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VOORWOORD
2012 was wederom een jaar dat gekenmerkt
werd door volatiliteit op de graanmarkt.
Mede door de volatiliteit vonden er enige
verschuivingen plaats in de herkomst van de
grondstoffenstromen. De import van agribulk
via de zeehavens in Rotterdam en Amsterdam
liep met meer dan 15% terug tot in totaal
ruim 15 miljoen ton. Hiertegenover staat een
grotere import vanuit het Europese achterland
welk veelal per binnenvaartschepen wordt
aangevoerd.
2012 was ook het jaar waarin een eind is
gekomen aan de immer voortdurende
discussie over de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie. In het regeerakkoord is
vastgelegd dat de productschappen per 2014
worden opgeheven. Met het wegvallen van
de productschappen zullen ook de taken die
de schappen verrichten, gedeeltelijk komen
te vervallen. Het Comité heeft bij haar leden
geïnventariseerd welke Productschaptaken
voor de leden van belang zijn om in de
toekomst te behouden. In 2013 wordt deze
discussie verder vervolgd.
Door het faillissement van LabCo heeft het
bestuur van Het Comité in 2012 besloten om
in samenwerking met de Graanfactors;
Schutter, Peterson en SGS, Het Comité
Monster Opslag en Verzendapplicatie,
afgekort COMOVA, op te richten. Met de
oprichting van COMOVA geeft Het Comité
weer invulling aan een taak die zij in het
verleden, voordat dit bij LabCo werd neergelegd, ook verrichte. Het Comité slaat
monsters voor haar leden op en, indien
daartoe opdracht wordt gegeven, worden
deze verzonden naar laboratoria ter analyse.
COMOVA is begin 2013 geopend.

Intern was 2012 voor de Koninklijke Vereniging
Het Comité van Graanhandelaren een jaar van
vele veranderingen, mede door het
onverwachte overlijden van de Algemeen
Secretaris Aernout van der Weide, de
verhuizing van het secretariaat naar de Blaak
in Rotterdam, het vertrek van het NOFOTAsecretariaat en de aanstelling van de heer
Matthé Vermeulen als opvolger van Anne
Broekema als voorzitter van Het Comité.
Graag dank ik alle bestuursleden,
medewerkers en leden van werkgroepen,
vertegenwoordigers in adviesorganen,
docenten en arbiters voor hun inzet voor
Het Comité in 2012.
Mede namens het bestuur en alle
medewerkers hebben wij het genoegen
u hierbij het jaarverslag 2012 aan te bieden,
dat dit jaar voornamelijk elektronisch wordt
verspreid, hoewel op aanvraag bij het
secretariaat ook een print verkrijgbaar is.
Wij wensen u veel leesplezier.
april 2013
M.C.F. Vermeulen
Voorzitter
Mw P.D. van de Graaff
Secretaris – Penningmeester

In 2012 heeft Het Comité weer diverse
bijeenkomsten voor haar leden georganiseerd.
Waaronder de cursus graanhandel, de
beursdagen en de jaarvergadering. Ook in
2012 werd de cursus graanhandel goed
bezocht, voor het eerst werd de cursus
gedeeltelijk overdag gegeven.
Bij de septemberbeurs werd een inleiding
verzorgd door FranceAgrimer.
In de jaarvergadering in november stond het
thema 'opkomende economieën' centraal.
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IN MEMORIAM
AERNOUT VAN DER WEIDE
Om in graantermen te blijven: de grond moest
weer vruchtbaar gemaakt worden, het had
extra meststoffen nodig, werd geploegd,
geëgd en ingezaaid. De kwaliteit van het
zaaizaad liet ook te wensen over, het moest
worden veredeld, het juiste ras voor de juiste
groeiomstandigheden werd gezocht. Het
gewas kreeg voldoende water, niet teveel,
niet te weinig. De planten werden beschermd
tegen plagen en ziekten. In de winter een
laagje sneeuw ter bescherming tegen de
vorst en in het voorjaar de kracht, de energie
van de zon om het gewas te laten groeien, uit
te laten stoelen en in de aar te laten komen.
Daarna kon de aar zich vullen en afrijpen.

Op vrijdag, 20 juli 2012 hebben we Aernout na
een indrukwekkende dienst in de
Maranathakerk in Driebergen-Rijssenburg naar
zijn laatste rustplaats begeleid op de Nieuwe
Algemene Begraafplaats te Doorn. Het
bestuur, de staf en de gehele graanhandel
waren ondanks de vakantie zeer goed
vertegenwoordigd, zowel nationaal als
internationaal en dat was voor de familie een
zeer grote steun.
Zondagochtend 15 juli 2012 ontvingen wij het
bericht van Clara, zijn weduwe, dat Aernout op
de zaterdag daarvoor plotseling was
overleden. Vele woorden zijn te gebruiken om
uit te drukken wat wij –mensen werkzaam in
de graanhandel- voelen bij het overlijden van
Aernout. Maar alles komt terug op het gevoel
dat wij gewoon in- en in verdrietig zijn.
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Aernout heeft enorm veel voor onze
vereniging betekend en hij heeft een grote
rijkdom achtergelaten. Tweeënhalf jaar
geleden kwam Aernout als secretaris/
penningmeester bij onze vereniging in dienst.
Hij constateerde, samen met de toenmalige
voorzitter Anne Broekema, hier en daar wat
achterstallig onderhoud. Met grote
voortvarendheid en een enorme
deskundigheid ging hij aan het werk.

Met een tomeloze energie schoonde Aernout
talloze contracten en andere procedures op
en nam hij de alom gewaardeerde
graancursus onder handen. Heel 2011 stond in
het teken van de organisatie van de Europese
Warenbeurs in Rotterdam op 5, 6 en 7 oktober
2011. Groots werk heeft hij daar verricht
samen met z'n kompanen Aad en Ger en de
staf van Het Comité. De beurs was voor de
vereniging een groot internationaal succes en
zonder de drive en souplesse van Aernout
met scherp oog voor alle details was dit niet
zo gelukt.
Hij zette persoonlijk onze vereniging in de
diverse nationale en internationale
organisaties en overlegstructuren weer op
de kaart met zijn inzet en sterke inhoudelijke
inbreng. In de Productschappen, GMP+,
NVWA, het ministerie van EL&I, Coceral,
Gafta – ICPC, etc werd zijn inbreng altijd
hoog op waarde geschat en gewaardeerd.
Een akkerbouwer moet zorgen dat hij op het
juiste moment de juiste dingen doet. Maar de
natuur moet er verder voor zorgen dat er een
goede opbrengst is. In deze zin was Aernout
een echte secretaris, een basishouding van
bescheiden op de achtergrond en als het
nodig was op de voorgrond tredend en de
argumenten die op dat moment opportuun
waren op tafel leggend en hij schroomde ook
niet om andere mensen in te schakelen om
de doelen te bereiken die op dat moment
nodig waren. De juiste dingen op het juiste
moment.

Als akkerbouwer moet je bij wijze van spreken
oog hebben voor elke halm. Aernout had zo'n
oog voor alle leden en voor iedere collega op
kantoor en daarbuiten. Alert en attent.
Aernout kon mensen en meningen bij elkaar
brengen en in gezamenlijkheid tot
oplossingen komen.
Op het kantoor van Het Comité was het alsof
Aernout elk moment kon binnenlopen, alle
dossiers netjes geordend en bijgehouden.
Op vrijdag 13 juli, vlak voor zijn overlijden,
heeft Aernout met Ron samen nog alle kasten
doorlopen en opgeruimd, alles tot in detail
voorbereid voor onze verhuizing begin
augustus 2012. Ron, Madelon, Marja, Erica,
ondergetekende en eigenlijk de hele
graanhandel kunnen er nog steeds niet bij
vanuit welke vertwijfeling en eenzaamheid
Aernout deze beslissing heeft genomen.
Zonde van zo'n getalenteerde man!
Met de rijke oogst van Aernout gaan wij als
vereniging verder. We gaan wederom het
juiste zaaizaad selecteren, we zorgen dat de
vruchtbare bodem in goede conditie blijft. En
als de natuur haar werk doet krijgen we goede
oogsten. En de energie en kracht van Aernout
zal stralen op alle nieuwe gewassen die
komen gaan.
Met veel respect en genegenheid zullen wij –
mensen uit de graanhandel- Aernout blijven
gedenken. Wij kunnen – hoe moeilijk dat ook
is – hem niets anders gunnen dan zijn rust.
Matthé Vermeulen
Voorzitter
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NATIONALE EN
INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN
GEMEENSCHAPPELIJK
LANDBOUWBELEID
In 2012 is een vervolg gemaakt met de discussie
over het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
is "territoriaal", de Europese Commissie streeft
naar simplificatie ten opzichte van de huidige
systematiek. Of dit in alle gevallen gerealiseerd
wordt is nog de vraag. De huidige twee pijlers
blijven gehandhaafd. Pijler 1 is gericht op landbouw, zonder cofinanciering. De 2e pijler is
gericht op platteland/maatschappelijk draagvlak,
met cofinanciering door de lidstaat.
Er komt een herverdeling van bijdrages aan de
landbouw per lidstaat. Nieuwe lidstaten zullen
meer vragen en enkele oude lidstaten zullen
waarschijnlijk minder krijgen, waaronder
Nederland. Er zullen allerlei elementen worden
ingebracht voor zogenaamde "vergroening". Die
ecologische doelstellingen worden overigens nu
juist in de politiek omstreden gevonden. Wat
Europa aan directe gekoppelde steun afbouwt
lijken andere landen in de wereld juist weer op te
bouwen. Er zijn wellicht enkele mogelijkheden
om onder andere vanwege vergroening directe
steun te geven aan nieuwe initiatieven als lupine.
In het verslagjaar kwam de graanoogst in de EU-27
uit op circa 272 miljoen ton. Dat is ongeveer 14
miljoen ton minder dan het voorgaande seizoen.
CONTAMINANTEN
Limiet Cadmium
In 2012 is er gesproken over het opstellen van
een cadmium limiet voor diverse grondstoffen
waar tot op heden nog geen norm voor is vastgesteld. Begin 2012 is door de Europese
Commissie besloten dat het op dit moment
niet noodzakelijk is om tot een aangepaste
normstelling te komen buiten de huidige
normen van 0,1 mg/kg voor granen (muv zemelen, kiemen, tarwe en rijst) en 0,2 mg/kg voor
zemelen, kiemen, tarwe en rijst en sojabonen.
Omdat naar verwachting de discussie over
normstelling over cadmium in de komende
jaren terug op de agenda komt wordt door de
sector informatie verzameld over de niveaus
waarop cadmium in producten aanwezig is.
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Morfine in blauwmaanzaad
Er wordt in Europees verband reeds vele jaren

gesproken over een eventuele normstelling voor
morfine in maanzaad. Ondanks het EFSA-advies
waarin werd aangegeven dat door de beperkte
consumptie van maanzaad, normstelling voor
morfine niet noodzakelijk was, is het toch de
verwachting dat de Europese Commissie uiteindelijk tot een normstelling voor morfine in
blauwmaanzaad zal komen. Op dit moment
werkt de Europese Commissie aan een Code of
Practice voor morfine in maanzaad.
T2-HT2
De Europese Commissie heeft in 2012
gewerkt aan een aanbeveling voor het maximum gehalte T2-HT2 in diverse granen. In de
jaren nadat de aanbeveling van kracht is
geworden wordt door Lidstaten informatie
verzameld over de niveaus waarop T2-HT2
wordt aangetroffen. Vervolgens evalueert de
Europese Commissie of het noodzakelijk is tot
een normstelling te komen.
KWALITEIT
Het Comité heeft als partner van GMP+
International zitting in het bestuur, het
International Expert Committee en diverse
werkgroepen van GMP+.
In het verslagjaar is door GMP+ International
onder meer gewerkt aan het opstellen van de
GMP+ Feed Responsibility Assurance
module, hiermee geeft GMP+ International
invulling aan de vraag van diverse GMP+
deelnemers om binnen GMP+ invulling te
geven aan duurzaamheideisen.
De diervoedersector wordt in de afgelopen
jaren steeds vaker benaderd met vragen over
verantwoord werken, bij de teelt en productie
van soja en sojabijproducten, palmproducten
en vismeel. Om een verantwoord productieproces en handel aan te tonen, kan een bedrijf
certificering aanvragen voor de GMP+ Feed
Responsibility Assurance.
Daarnaast is in het verslagjaar diverse malen
vergaderd over het GTP schema. Er zijn inmiddels iets meer dan 50 GTP certificaten uitgegeven. Het schema blijft hiermee relatief
beperkt van omvang. In 2012 is het traject in
gang gezet om GTP op meer afstand van het
Coceral secretariaat te plaatsen en aan een
mogelijke verzelfstandiging te werken. Dit
proces zal nog enige tijd in beslag nemen.

VERENIGING
BESTUURSAANGELEGENHEDEN
Op maandag 16 april 2012 vond de
Huishoudelijke Algemene Ledenvergadering
van Het Comité plaats in het World Trade
Center te Rotterdam waarbij de heer
Broekema aan de hand van een PowerPoint
presentatie zicht gaf op de financiële positie
van de vereniging.
De heer Broekema introduceerde de nieuwe
voorzitter, de heer Matthé Vermeulen, die hij
vervolgens uitnodigde zich kort voor te stellen
nadat de aftredend voorzitter nog een korte
uiteenzetting gaf van de missie en visie zoals
deze door het bestuur op 26 januari is
besproken. De voorzitter schetst dat Het
Comité weer in sterkere mate een
aanspreekpunt zal zijn voor de leden, met
actieve werkgroepen of secties rond
vakdisciplines en contracten. Het dient
eveneens een aanspreekpunt extern te zijn,
en wel met erkenning van statuur. Het
secretariaat zal daarbij gebruik maken van
hulpmiddelen zoals een vernieuwde website
en inzet vragen van haar leden. Communicatie
is daarbij een sleutelbegrip. We moeten in
staat zijn om te werken volgens het principe
“be good and tell it”.
Op donderdag 29 november vond de
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van
Het Comité plaats in het World Trade Center
te Rotterdam. Met ruim 80 toehoorders begon
de voorzitter van Het Comité, Matthé
Vermeulen de bijeenkomst met een inleidende speech en introduceerde hij de overige
sprekers. De heer Rick Torken, Managing
Director ABN-AMRO en Global Head
Agricultural Commodities ging in zijn presentatie in op de ontwikkelingen in Brazilië.
Vervolgens vertelde de heer Stéphane
Delodder, Risk management Director bij
Cargill Animal Nutrition over de ontwikkelingen van een aantal bepalende landen in Azië.
Het plenaire gedeelte werd afgesloten met
een inspirerende lezing door mevrouw Katja
Staartjes, Nederlands meest succesvolle
bergbeklimster. Zij liet aan de hand van een
indrukwekkende diapresentatie zien dat de
weg naar de top, zowel letterlijk als figuurlijk,
alleen bereikt kan worden met een enorme
hoeveelheid kracht, doorzettingsvermogen en
flexibiliteit.

Na afloop van de lezingen werden de
aanwezigen uitgenodigd voor een aperitief in
de Shipping Hall. Het diner vond vervolgens
plaats in een zeer sfeervol gedecoreerde
Rotterdam Hall en werd bijgewoond door ruim
520 personen. Ter afsluiting van het diner was
er weer het inmiddels wel traditioneel te
noemen dessertbuffet dat goed in de smaak
viel.

De aanwezigen tijdens de lezingen op de Jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering op 29 november 2012

Het diner aansluitend aan de Jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering op 29 november 2012

WERKGROEPEN
In het verslagjaar vonden vergaderingen
plaats van de volgende overlegplatformen
van Het Comité:
• Werkgroep Handel,
• Werkgroep Binnenvaart
• Werkgroep Humane consumptie
en handel
Enkele keren overlegde een groep
specialisten aangaande diervoeder kwaliteit,
vaak ter voorbereiding van bijeenkomsten van
het Productschap Diervoeder of GMP+
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International. Het HACCP team heeft
verschillende malen vergaderd over
onderwerpen gelieerd aan de hygiënecode
voor de graanhandel en de hierbij behorende
sectorale monitoring.
CONTRACTUELE AANGELEGENHEDEN
Onder leiding van de heer J. Gnodde is er in
het voorjaar van 2012 vergaderd door leden
van de DNV Commissie. Er werd in die
vergadering gesproken over
dwangverzegeling, communicatie bij
geschillen de leveringstermijn bij force majeur
en de aansprakelijkheidsclausule.
Eveneens in het voorjaar van 2012 is door de
CNGD contracten commissie onder voorzitterschap van C.W.L. Boere vergaderd over de
Integratie van Arbitrage bepalingen, de positie van
LabCo in CNGD, het Binnenvaart besluit, de
verjaringstermijn en de aansprakelijkheid clausule.
Uiteraard werd ook telefonisch vergaderd door
de Commissie voor Aanbeveling van Arbiters
en Deskundigen en kwam de Nederlandse
GAFTA Commissie bijeen, gevolgd door de
vergaderingen van de ICPC van GAFTA.
De GAFTA Commissie vergaderde op 19
maart 2012 ter voorbereiding van de
International Contracts Policy Committee
(ICPC) van GAFTA dd. 23 maart te Rotterdam
(aanwezig: de heren Blokland, Munnik en Van
der Weide). De daar op volgende vergadering
werd op 25 juni respectievelijk 29 juni in
Kopenhagen gehouden (aanwezig de heren
Blokland en Van der Weide)
De derde vergadering werd gehouden op 3
september ten kantore van Het Comité. De
hierbij behorende ICPC vergadering van
GAFTA vond op 7 september in Napels plaats
(aanwezig: de heren Blokland en Munnik).
Er vond een korte bijeenkomst plaats met de
leden van de Colleges voor het opmaken van
de standaardmonsters, gecombineerd met de
vergadering van de Werkgroep Menselijke
Consumptie en Handel.
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De actueel geldende contracten en
reglementen onder het beheer van Het
Comité als ook de lijsten van arbiters zijn voor
leden toegankelijk op www.graan.com

Mevrouw Kirby Johnson en de heer Gundersen tijdens de
ICPC meeting in Rotterdam

BEZOEKEN
In maart van het verslagjaar heeft de
International Contracts Policy Committee
(ICPC) van GAFTA vergaderd in Rotterdam.
De avond voorafgaand aan de vergadering is
een diner voor de deelnemers aan dit overleg
georganiseerd.
Het Comité is in het verslagjaar bezocht door
een tweetal (handels)delegaties uit de
Verenigde Staten en Turkije.
Daarnaast zijn er door de voorzitter, secretaris
en vice-voorzitter diverse bezoeken gebracht
aan evenementen van (collega-branche)
organisaties.
COMITÉ-BEURSDAGEN
De 44ste beursdag vond plaats op 16 april in
het WTC te Rotterdam. De beursdag werd
gecombineerd met de Huishoudelijke
Algemene Ledenvergadering en werd goed
bezocht door de leden. Tijdens de beurs was
er tevens gelegenheid om afscheid te nemen
van Anne Broekema als voorzitter van de
vereniging. Hij werd toegesproken door vicevoorzitter Alex Blonk, die hem een mooie set
golfclubs overhandigde als dank voor zijn
jarenlange inzet voor Het Comité. Er was
tevens gelegenheid voor de leden om kennis
te maken met Matthé Vermeulen, die tijdens
de HAL voorafgaand aan de beursdag
benoemd was als nieuwe voorzitter van
Het Comité.

Toespraak door de heer Blonk ivm het afscheid van
de voorzitter de heer Broekema

CURSUS GRAANHANDEL
De graancursus is een belangrijk onderdeel
van de service van Het Comité en vaak een
goede introductie om jonge mensen in de
sector te betrekken bij de activiteiten van Het
Comité. Veel bedrijven zien de cursus als een
goede extra bagage voor nieuwkomers, maar
zeker ook voor diegenen die reeds langer in
de sector werken en die verbreding of juist
diepgang op bepaalde onderdelen zoeken. Dit
geldt voor vele verschillende bedrijfstakken.
Het is een uniek programma geworden waar
doorlopend veel belangstelling voor is.
Voor de cursus 2011/2012 hebben zich 50
personen aangemeld. Om uiteenlopende
redenen zijn gedurende de cursus zes
cursisten afgehaakt, waardoor uiteindelijk nog
44 personen aan beide examens hebben
deelgenomen. Hiervan zijn 35 cursisten
geslaagd, in sommige gevallen was hiervoor
eerst nog een herexamen nodig. Het
geslaagden percentage kwam hiermee op
een kleine 80%.

Het bestuur tijdens de Huishoudelijke Algemene
ledenvergadering op 16 april 2012

Voor de cursus 2012/2013 hebben zich in
totaal 53 personen aangemeld. Voor de cursus
van 2012-2013 zijn de syllabi van enkele
vakken vernieuwd. Daarnaast is in het
cursusjaar 2012-2013 voor het eerst
geëxperimenteerd met het aanbieden van een
gedeelte van de cursus overdag en het
verdelen van de examens over drie blokken in
plaats van over twee blokken. Aan het eind
van dit cursusjaar wordt geëvalueerd of deze
vernieuwde opzet voor herhaling vatbaar is.

De aanwezigen bij de beursdag op 16 april 2012

DAGWAARDEN
De 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. Er werden 233 certificaten
afgegeven (over 2011 waren dit er 281).
In het verslagjaar werd de automatisering
van het dagwaarde systeem vernieuwd en
per 1 januari 2012 operationeel gemaakt.

Op 10 september werd de 45ste beursdag
gehouden, eveneens in het WTC. Deze
beursdag werd georganiseerd in
samenwerking met de Franse ambassade en
FranceAgrimer, die – voorafgaand aan de
beursdag – een lunch aanboden aan de
belangstellenden, gevolgd door een aantal
presentaties met als thema “Grain & Oilseeds
markets conditions in 2012/13: highlights”.
Hierna vond op gebruikelijke wijze de beursdag
plaats, die redelijk goed bezocht werd.
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2012

2012		 2011
(in euro’s)		

Inkomsten		 541.927		1.705.791
				
Kosten uitbesteed werk en overige
externe kosten
-		
469.877
Salarissen en sociale lasten
254.544		
346.376
Afschrijvingen op materiële vaste activa
10.059
4.469
Bijzondere waardevermindering van
vlottende activa
-		
225.028
Overige bedrijfskosten
447.440		
499.374
				
				
Som der bedrijfskosten		 712.043		1.545.124
				
				
				
Bedrijfsresultaat		 - 170.116		
160.667
Financiële baten en lasten		
14.397		 - 329.766
				
				
Netto resultaat (exclusief deelneming)		 - 155.719		 - 169.099
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ARBITRAGE
In 2012 werden 3 arbitrages aangemeld.
Twee arbitrages betroffen een geschil inzake
de CNGD en één arbitrage betrof een geschil
inzake het DNV-7 contract. Eén van deze
arbitrages werd afgehandeld. De overige twee
arbitrages waren eind 2012 nog niet afgerond.
Wel werden er in 2012 nog vonnissen
uitgemaakt voor twee arbitrages en voor
twee string-arbitrages van het voorgaande jaar.
Het Comité heeft in mei een Arbitrage
Workshop georganiseerd voor de huidige, en
nieuwe arbiters voor CNGD, DNV en GZP
contracten. De reacties van de circa 40
aanwezigen waren zeer positief. Met 5 groepen
van 8 personen werd zeer serieus gewerkt
aan de opdrachten die Van Traa advocaten,
Ploum Lodder Princen en AMICA hadden
voorbereid. De deelnemers waren uit uiteenlopende bedrijfstakken en van verschillende
leeftijd op deze workshop afgekomen.
Aandachtig werd geluisterd naar de voordrachten van mevrouw Ten Brink, de heer Van Veen
en de heren Hoek en Riedijk. Uiteraard was er
ook gelegenheid tot netwerken en gedachten
uitwisselen tijdens de verzorgde broodjes
lunch en borrel achteraf.

De voorzitter de heer Vermeulen tijdens de Arbitrage workshop

PERSONEEL
Per 31 december 2012 waren bij de
Koninklijke Vereniging Het Comité van
Graanhandelaren 4 medewerkers in dienst
waarvan 2 part time krachten. Op 14 juli 2012
is de secretaris – penningmeester van de
vereniging, de heer Van der Weide onverwacht overleden. Mevrouw Van de Graaff trad
per 1 december 2012 in dienst als secretaris
penningmeester. In 2012 is daarnaast afscheid
genomen van mevrouw Jaspers als secretaris
van NOFOTA. Het samenwerkingsverband
met NOFOTA is m.i.v. 1 januari 2013 beëindigd.
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BESTUUR, SECRETARIAAT EN
LEDENBESTAND
BESTUUR
Aan het eind van 2012 was het bestuur als
volgt samengesteld:

LEDENBESTAND

Dhr. M.C.F. Vermeulen Voorzitter
Dhr. H.M.A. Blonk
Vice-voorzitter 		
				(handel)
Dhr. C.W.L. Boere
Industrie
Dhr. W.M. van Deurzen Handel
Dhr. J.H. Gnodde
Handel in granen
				(binnenland)
Dhr. A. Groenenboom Dienstverlening
Dhr. H. Kikkert 		
Dienstverlening
Dhr. J.L. Swagers
Industrie

Aantal gewone leden per 1 januari 2012

SECRETARIAAT
Het secretariaat van Het Comité was eind
2012 als volgt samengesteld:
Mw. P.D. van de Graaff
		

Secretaris 		
Penningmeester

Het secretariaat wordt bijgestaan door de
secretaresseafdeling en de boekhouding:
Mw. M. Bastemeijer
Dhr. R.A. Beckerschmidt
		
		
		
Mw. M.J.P. Mann

Secretaresse
Secretariaatsmedewerker/
financiële
administratie
Secretaresse

Gewone leden

Inschrijvingen gedurende 2012:
Navonus N.V., Gent (B)

118
1
——
119

Uitschrijvingen gedurende 2012:
Agro Maas N.V., Gent (B)
Casibeans bvba, Melsele (B)
Dutch Cleaning Mill B.V., Middelburg
Klapwijk International B.V., Spijkenisse
Palte & Haentjens, Spijkenisse
Schobbers, Venlo
Unicontrol Commodity B.V., Amsterdam
A.J. Vrijland B.V.,Spanbroek

8
——
Aantal gewone leden per 1 januari 2013 111
Buitengewone leden
Aantal leden per 1 januari 2012
Inschrijvingen gedurende 2012
Dr. A. Verwey B.V., Rotterdam
U.S. Wheat Associates Inc., Rotterdam

Uitschrijvingen per 01-01-2013:
WSB Solutions B.V.,
Hardinxveld-Giessendam

16

2
——
18

2
——
Aantal buitengewone leden per 1 januari 16
2013
——
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VERTEGENWOORDIGING
OP INTERNATIONAAL NIVEAU
per 31 december 2012
De actuele afgevaardigden en deelnemers aan
hierna genoemde Commissies, Werkgroepen,
Besturen en Colleges staan beschreven op de
website van Het Comité: www.graan.com
COCERAL is het Comité van de granen- en
diervoeder grondstoffenhandel in de Europese
Unie.
De Nederlandse delegatie bestond gedurende
deze periode uit de volgende personen:

GAFTA – International Contracts Policy
Committee (ICPC)
Dhr. D. Blokland
Dhr. A. Munnik
Mw. P.D. van de Graaff

•

Management
Dhr. M.C.F. Vermeulen
Dhr. J.D. Knol

•

Markets and agricultural policy
Dhr. G.J. van Noortwijk
Dhr. S. Delodder
Dhr. J.D. Knol

GMP+ International - International Expert
Committee
Mw. P.D. van de Graaff en
Dhr. G.P.J. Schouten
Plv. lid : Dhr. J. Scheurwater

•

Rice
Dhr. J. Traens

•

Food & Feed Safety
Dhr. J.D. Knol
Mw. P.D. van de Graaff

•

GTP Working Group
Dhr. J.D. Knol
Mw. P.D. van de Graaff

•

Sustainability Working Group
Dhr. J.D. Knol
Mw. P.D. van de Graaff

GMP+ International – Stichtingsbestuur
Dhr. M.C.F. Vermeulen
Plv. lid : Dhr. R. Hansen

Europese Warenbeurs Consortium
Dhr. M.C.F. Vermeulen
Mw. P.D. van de Graaff
EFAPIT, de Europese Federatie van
Importeurs en Handelaren in Dierlijke
Eiwitten
Dhr. A.F.G. Ebeli vertegenwoordigt Nederland
in het EFAPIT bestuur.
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OP NATIONAAL NIVEAU
(gedurende het jaar 2012)

Vertegenwoordiging in Publiekrechtelijke
Bedrijfsorganisaties (PBO)
Besturen:

Commissies Productschappen

•

•

Productschap Akkerbouw
Lid:
Dhr. H.M.A. Blonk
Plv. lid: Mw. P.D. van de Graaff

De heer H.M.A. Blonk is ook lid van het
Dagelijks Bestuur.

Commissie Kwaliteitsaangelegenheden
Diervoedersector (CKD) (PDV)
Leden:
Mw. P.D. van de Graaff
		
Dhr. H.J. Broekhuizen
Plv. leden: Mw. A.M. Stouten 		
		
Dhr. K. Vellinga

•

•

Productschap Diervoeder
Leden: De heren M.C.F. Vermeulen en
		
P.J. van der Weijden
Plv. lid: Mw. P.D. van de Graaff

Adviescommissie
Marktordeningsvraagstukken (PA)
Lid:
Dhr. H.M.A. Blonk
		
Mw. P.D. van de Graaff
•

Commissie Arbeid (PDV/PA)
Lid:
Mw. P.D. van de Graaff

•

Commissie Graan en Graanproducten (PA)
Lid:
Dhr. H.M.A. Blonk
Plv. lid:
Mw. P.D. van de Graaff

•

Adviescommissie Veevoedkundig
Onderzoek (PDV)
Leden:
Dhr. Y. Muilwijk
		
Dhr. H.B. Perdok
Plv. lid:
Mw. P.D. van de Graaff
•

Commissie Centraal Veevoederbureau
(PDV)
Lid:
Mw. P.D. van de Graaff
Plv. lid:
Dhr A. Gotink

•

Projectgroep Carbon Footprint
Diervoeder (PDV)
Lid:
Dhr. E. Covers
Plv. lid:
Mw. P.D. van de Graaff

•

Werkgroep peulvruchten/eiwitvoorziening (PA)
Lid:
Dhr. A.L. van Eck
		
Dhr. H.M.A. Blonk
Plv. lid:
Mw. P.D. van de Graaff
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Werkgroepen en commissies
Werkgroep Handel
Dhr. H.M.A. Blonk 		
Mw. P.D. van de Graaff 		

voorzitter
secretaris

Werkgroep Kwaliteit
Dhr. J. D. Knol 			
Mw. P.D. van de Graaff 		

voorzitter
secretaris

Werkgroep Contracten en Arbitrage
Dhr. C.W.L. Boere 		
voorzitter
Mw. P.D. van de Graaff 		
secretaris
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 GAFTA-Contracten
Commissie voor GZP-Contracten
Werkgroep Menselijke Consumptie en Handel
Dhr. A.L. van Eck 		
voorzitter
Mw. P.D. van de Graaff 		
secretaris
Colleges voor het opmaken van standaardmonsters, voor Granen, Zaden en
Peulvruchten
Verschillende samenstellingen voor de
producten en regio’s
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Koninklijke Vereniging
Het Comité van Graanhandelaren
Blaak 22
3011 TA Rotterdam
Telefoon: +31 (0)10 - 467 31 88
Fax: +31 (0)10 - 467 87 61
E-mail: cvg@graan.com
Internet: www.graan.com
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