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Een woord vooraf
Het verenigingsjaar 2021 kenmerkte zich o.a. door de wisseling van de wacht van zowel
de voorzitter als van de directeur. In mei van dat jaar werd ondergetekende benoemd tot
voorzitter van de vereniging en volgde daarmee Matthé Vermeulen op die deze functie
negen jaar vervuld heeft. Eveneens in mei trad Caroline Emmen als directeur van Het
Comité aan. Zij volgde daarmee Paulien van de Graaff op die per maart daaraan voorafgaand Het Comité had verlaten i.v.m. het aanvaarden van een functie elders. Het Comité
heeft Matthé en Paulien tijdens het Graandiner in het WTC bedankt voor hun inzet en
deskundige bijdragen aan de vereniging en voor de leden.
In het bestuur van Het Comité werden daarnaast twee nieuwe bestuursleden verwelkomd,
t.w. Danny Swart (dienstverlening op- en overslag) als opvolger van Aad Groenenboom,
en Odette van Mackelenbergh (handel internationaal), als opvolgster van Jurjen Ronner.
In 2021 speelden verschillende onderwerpen die relevant zijn voor de handel in agrarische
grondstoffen. Zo werd de sector in de tweede helft van het jaar geconfronteerd met ladingen
die behandeld waren met fosfide tabletten en die bij overslag nog niet uitgewerkt bleken te
zijn. Met alle risico’s voor de gezondheid van de betrokken medewerkers van dien. Het Comité
heeft om de bewustwording rond het gebruik van fosfide tabletten te vergroten nog hetzelfde
jaar een clausule gegaste ladingen aan de eigen Conditiën van de Nederlandse Handel in
Granen en Diervoedergrondstoffen (CNGD) toegevoegd. Een ander onderwerp dat volop de
aandacht nog vroeg in het verslagjaar, betrof de aanwezigheid van ethyleenoxide in sesamzaad wat in het najaar van 2019 ontstond. Het Comité heeft er in samenwerking met de
Nederlandse Zuidvruchten Vereniging (NVZ) voor gezorgd dat wederexport mogelijk werd.
Als gevolg van de Covid-maatregelen, die een groot deel van 2021 nog golden, konden fysieke
bijeenkomsten maar zeer beperkt doorgang vinden. Zo ook de cursus Graanhandel, die voor
het eerst volledig online aangeboden werd aan de deelnemers. Dat had overigens geen negatief
effect op het slagingspercentage, dat in 2021 voor het eerst op 100% lag.
Gelukkig was het wel mogelijk om de diploma uitreiking fysiek te organiseren,
evenals het traditionele Jaardiner aan het einde van het jaar. Online werden
georganiseerd een Webinar over biologische grondstoffen (met o.a. gastspreker Diederik Samsom namens de Europese Commissie) en een tweetal
Webinars over de export en kwaliteit van Franse mais en Franse tarwe.
Mede namens de overige bestuursleden en het bureau van Het Comité
wens ik u veel plezier toe bij het lezen van dit jaarverslag 2021.
Jan Willem Baas
Voorzitter
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Bestuur, leden en bureau,
commissies/werkgroepen en
externe vertegenwoordiging
Bestuur
Het Comité van Graanhandelaren kent een bestuur dat samengesteld is uit leden die actief
zijn in alle geledingen van de bedrijfskolom. Bestuursleden worden voor drie jaar gekozen door
de Algemene Ledenvergadering.
Het bestuur bestond in het verenigingsjaar 2021 uit de volgende personen:
Jan Willem Baas | voorzitter ***
Anton van Eck | vicevoorzitter en namens handel humane consumptie
Anton de Groot | namens handel in granen binnenland
Odette van Mackelenbergh | namens handel internationaal *
Martijn Sinke | namens dienstverlening inspectie
Paul Stam | namens industrie crush
Danny Swart | namens dienstverlening op- en overslag **
Ben Tacken | namens industrie mengvoeder.

*

Odette volgde in 2021 Jurjen Ronner als bestuurslid op

**

Danny volgde in 2021 Aad Groenenboom als bestuurslid op

*** Jan Willem volgde in 2021 Matthé Vermeulen als voorzitter op

Leden
Bij Het Comité van Graanhandelaren zijn ruim 120 bedrijven aangesloten die actief zijn binnen
de graan- en diervoedergrondstoffenhandel. De vereniging kent gewone leden en buitengewone
leden (=branche gebonden personen, bedrijven of verenigingen die met een zijdelings belang
betrokken zijn).
In 2021 traden als nieuwe leden toe:
PSB Inspection
RVJ Cargo
Agro Minne, Gent
Ploum
en nam afscheid als lid CWT, Antwerpen
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Winst en verliesrekening over 2021
		

2021		

2020

Inkomsten		438.979		 409.831
Salarissen en sociale lasten

227.219		

214.167

0		

0

Afschrijvingen en materiële vaste activa
Huisvesting

32.985		32.719

Overige bedrijfskosten

149.917		

Som der bedrijfskosten		

140.573

410.121		

387.459

Bedrijfsresultaat		28.858		 22.372
Financiële baten en lasten		

2.183		

6.585

Buitengewone baten		

0		

99.270

Nettoresultaat		 31.041		128.227

Bureau
Bij het bureau van Het Comité zijn vijf medewerkers werkzaam die het bestuur en de leden
ondersteunen door het actief volgen van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen,
te anticiperen op relevante wet- en regelgeving en het verstrekken van informatie. Het bureau
bestond in 2021 uit de volgende personen:
Paulien van de Graaff (tot maart 2021) | secretaris-penningmeester
Caroline Emmen (vanaf mei 2021) | directeur
Astrid klein Breteler | beleidsmedewerker voedsel- en diervoederveiligheid
Sanneli Kingma | beleidsmedewerker voedsel- en diervoederveiligheid
Madelon Bastemeijer | secretariaatsmedewerker en financiën
Mary Valk (vanaf 1 augustus 2021) | secretariaatsmedewerker

Commissies en Werkgroepen van Het Comité
Het Comité kent verschillende commissies en werkgroepen, waarin leden zitting hebben en die
soms ook aangevuld worden- afhankelijk van het onderwerp- met externe deskundigen. Onderwerpen die door Het Comité besproken worden en waarvoor een commissie/werkgroep actief
is, zijn o.a. de Hygiënecode, sectorale monitoring, diervoeder- en voedselveiligheid, contracten
(CNGD en DNV), arbitrage, handel in biologische grondstoffen, sojastof en gegaste ladingen.

Externe vertegenwoordiging
De voorzitter, bestuursleden, de medewerkers van Het Comité en ook leden zijn vertegenwoordigd in besturen, commissies en werkgroepen van diverse nationale en internationale organisaties.
Het Comité is o.a. vertegenwoordigd in de Europese koepelorganisatie COCERAL, het consortium
van de Warenbeurs ECE, het certificatieschema GMP+, BO Akkerbouw, de Federatie Nederlandse
Diervoederketen (FND), Ketenoverleg plantaardige keten (dierlijk gebruik) en ketenoverleg plantaardige keten met de NVWA, Afstemmingsoverleg residuen gewasbeschermingsmiddelen RIVM,
diverse Warenwet overleggen met VWS, de stichting Nibem en stichting Riskplaza.
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Voedsel- en
diervoederveiligheid
Hygiënecode GZP
Per 1 september 2021 is de nieuwe Hygiënecode voor granen, zaden en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven, na goedkeuring van de NVWA en het ministerie
van VWS, in werking getreden. Het Comité van Graanhandelaren heeft als vertegenwoordiger
van de sector deze hygiënecode opgesteld, waarmee graanhandelaren invulling kunnen
geven aan de eisen uit de Europese Hygiëneverordeningen (Vo. (EG) nr. 852/2004 en Vo. (EG)
nr. 183/2005). Het doel van de hygiënecode is het beschrijven van de wijze waarop gewerkt
moet worden, opdat een hygiënisch en voedselveilig product geproduceerd wordt. De herziene
versie van 1 september 2021 vervangt de eerdere versie uit 2009 en staat op de site van Het
Comité, www.graan.com (onder diensten).

Sectorale monitoring 2021
De Sectorale monitoring is het jaarlijkse sectorale monitoringsprogramma van Het Comité van
Graanhandelaren. Deze monitoring wordt uitgevoerd in het kader van de Hygiënecode voor de
granen-, zaden- en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven (GZP).
In 2021 werden monsters genomen van tarwe, gerst, haver, rogge, triticale, maïs, koolzaad,
bruine bonen, kapucijners, erwten, soja en veldbonen van Nederlandse herkomst. De resultaten
van het sectorale monitoringsprogramma helpen de deelnemende bedrijven om invulling te
geven aan de monitoringsverplichtingen vanuit de Hygiënecode GZP en het certificatieschema
GMP+. Daarnaast kunnen de resultaten worden gebruikt voor de onderbouwing van de bedrijfseigen risicoanalyse en om prioriteiten te stellen op het gebied van de uitgevoerde aanvullende
bedrijfseigen monitoring.

Lobby en belangenbehartiging voor voedsel- en diervoederveiligheid
Lobby en belangenbehartiging op het gebied van voedsel- en diervoederveiligheid zijn belangrijke onderdelen van de werkzaamheden van Het Comité. Ontwikkelingen op gebied van nieuwe
wetgeving voor contaminanten en pesticiden worden dan ook nauw gevolgd. Zodra de Europese
Commissie (EC) voornemens heeft voor nieuwe wetgeving inventariseert Het Comité de mogelijkheden en knelpunten binnen de sector. Daarbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk te voorkomen
dat onrealistische en niet-haalbare limieten worden opgesteld, maar dat uiteraard wel de voedselen diervoederveiligheid gewaarborgd blijft. Op het moment dat de voorgestelde limieten niet
haalbaar zijn, stelt Het Comité als betrokken brancheorganisatie een werkbaar voorstel op,
waarover het gesprek met de overheden wordt aangegaan. Het Comité zelf heeft rechtstreekse
contacten bij de Nederlandse overheid, de input aan de EC wordt geleverd via COCERAL, de
Europese brancheorganisatie. Een voorbeeld van een lobby-activiteit in 2021 was de nieuwe
wetgeving voor blauwzuur in lijnzaad bestemd voor humane consumptie. In eerste instantie
was het voorstel van de EC een limiet van 150 mg. Mede dankzij de actieve lobby van Het Comité
is het voorstel verhoogd naar 250 mg/kg, een beter werkbare limiet waarbij er geen risico is voor
voedselveiligheid . Voor de lobby en belangenbehartiging van Het Comité is de input van de
6

leden essentieel, met name in de vorm van het aanleveren van data.

JAARVERSLAG 2021

Ethyleenoxide in sesamzaad
Een ander onderwerp dat volop de aandacht vroeg betrof de aanwezigheid van ethyleenoxide
(EtO) in sesamzaad, dat in het najaar van 2019 geconstateerd werd. Het Comité heeft in samenwerking met de Nederlandse Zuidvruchten Vereniging (NVZ) er voor gezorgd dat wederexport
mogelijk werd. Later bleek de omvang van de aanwezigheid van EtO groter dan aanvankelijk
gedacht. In de zomer van 2021 presenteerde de EC een risicobeheerplan voor de aanwezigheid
van EtO in levensmiddelen en diervoederadditieven. Het betrof een zero-tolerance beleid dat
veel voeten in de aarde had in de gehele levensmiddelenindustrie. Het Comité bleef de ontwikkelingen nauw volgen omdat het vreesde voor een precedent. Najaar 2021 organiseerde
Het Comité samen met de NZV een bijeenkomst met de NVWA om de problematiek rondom
ethyleenoxide te bespreken. De nadruk lag op de rol van de NVWA en hun (communicatie)
beleid. Deze ervaringen kon de NVWA op haar beurt meenemen naar een volgend (crisis)overleg
in Brussel, omdat de kwestie nog steeds speelt in andere producten c.q. branches.

Deelname aan Topconsortia (TKI) projecten
Het Comité neemt deel aan drie Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)-projecten. In deze
projecten werken overheid (publiek) en industriële partners (privaat) samen met als doel het
versterken van het internationale concurrentievermogen van de betreffende industriële sector,
door middel van innovatie.
Het betreft de drie volgende TKI-projecten:
•	Kringloop Toets 2.0. De Kringloop Toets is een ontwerpinstrument voor een gestructureerde,
systemische en geprotocolleerde aanpak van nutriëntenkringlopen (looptijd 2019-2022);
•	Verwerkingsfactoren pesticiden in diervoeding. Het verkrijgen van meer inzicht in de
verwerkingsfactoren van pesticiden in verschillende diervoedergrondstoffen (looptijd
2019-2022);
•	Sneltesten ergotalkaloïden. Het ontwikkelen van richtlijnen en materialen voor een
verbeterde kwaliteit van sneltesten voor de industrie m.b.t. voedselveiligheid (looptijd
2022-2023).
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Thema’s
Gegaste ladingen
Halverwege het verenigingsjaar werd de graanhandel geconfronteerd met enkele transporten
uit het oosten van Europa met gegaste ladingen van droge agribulkgoederen, waarbij een te
hoog fosfine gehalte werd aangetroffen. Dit betrof transporten over de weg, via de rails maar ook
via binnenvaart. Het Comité heeft, samen met het CBRB (binnenvaart), aangegeven dat gelet op
de risico’s die ontstaan voor personen betrokken bij gegaste transporten en de op- en overslag
van de betreffende goederen, het van belang is dat dergelijke situaties voorkomen worden.
In de vele contacten hierover met het Ministerie van I&W en de Inspectiedienst IL&T heeft
Het Comité benadrukt dat het gassen van bepaalde droge agribulkgoederen noodzakelijk is
om de lading te vrijwaren van ongedierte en dat het gebruik van de wettelijk toegestane
bestrijdingsmiddelen (zoals fosfide tabletten) wel veilig moet gebeuren. Om de bewustwording
van de mogelijke risico’s rond het gebruik van fosfide tabletten te verhogen, hebben de leden
van Het Comité eind 2021 ingestemd met een clausule ‘gegaste ladingen’. Deze clausule is toegevoegd aan de eigen Conditiën Nederlandse Graanhandel en Diervoedergrondstoffen (CNGD).
Met deze clausule, die per 1 januari 2022 in werking is getreden, wordt de verkoper verplicht
om de koper te informeren of de lading wel óf niet behandeld is geweest met een ongediertebestrijdingsmiddel dat een toxisch gas afgeeft (zoals bij fosfide tabletten).

Meelstof/Soja-allergenen
In het SER-advies van de subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) is een
grenswaarde van 4 milligram inhaleerbaar meelstof per m3 lucht als gemiddelde concentratie
in de lucht over een achturige werkdag geadviseerd. Daarbij heeft de subcommissie gekozen
voor ‘één grenswaarde voor alle sectoren in plaats van een grenswaarde voor soja-allergenen.
Omdat over drie jaar de grenswaarde opnieuw bekeken zal worden hebben enkele betrokken
leden van Het Comité (op- en overslag) metingen laten verrichten en de resultaten daarvan met
elkaar gedeeld in de werkgroep sojastof.

Farm to Fork/ biodiversity
De Europese Commissie publiceerde in december 2019 de ‘European Green Deal’. Onderdeel
hiervan zijn de ‘Farm to Fork strategy’ voor een meer duurzaam voedselbeleid en de ‘Biodiversity
strategy’ voor het wereldwijd behouden van biodiversiteit. Deze strategieën werden in 2020
gepubliceerd en doelstellingen werden uitgerold in 2021.
De doelstellingen uit deze strategieën voor 2030, zoals 25% biologische landbouw, 50% minder
gebruik van pesticiden en 20% daling van het gebruik van kunstmest, hebben weerslag op de
handel. Vandaar dat Het Comité/ de Europese koepelorganisatie COCERAL in het verslagjaar 2021
aan de EC in een reactie hebben laten weten dat één van de effecten zal zijn dat de EU een netto
importeur zal worden, in tegenstelling tot de huidige positie van exporteur. Daarnaast zullen de
prijzen van granen binnen de EU voor inwoners en veevoederfabrikanten stijgen. Gedurende het
verslagjaar heeft het Comité/COCERAL de EC van informatie en data voorzien, met het verzoek
bij het bepalen van de maatregelen rekening te houden met zowel de agrarische als de econo8

mische effecten.

Activiteiten / bijeenkomsten

Cursus Graanhandel
Elk jaar organiseert Het Comité de Cursus Graanhandel waarin alle aspecten van de
grondstoffenhandel voor de agri-sector aan bod komen, zo ook in het verenigingsjaar
2021. Tijdens de cursus worden de theorie en praktijk uitvoerig behandeld door docenten
die allen beschikken over ruime praktijkervaring. De cursus is bedoeld voor personen
die werkzaam zijn in de graanhandel, maal- en mengvoederindustrie en aanverwante
sectoren. In 2021 is de cursus volledige online aangeboden als gevolg van de Covid-maatregelen die fysieke bijeenkomsten onmogelijk maakten. In 2021 hebben 28 cursisten aan
de cursus deelgenomen. Het slagingspercentage was voor het eerst 100%.

Webinar biologische grondstoffen
Het Comité organiseerde aan het begin van 2021 een webinar over biologische grondstoffen.
Aan dit webinar namen als sprekers deel Diederik Samsom (kabinetschef van Frans Timmermans, EC) die inging op de Farm to Fork Stategie, Bavo van den Idsert (association manager
OPTA), over de toekomst van de biologische sector en de advocaten Silvia Gawronski en
Marc van Maanen (Van Traa advocaten) die een toelichting gaven op decertificering van
biologische levensmiddelen en de aansprakelijkheid daarvoor. Het webinar was samen
met NOFOTA en de NZV georganiseerd en werd zeer goed bezocht en gewaardeerd.

Seminars France Export Céréales
Evenals voorgaande jaren organiseerde Het Comité ook in 2021 een 2-tal seminars in samenwerking met France Export Céréales. Onderwerpen die hierin aan bod kwamen waren
de productie van Franse mais en tarwe in 2020, de oogstverwachting voor 2021
en de kwaliteit van de Franse mais en tarwe.

Arbitrage
Het Comité beschikt over een eigen internationaal erkend arbitrage-instituut. Wanneer er
in de handel een dispuut ontstaat waarbij is gehandeld op één van de door Het Comité
gevoerde contracten, kan hiervoor bij Het Comité arbitrage worden aangemeld.
In 2021 werden er 4 arbitrages aangemeld inzake een CNGD-contract (Conditiën van
de Nederlandse Handel in Granen en Diervoedergrondstoffen. Drie arbitrages zijn aangehouden en één is weer ingetrokken.
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Dagwaarden
De internationale handel in granen, zaden en peulvruchten en diervoedergrondstoffen
is onderhevig aan schommelingen. Dat geldt zowel voor het aanbod als voor de prijs.
Dagwaarden die Het Comité op verzoek van Nederlandse en buitenlandse opdrachtgevers vaststelt, worden gebruikt voor de verrekening van over- en ondergewichten
(pro-rata verdelingen), de afrekening in geval van default en faillissement. In 2021 heeft
Het Comité 20 certificaten van dagwaarden afgegeven.

Graandiner
Voor velen in de sector is het Graandiner dat
Het Comité jaarlijks in november organiseert
een begrip. Het is één van de belangrijkste
netwerkevenementen van de vereniging
waar de leden en hun gasten elkaar in het
World Trade Center in Rotterdam ‘aan tafel’
treffen. In 2021 kon het Graandiner gelukkig
doorgang vinden omdat in die periode de
Covid-maatregelen de ontvangst van groepen in de horeca mogelijk maakten. Tijdens het
goed bezochte Graandiner werd afscheid genomen van de voormalige voorzitter Matthé
Vermeulen en de voormalige secretaris-penningmeester, Paulien van de Graaff.
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