwlettend 

zowel nieuwe wetgevingsvoorstellen als eventuele aanscherpingen van bestaande wetgeving. 

Voor het thema voedsel- en diervoederveiligheid neemt Het Comité actief deel aan verschil-

lende overleggen binnen het bedrijfsleven, met de Nederlandse overheid (Ministerie van LNV, 

Ministerie van VWS en de NVWA) en ook met andere organisaties zoals GMP+, SecureFeed 

en Riskplaza. Daarnaast werkt Het Comité op dit thema ook nauw samen met de Europese 

organisatie COCERAL. Ook in het verenigingsjaar zal Het Comité -waar nodig en wenselijk- 

data verzamelen, om daarmee onderbouwd te reageren en acteren op voorstellen van de 

Europese Commissie (EC) en de Nederlandse overheid. 

In 2023 zal er naar verwachting nieuwe wetgeving van kracht worden voor diverse mycoto-

xinen. In het geval van een aantal mycotoxinen gaat het vooral om een aanscherping van het 

maximumgehalte, maar ook worden er nieuwe productgroepen toegevoegd. 

Planttoxines die van nature in de plant zelf voorkomen worden steeds meer gereguleerd met 

wetgeving. Zo worden per 1 januari 2023 de maximumgehalten van kracht voor blauwzuur 

(hydrocyanic acid) in lijnzaad en THC in hennepzaad(producten), die bestemd zijn voor levens-

middelen. Voor diervoeder was er al een maximumgehalte aan blauwzuur in lijnzaad, voor THC 

in hennepzaad(producten) wordt deze discussie in 2023 in Europa nog gevoerd. 

Een ander onderwerp dat de aandacht zal vragen betreft minerale oliën, specifiek Mineral Oil 

Aromatic Hydrocarbons (MOAH). Geheel onverwacht werd in 2022 door de lidstaten een 

statement opgesteld dat maximale toegestane concentraties voor MOAH bevat en waarop per 

direct door lidstaten gehandhaafd kan worden. MOAH is een contaminant dat op verschillende 

plekken in de keten in voedingsmiddelen terecht kan komen, o.a. door het gebruik van brand-

stof, smeermiddelen, antistof middelen of verpakkingsmateriaal. Het Comité blijft hierover 
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contact houden met de Nederlandse overheid en toezichthouder, om meer duidelijkheid te 

verkrijgen over de vraag hoe het statement in Nederland geïmplementeerd wordt. Op Euro-

pees niveau vindt nauwe samenwerking met COCERAL over MOAH’s plaats. Van belang voor 

het onderwerp zal de risicoanalyse zijn die eind 2023 van de Europese Autoriteit voor voedsel-

veiligheid (EFSA) wordt verwacht. 

De verwachting is dat als gevolg van de Europese Farm to Fork Strategye het aantal toegelaten 

gewasbeschermingsmiddelen in de EU geleidelijk zal afnemen en de internationale handel 

steeds meer geconfronteerd zal worden met verschillende MRL’s in enerzijds derde landen en 

anderzijds in de EU. Het Comité zal zich – samen met andere organisaties en COCERAL- blijven 

inzetten voor een level playing field.

Voor Het Comité en de aangesloten leden is het belangrijk om met regelmaat contact en 

afstemming te hebben met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over 

verschillende voor de graansector relevante onderwerpen. In 2023 zijn dat o.a. de implemen-

tatie van de meldplicht voor private laboratoria voor levensmiddelen en de aanpassing van de 

‘beslisboom’ voor de meldplicht die tot nu toe alleen voor feed van kracht is. Interessant voor 

Het Comité is daarbij ook de inkijk die de NVWA zal gaan geven over wat de autoriteit onder-

neemt na het doen van een melding.  

Werkgroep Voedsel- en diervoederveiligheid / HACCP-team
In 2022 is Het Comité gestart met de nieuwe werkgroep voedsel- en diervoederveiligheid voor 

de aangesloten lid-bedrijven. In deze werkgroep worden de ontwikkelingen op gebied van 

wet- en regelgeving besproken. Tevens is er aandacht voor de consultaties van de Europese 

Commissie en de Nederlandse overheid waarbij aan de leden van de werkgroep om input 

wordt gevraagd. Daarbij is de werkgroep ook een plek waar vragen of knelpunten van leden 

op het gebied van voedsel- en diervoederveiligheid besproken worden. 

Het Comité heeft daarnaast ook een eigen HACCP team (vanuit de lid-bedrijven), dat verant-

woordelijk is voor de Hygiënecode voor Granen, Zaden en Peulvruchten collecterende, verwer-

kende en afleverende bedrijven en voor de Sectorale monitoring (zie ook onder diensten).

Gegaste ladingen 
In het voorjaar 2022 stuurde de staatssecretaris van 

Intrastructuur & Waterstaat de zgn. Ketenanalyse 

Gegaste ladingen naar de Tweede Kamer. Aanleiding 

voor de analyse was het incident in 2019 met de lichter 

FOX en de incidenten uit de zomer van 2021 met bin-

nenvaartschepen, waarbij de ladingen nog (gedeeltelijk) 

gegast bleken te zijn. Met alle risico’s van dien voor 

de betrokken personen. In de Ketenanalyse worden 

de kwetsbaarheden van de keten geanalyseerd en zijn 

diverse beheersmaatregelen opgenomen. Eén van de 

maatregelen betreft de clausule ‘gegaste ladingen’ 
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die Het Comité in december 2021 aan het standaardcontract CNGD heeft toegevoegd. 

De clausule bepaalt dat de verkoper verplicht is aan de koper te melden of de lading vooraf-

gaand aan de opslag en/of het transport gegast is geweest. Over de Ketenanalyse en over 

een eventuele wijziging van de Europese regelgeving transport binnenvaart (ADN) blijft 

Het Comité, samen met o.a. de organisaties voor de binnenvaart en de Havenbedrijven, regel-

matig overleg voeren met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. 

Deelname aan TKI-projecten in 2023
Het Comité neemt in 2023 deel aan verschillende agrifood-projecten van het Topconsortium 

voor Kennis en Innovatie (TKI). In deze projecten werken overheid (publiek) en industriële 

partners (privaat) samen met als doel het versterken van het internationale concurrentie-

vermogen van de betreffende industriële sector door middel van innovatie. 

Het betreft de volgende PPS-projecten:

•  Sneltesten Ergot-alkaloïden. Het ontwikkelen van richtlijnen en materialen voor verbeterde 

kwaliteit van sneltesten voor de industrie m.b.t. voedselveiligheid (looptijd 2022-2023);

•  Early warning mycotoxins in EU Grains. Het ontwikkelen van een early warning systeem (tool) 

gebaseerd op modellen en met gebruikmaking van big data (looptijd 2023-2026); 

•  NL tarwe voor NL Brood. Het significant vergroten van het aandeel Nederlandse baktarwe  

in het brood door het wegnemen van een reeks van knelpunten in de gehele keten die dit  

momenteel verhinderen (looptijd 2023-2026)..

Mogelijk wordt in 2023 nog een informatiebijeenkomst georganiseerd over de uitkomsten van  

de PPS Verwerkingsfactoren pesticiden in diervoeding, die een looptijd van 2019-2022 had.   

Farm to Fork Strategy/Biodiversity Strategy
Het Comité zal in 2023 vooral via de Europese organisatie COCERAL input (blijven) leveren 

op de voorstellen en maatregelen die voortvloeien uit beide strategieën. De doelstellingen 

voor 2030 van beide strategieën zijn voor 2030 onverminderd: 25% biologische landbouw, 

50% minder gebruik van pesticiden en 20% daling van het gebruik van kunstmest. Deze doel-

stellingen zullen zijn weerslag hebben op de handel. In tegenstelling tot de huidige positie 

van exporteur is de verwachting dat de EU een netto importeur zal worden en dat de prijzen 

van EU-granen binnen de EU voor consumenten en veevoederfabrikanten zullen stijgen. 

Van belang is dan ook dat de Europese Commissie bij het verder bepalen van de maatregelen 

zich laat informeren op basis van onderzoek en data die zowel de agrarische- als (handels)-

economische effecten betreffen. In dit kader is ook het voorstel voor de Sustainable Use of  

Plant Proction Products (SUR) en de daarin opgenomen maatregelen van belang.

EU-voorstel deforestation free supply chains 
In het kader van de Green Deal publiceerde de Europese Commissie in 2022 het voorstel voor 

“Deforestation free-supply chains”, dat in 2023 zijn verdere beloop zal krijgen. Het voorstel 

heeft betrekking op de commodities vlees, palmolie, soja, suiker, cacao, koffie en mais en heeft 

tot doel de EU-impact op ontbossing en bosdegradatie te minimaliseren. Vanuit de Europese 
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koepelorganisaties voor granen, oliën en voor veevoeder is gezamenlijk bij de Europese 

Commissie aandacht gevraagd voor de volgende hoofdpunten: gebruikmaking van bestaande 

systemen op basis van mass balance, samenwerking met de producerende landen, het uitwer-

ken van commodity specifieke richtlijnen en een reële termijn voor implementatie. Zowel op 

Europees niveau -via COCERAL- als in nauwe samenwerking met diverse andere betrokken 

organisaties in Nederland, blijft Het Comité de belangen van de handel bij dit onderwerp 

behartigen. 

EU-voorstel Corporate Sustainability Due Dilengence 
Een ander belangrijk onderwerp in het kader van de Green Deal is het voorstel van de Euro-

pese Commissie uit 2022 tot wijziging van een richtlijn met het CSDD-voorstel (Corporate 

Sustainability Due Diligence). Hierin introduceert de EC voor bepaalde ondernemingen o.a. 

een zorgvuldigheidsverplichting op het gebied van mensenrechten en milieu en een civiele 

aansprakelijkheid voor het niet betrachten van de gepaste zorgvuldigheid. Het CSDD-voorstel 

past in het streven van de EC naar een klimaatneutrale en groene economie. Door de Europese 

organisaties, waaronder COCERAL, is o.a. het belang benadrukt van het zoveel mogelijk aan-

sluiten bij reeds bestaande internationale verdragen en gedragsregels van zowel de United 

Nations als van de OECD. Tevens is aandacht gevraagd voor een beperking van de due diligence 

van bedrijven tot directe afnemers in hun supply-keten, als ook tot beperking van hun civiele 

aansprakelijkheid voor alleen eigen activiteiten. Omdat het voorstel een wijziging van een 

richtlijn betreft, is gewezen op het belang van een geharmoniseerde implementatie om een 

level playing field te verzekeren. Zowel op Europees niveau – via COCERAL- als in nauwe samen-

werking met diverse andere betrokken organisaties in Nederland-, blijft Het Comité de belangen 

van haar leden bij dit onderwerp behartigen. Daarnaast wordt de totstandkoming van de nieuwe 

Corporate Sustainability Directive (CSRD) over duurzame verslaglegging nauwlettend gevolgd.

New Genomic Techniques (NGT’s) 
Het toepassen van de zogenaamde New Genomic Techniques (NGT’s) speelt een belangrijke 

rol bij het behalen van duurzaamheidsdoelen van de Green Deal. Voor de handel is van 

belang dat de huidige EU-wetgeving wordt aangepast aan de huidige wetenschappelijke 

en technische ontwikkelingen. In het tweede kwartaal van 2023 zal de Europese Commissie 

een wettelijk kader voorstellen voor planten die zijn verkregen door gerichte mutagenese 

en cisgenese en bestemd zijn voor voedsel en diervoeder. De ontwikkelingen en voorstellen 

m.b.t. NGT’s worden nauwlettend gevolgd door de Europese organisatie COCERAL, waarvoor 

ook Het Comité haar inbreng zal leveren. 
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Evenementen 2023
Het Comité organiseert gedurende het gehele kalenderjaar activiteiten en evenementen 
waar leden aan kunnen deelnemen om nieuwe inzichten op te doen en om te netwerken 
met collega’s van lid-bedrijven in de graanhandel en diervoedersector en met andere 
vertegenwoordigers. Bij het opstellen van het jaarplan 2023 waren nog niet alle activiteiten 
bekend.  

Regiobijeenkomsten

In 2023 gaat Het Comité, na een jaar van uitstel i.v.m. Corona 

en het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, van start met de 

regionale bijeenkomsten voor leden. Doel is het elkaar treffen 

in kleiner verband, actuele thema’s te bespreken en te net-

werken. 

Platform Jonge Graanprofessionals 

In 2022 is Het Comité van start gegaan met het Platform Jonge Graanprofessionals, 

bedoeld voor medewerkers van leden die niet ouder zijn dan 40 jaar. De bijeenkomsten 

en/of bedrijfsbezoeken die het Platform organiseert zijn speciaal gericht op onderwerpen 

die deze groep aanspreken.    

Overige bijeenkomsten

Het Comité biedt de Belgische, Amerikaanse en Franse graanorganisaties, respectievelijk 

Fegra, Intercéréales en de USDA en U.S. Wheat associates ook in 2023 de mogelijkheid 

om de leden te informeren over de kwantiteit en kwaliteit van hun respectievelijke graan-

oogsten. 

11
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Voorlopige agenda 

Januari  Bijeenkomst van het Platform Jonge Graanprofessionals  

met de Young Oils and Fats van MVO   

Februari  Webinar i.s.m. Intercéréales over Franse granen    

Maart  Biologische informatiebijeenkomst van Het Comité en MVO    

Mei  Bijeenkomst van Het Comité, Nevedi en MVO

 

Juni  Midsummer Trade Reception met NOFOTA (22 juni)

 Algemene Ledenvergadering (22 juni)

   

Oktober  Europese Warenbeurs ECE Warschau (12-13 oktober)

  

November  Graandiner (30 november)

December  Algemene Ledenvergadering (14 december)    
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Diensten 2023
Handelscontracten en arbitrage
Sinds een groot aantal jaren verzorgt Het Comité het beheer van standaard handelscontracten 

voor de leden. In deze contracten is vastgelegd aan welke voorwaarden de handel moet voldoen, 

bijvoorbeeld op het vlak van aanlevering, kwaliteit en betaling. Het betreft de nationale en inter-

nationale standaardcontracten Conditiën van de Nederlandse Handel in Granen en Diervoeder-

grondstoffen (CNGD), de Duits Nederlandse Contracten (DNV) en de Bepalingen Granen, Zaden 

en peulvruchten (GZP). In december 2021 is aan de CNGD de nieuwe clausule ‘gegaste ladingen’

(art. 46) toegevoegd. In 2023 wordt de GZP, waarvan de laatste versie uit 2010 dateert, opnieuw 

bekeken en waar nodig geactualiseerd. Waarschijnlijk zal ook de CNGD in 2023 geactualiseerd 

worden.  

De CNGD biedt bedrijven de mogelijkheid om bij een geschil arbitrage aan te melden. In 2022 

zijn er 2 arbitrages aangemeld, waarvan er 1 is ingetrokken en 1 on hold is gezet. Deze laatste 

zal in 2023 zijn beloop gaan krijgen. Het Comité zal in 2023 ervoor zorgdragen dat de huidige 

arbiters voldoende ‘up-to-date’ blijven en zich inzetten voor nieuwe aanwas van arbiters voor de 

diverse contracten. 

Cursus graanhandel
In de cursus graanhandel worden alle aspecten van de grondstoffenhandel voor de agri-sector 

behandeld. Dit betreft: de handelsgeschiedenis, duurzaamheid, voedsel- en diervoederveilig-

heid, productkennis, diervoederbereiding, controle & ontvangst, logistiek, contractenrecht en 

arbitrage, handelskoopcontracten, handelsinstrumenten, betalingsverkeer, treasury en assurantie- 

en claimbehandeling. De cursus is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in de graanhandel, 

maal- en mengvoederindustrie en 

aanverwante sectoren. Tijdens 

de cursus worden de theorie 

en de praktijk behandeld door 

docenten die werkzaam zijn 

in de praktijk. De cursus graan-

handel start elk kalenderjaar na 

de zomervakantie. Deelname 

aan de cursus, die een looptijd 

van 9 maanden heeft, biedt 

naast het verrijken van kennis 

ook een goede gelegenheid 

om een (nieuw) netwerk in de 

sector op te bouwen.  
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Sectorale monitoring
Als onderdeel van de Hygiënecode voor de granen, zaden en peulvruchten collecterende, 

verwerkende en afleverende bedrijven (opgesteld door Het Comité), organiseert Het Comité 

jaarlijks het sectorale monitoringsprogramma voor de collecteurs. Conform de wet moeten 

bedrijven een monitoringprogramma hebben om te verifiëren of een product aan de specifi-

caties voldoet. Het is hierbij toegestaan om gebruik te maken van een collectief monitoringsplan. 

In opdracht van Het Comité worden door onafhankelijke monsternemers bij producten van 

Nederlandse herkomst die vallen onder scope van de sectorale monitoring monsters genomen. 

Dit betreft tarwe, gerst, haver, rogge, triticale, koolzaad, bruine bonen, kapucijners, erwten, 

soja en veldbonen. Vervolgens worden de monsters geanalyseerd op een breed spectrum aan 

residuen van gewasbeschermingsmiddelen, mycotoxinen en andere contaminanten, zoals 

zware metalen. De resultaten van het sectorale monitoringsprogramma GZP helpen het 

individuele bedrijf om (gedeeltelijk) invulling te geven aan de monitoringsverplichtingen 

vanuit de Hygiënecode GZP en GMP+. De resultaten van deze sectorale monitoring kunnen 

daarnaast worden gebruikt voor de onderbouwing van de bedrijfseigen risicoanalyse en om 

prioriteiten te stellen op het gebied van de uitgevoerde aanvullende bedrijfseigen monitoring.

Het sectorale monitoringsprogramma 2023 gaat in de loop van de zomer van start. Zowel 

leden als niet-leden van Het Comité kunnen deelnemen.  

Monsteropslag COMOVA
De duizenden monsters die elk jaar door de leden van Het Comité genomen worden, moeten 

ook veilig bewaard worden. Daarvoor heeft Het Comité in 2013 COMOVA (Het Comité Monster 

Opslag en Verzendapplicatie) opgericht. COMOVA zorgt voor de opslag van de monsters onder 

de juiste omstandigheden. Ze worden bijvoorbeeld verzegeld volgens de GAFTA bepalingen, 

zodat men altijd kan beschikken over een betrouwbaar monster voor de toekomstige toetsing 

of controle van partijen grondstoffen. 

Opvragen van dagwaarden 
De internationale handel in granen, zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen is onder-

hevig aan schommelingen. Dat geldt zowel voor het aanbod als de prijs. Dagwaarden zijn 

essentieel in een dergelijke situatie. Op basis hiervan kunnen partijen afspraken maken en 

geschillen oplossen. Dagwaarden worden aangevraagd om onder- en overgewicht te verreke-

nen en voor het vaststellen van waarden in het geval van faillissementen en defaults. Binnen 

Het Comité houdt een commissie zich bezig met het bepalen van dagwaarden. 
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