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VOORWOORD
2013 was een jaar dat voor Het Comité en
verschillende van haar leden in het teken
stond van het aflatoxineincident. In maïs uit
bepaalde Europese regio’s werden verhoogde
gehalten Aflatoxine B1 aangetroffen. Dit incident heeft veel gevolgen gehad voor de
importeurs en verwerkers van maïs bestemd
voor (rund)veevoeder
2013 was ook het jaar waarin de opheffing van
de productschappen verder werd vormgegeven. Met het wegvallen van de productschappen is het van belang dat verschillende taken
die de schappen verrichten op een goede
wijze worden ondergebracht c.q. worden
afgerond. Het Comité is vertegenwoordigd in
de werkgroepen en commissies die gaan over
de overdracht van dossiers van de productschappen en de oprichting van nieuwe organisaties die de werkzaamheden van de schappen (gedeeltelijk) kunnen overnemen.
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 in februari 2013 geeft Het
Comité weer invulling aan een taak die zij in
het verleden, voordat dit bij LabCo werd neergelegd, ook verrichtte. Het Comité slaat
monsters voor haar leden op en, indien daartoe opdracht wordt gegeven, worden deze
verzonden naar laboratoria ter analyse.

vergadering eind november stond het thema
‘Alternatieve toepassingen van granen en oliezaden’ centraal.
Graag danken wij alle bestuursleden, medewerkers en leden van werkgroepen, vertegenwoordigers in adviesorganen, docenten en
arbiters voor hun inzet voor Het Comité in
2013.
Mede namens het bestuur en alle medewerkers hebben wij het genoegen u hierbij het
jaarverslag 2013 aan te bieden, dat dit jaar
voornamelijk elektronisch wordt verspreid,
hoewel op aanvraag bij het secretariaat ook
een geprinte versie verkrijgbaar is.
Wij wensen u veel leesplezier.
april 2014
M.C.F. Vermeulen
Voorzitter
Mw P.D. van de Graaff
Secretaris – Penningmeester

In de zomer van 2013 heeft Het Comité de
Richtlijn Agri Laad- en Lostijden gepubliceerd.
Deze richtlijn kan door leden en hun ontvangers worden gebruikt om afspraken te maken
over de laad- en lostijden en overliggelden. De
Richtlijn Agri laad en lostijden 2013 is toepasbaar sinds 1 juli 2013. Het Comité van
Graanhandelaren heeft haar leden geadviseerd hier in de afspraken met de bevrachters/schippers rekening mee te houden.
In 2013 heeft Het Comité weer diverse bijeenkomsten voor haar leden georganiseerd, waaronder de cursus graanhandel, de beursdagen
en de jaarvergadering. Ook in 2013 werd de
cursus graanhandel weer goed bezocht en de
septemberbeurs verliep succesvol. In de jaar-
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NATIONALE
EN INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN
GEMEENSCHAPPELIJK
LANDBOUWBELEID

Er is in het Brusselse een akkoord bereikt
over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
voor de periode 2015 tot en met 2020. Het
beschikbare budget gaat fors omlaag en voorziet niet in een compensatie voor inflatie en
mogelijke gevolgen van de uitbreiding van de
Europese Unie
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Onderstaand een aantal van de gevolgen voor
de Nederlandse agrarische sectoren van het
beleid voor de periode 2015 – 2020.
•	Daling budget van € 830 miljoen in 2013 tot
€ 732 miljoen in 2019 met een mogelijkheid om maximaal 15% van dat budget
over te hevelen naar plattelandsbeleid
(tweede pijler),
•	2% van dat budget is geoormerkt voor
startende agrariërs,
•	Mogelijkheid voor het toekennen van betalingsrechten in 2015 voor 1,8 miljoen
hectare (1,4 miljoen hectare in 2013) door
het toekennen van die rechten voor aardappelen (poot en consumptie), bloembollen,
uien, peen en allerlei andere “vrije gewassen”,
•	Betalingsrecht per hectare maximaal €
400,00 in 2019 inclusief € 100 à € 130,00
per hectare aan vergroeningspremie,
•	Geleidelijke afbouw van de historische
toeslagrechten tot een uniform betalingsrecht in 2019.
•	Het nieuwe beleid voor directe inkomenssteun voorziet ook in de mogelijkheid om
op nationaal niveau te kiezen voor gekoppelde steun voor bepaalde gewassen
(onder meer zaaizaden, vlas, hennep, eiwithoudende gewassen, zetmeelaardappelen), hetgeen kan leiden tot concurrentieverstorende situaties tussen de lidstaten.
•	Een vergroeningspremie wordt toegekend
indien wordt voldaan aan de vergroeningseisen. De achtergrond hiervan is het stimuleren van landbouwpraktijken met gunstige
effecten voor het klimaat en de bodem.
Het gaat om de instandhouding van blijvend grasland, gewasdiversificatie en 5%
van de oppervlakte van een bedrijf als
ecologisch aandachtsgebied.
•	Gewasdiversificatie voor een akkerbouwer
met meer dan 30 hectare => 3 verschillende gewassen. Indien minder dan 30

hectare maar meer dan 10 => 2 verschillende gewassen.
•	5% ecologisch aandachtgebied kan collectief worden ingevuld – er moet gedacht
worden aan de teelt van bepaalde gewassen, bijvoorbeeld vlinderbloemigen of
gewassen die geteeld kunnen worden
zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen, houtwallen, akkerranden en
andere maatregelen die een gunstig effect
hebben op de ontwikkeling van de natuur.
Lidstaten hebben vele mogelijkheden voor
keuze bij de invulling van de vergroeningseisen. Niet duidelijk is op dit moment op welke
wijze het Ministerie van Economische Zaken
(EZ) invulling gaat geven aan zaken als gewasdiversificatie en ecologisch aandachtsgebied.
Binnenkort zal Staatssecretaris Dijksma haar
plannen voorleggen aan de Tweede Kamer. Ter
voorbereiding hierop organiseerde het
Ministerie van EZ op 19 september een workshop over de mogelijkheden van vlinderbloemige gewassen in het kader van de vergroening. In vervolg daarop zal op 4 november de
presentatie van het rapport “Nationale invulling vergroening vanuit het perspectief van
biodiversiteit” plaatsvinden. Het rapport is het
resultaat van een onderzoek, dat is uitgevoerd
door de WUR-onderzoeksinstituten Alterra,
PRI en LEI en dat gefinancierd werd door het
ministerie van EZ.

CONTAMINANTEN

Aflatoxine
Het jaar 2013 stond voor veel bedrijven die
maïs leveren of verwerken, ten behoeve van
diervoeder, in het teken van aflatoxine B1. In
februari/ maart 2013 deden zich de eerste
maïsladingen voor met verhoogde aflatoxine
gehalten.
Door de extreme hitte voorafgaand aan de
oogst in 2012 in verschillende Oost Europese
landen had de aspergillus flavus schimmel de
kans gekregen om de door hittestress aangetaste maïsplanten binnen te dringen. Deze
schimmel zorgt voor de ontwikkeling van aflatoxine B1. Gedurende de opslag kan de aflatoxine zich onder gunstige omstandigheden
(onder meer juiste vochtgehalte en temperatuur) verder ontwikkelen.

Het probleem met aflatoxine B1 is dat het
zeer heterogeen in de partij aanwezig is. Het
komt hierdoor voor dat de analyseresultaten
tussen verschillende monsters van dezelfde
partij uiteen lopen. De norm voor aflatoxine
B1 in grondstoffen bedraagt 20ppb.
Het aflatoxine incident heeft geleid tot grote
verschuivingen in de handelsstromen van
maïs, doordat maïs uit bepaalde regio’s verboden was om in rundveevoer te verwerken.
Daarnaast heeft het aflatoxineincident geleid
tot een forse intensivering van de monitoringsfrequentie op aflatoxine voor bedrijven.
Voedselveiligheidsschema’s zoals GMP+ stelden aflatoxinemonitoringsprotocollen op waardoor elke ontvangen partij intensief op afaltoxine moet worden bemonsterd. Deze monitoringsgegevens worden doorgegeven in de
keten.
Gedurende het aflatoxineincident is intensief
contact geweest met de verschillende bedrijven en ketenpartijen waaronder de NVWA,
Nevedi en TRUSTFEED.
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.

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+ Responsible Biomass Certification
Scheme. Hiermee geeft GMP+ International
gehoor aan de vraag van diverse GMP+ deelnemers en andere belanghebbenden in de
keten om binnen GMP+ invulling te geven aan
de eisen ten aanzien van de certificering van
biomassa.
Verder is er in het verslagjaar intensief contact
met GMP+ geweest over het bemonsteringsprotocol voor de controle op aflatoxine in
maïs(producten) bestemd voor de diervoedersecctor.
Daarnaast is in het verslagjaar diverse malen
vergaderd over het GTP schema. Er zijn inmiddels iets meer dan 140 GTP certificaten uitgegeven. Het schema blijft hiermee relatief
beperkt van omvang. In 2013 is het traject
vervolgd om GTP op meer afstand van het
Coceral secretariaat te plaatsen en aan een
mogelijke verzelfstandiging te werken.

T2-HT2
De Europese Commissie heeft in 2013 verder
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.
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VERENIGING
BESTUURSAANGELEGENHEDEN

Op maandag 15 april 2013 vond de
Huishoudelijke Algemene Ledenvergadering
van Het Comité plaats in het Zalmhuis te
Rotterdam waarbij de heer Vermeulen aan de
hand van een PowerPoint presentatie zicht gaf
op de financiële positie van de vereniging. Bij
de Algemene ledenvergadering werd afscheid
genomen van de bestuursleden de heer Van
Deurzen en de heer Swagers. Nieuw in het
bestuur werden verkozen de heren Ronner en
Hansen.
Op donderdag 28 november vond de
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van
Het Comité plaats in het World Trade Center
te Rotterdam. Het thema voor de jaarbijeenkomst van Het Comité van Graanhandelaren
was dit jaar “The biobased economy”:
Nieuwe toepassingen voor granen en olieza-
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den. Rond de 75 leden woonden de presentaties bij die door de voorzitter van Het Comité,
Matthé Vermeulen, werden ingeleid. De twee
sprekers die door Het Comité waren uitgenodigd om hun verhaal te doen waren de heer
Rob van Haren; Kwartiermaker Biobased
Innovations HanzeHogeschool Groningen en
directeur Color&Brain B.V., die een lezing hield
met de titel “Biobased inspiratie en – innovatie” en de heer Rolf Blaauw; onderzoeker BU
Biobased Products, Wageningen UR Food &
Biobased Research. Zijn lezing droeg de titel
“Plantaardige oliën en suikers als ideale koolstofbron voor de Biobased Economy”
Na afloop van de lezingen vond het aperitief
wederom plaats in de Shipping Hall. Rond de
550 personen genoten na het aperitief van het
diner dat als vanouds plaatsvond in een weer
zeer sfeervol gedecoreerde Rotterdam Hall.

Op de foto: Aanwezigen bij de Huishoudelijke Algemene ledenvergadering op 15 april 2013

CONTRACTUELE AANGELEGENHEDEN
Onder leiding van de heer J.H. Gnodde is er in
het najaar van 2013 vergaderd door leden van
de DNV Commissie. Er werd in die vergadering gesproken over onder meer de door
leden gemaakte opmerkingen en vragen tav
DNV-7 en de Richtlijn Agri Laad- en Lostijden.

Eveneens in het najaar van 2013 is door de
CNGD contracten commissie onder voorzitterschap van C.W.L. Boere vergaderd over onder
meer de door leden gemaakte opmerkingen
en vragen tav CNGD, de Richtlijn Agri Laad- en
Lostijden, de Force majeur clausule in de
CNGD.
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.

WERKGROEPEN

Er vond in oktober 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. De actueel
geldende contracten en reglementen onder
het beheer van Het Comité als ook de lijsten
van arbiters zijn voor leden en andere belangstellenden toegankelijk op www.graan.com

Enkele keren overlegde een groep specialisten aangaande diervoeder kwaliteit, vaak ter
voorbereiding van bijeenkomsten van het
Productschap Diervoeder of GMP+
International. Het HACCP team heeft verschillende malen vergaderd over onderwerpen
gelieerd aan de hygiënecode voor de graanhandel en de hierbij behorende sectorale
monitoring.

Op de foto: Het College voor het opmaken van de standaardmonsters bezig met de samenstelling van de standaardmonsters

Op de foto: Jaardiner op 28 november 2014

In het verslagjaar vonden vergaderingen plaats
van de volgende overlegplatformen van Het
Comité :
• Werkgroep Handel,
• Werkgroep Binnenvaart
• Werkgroep Humane consumptie en handel

De werkgroep binnenvaart heeft in de eerste
helft van 2013 hard gewerkt aan de Richtlijn
Agri Laad- en Lostijden. In de zomer van 2013
is de Richtlijn Agri Laad en Lostijden van Het
Comité gepubliceerd.
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BEZOEKEN

De voorzitter en de secretaris hebben als
doelstelling om in 3 jaar tijd alle leden van Het
Comité te bezoeken. In het verslagjaar zijn er
dan ook een groot aantal leden door de voorzitter en secretaris bezocht. Zonder uitzondering waren dit zeer nuttige gesprekken waarbij
veelal waardevolle tips en suggesties naar
voren kwamen waardoor Het Comité nog
beter kan inspelen op de wensen en behoeften van haar leden.
Het Comité is in het verslagjaar bezocht door
een (handels)delegatie uit Frankrijk.
Daarnaast zijn er door de voorzitter, secretaris
en vicevoorzitter diverse bezoeken gebracht
aan evenementen van (collegabranche)organisaties.

COMITÉ-BEURSDAGEN

De 46ste beursdag vond plaats op 15 april in
Brasserie Zalmhuis. De beursdag werd
gecombineerd met de Huishoudelijke
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Op de foto: Bezoek van een Franse handelsdelegatie

Algemene Ledenvergadering en tevens werd
er een lezing verzorgd door de heer R.G.
Herbes van de NVWA over de Wet Dieren.
Op 13 september werd voor de 47ste keer
een beursdag georganiseerd, ditmaal in het
sfeervolle Hulstkamp gebouw. Deze beurs
was groter van opzet dan gebruikelijk en in
plaats van een dagdeel, duurde deze beurs de
gehele dag, waarbij Maison van de Boer voor
een smakelijke lunch zorgde. Met bijna 120
deelnemers was er voor de aanwezigen
voldoende gelegenheid om te netwerken. Op
verzoek van één van de leden van Het Comité
werd er 's ochtends door de Commissie van
Deskundigen een monster voertarwe op
eventuele minderwaarde beoordeeld. Na een
uitgebreide kwaliteitscontrole van het
monster door alle leden van de Commissie
van deskundigen concludeerden zij dat het
monster aan de contractuele specificaties
voldeed en er geen sprake was van minderwaarde. De beoordeling van het monster
tarwe werd bijgewoond door verscheidene
geïnteresseerde beursbezoekers.

Op de foto: Comité Beursdag 13 september 2013

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 2012/2013 hebben 53 personen zich aangemeld waarvan er 5 uiteindelijk
niet de gehele cursus hebben gedaan waardoor nog 48 cursisten aan beide examens
hebben deelgenomen. Hiervan zijn 34 cursisten geslaagd al was hier in sommige gevallen
eerst nog een herexamen voor nodig. Het
geslaagden percentage kwam hiermee op
bijna 70%. Een aantal cursisten die hun
diploma niet hebben gehaald, hebben besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om
deelcertificaten te halen. De vakken waarvoor

Op de foto: Matthé Vermeulen overhandigt de beste
cursist van het cursusjaar, de heer Kristof Rombouts, zijn
diploma. De heer Rombouts heeft de cursus voltooid met
een gemiddeld cijfer van 9,65 (met voor meer dan de
helft van de vakken een 10!).
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zij de examens onvoldoende hebben gemaakt,
kunnen zij is het volgende cursusjaar alsnog
behalen d.m.v. deelcertificaten.
Dit cursusjaar werd voor het eerst, in samenspraak met onze leden, een gedeelte van de
cursus op de dag georganiseerd en werd het
aantal lesavonden daarmee voor de helft
teruggebracht. Uit de enquête die hierover
door de cursisten is ingevuld bleek dit goed
bevallen te zijn en daarom is besloten ook de
cursus 2013/2014 weer op deze manier te
organiseren. Aan dit cursusjaar nemen in
totaal 58 personen deel waarvan dus een
aantal voor deelcertificaten opteert.

COMOVA

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 in februari 2013 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.
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Op de foto: Monstersopslag bij Comova

Op de foto: Marja Mann en Ron Beckerschmidt onthullen het bord bij Comova.

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 246 certificaten afgegeven
(over 2012 waren dit er 233).
WINST EN VERLIESREKENING OVER 2013
2013		

Inkomsten 		

542.120		

Kosten uitbesteed werk en over.
externe kosten
- 		
Salarissen en sociale lasten
225.447		
Afschrijvingen op materiële vaste activa
14.538		
Bijz. waardevermindering van
vlottende act.			
Overige bedrijfskosten
337.289		

Som der Bedrijfskosten 		

2012

563.628

254.544
10.059
469.141

577.274		

733.744

Bedrijfsresultaat 		-35.154		-170.116
Financiële baten en lasten 		
11.860		
14.397
Netto resultaat (excl. deelneming)		

ARBITRAGE

In 2013 werden 10 arbitrages aangemeld. Zes
arbitrages betroffen een geschil inzake de
CNGD, waarvan het in twee gevallen om een
kwaliteitsgeschil ging en vier arbitrages betroffen een geschil inzake het DNV-7 contract.
Drie van deze arbitrages zijn afgehandeld. De
overige zeven arbitrages zijn uiteindelijk weer
ingetrokken, waaronder twee aanmeldingen
van hoger beroep. Ook werd er in 2013 nog
een vonnis opgesteld voor een arbitrage uit
2012.

-23.294		

−155.719

PERSONEEL

Per 31 december 2013 waren bij de
Koninklijke Vereniging Het Comité van
Graanhandelaren 4 medewerkers in dienst
waarvan 2 part time krachten.
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BESTUUR, SECRETARIAAT EN
LEDENBESTAND
BESTUUR

Aan het eind van 2013 was het bestuur als
volgt samengesteld:
Dhr. M.C.F. Vermeulen Voorzitter
Dhr. H.M.A. Blonk
Vicevoorzitter (handel)
Dhr. C.W.L. Boere
Industrie
Dhr. J.H. Gnodde
Handel in granen
				(binnenland)
Dhr. A. Groenenboom Dienstverlening
Dhr. R.J. Hansen
Industrie
Dhr. H. Kikkert		
Dienstverlening
Dhr. J.J. Ronner		
Handel

SECRETARIAAT

Maveecom, Deventer
Hendrix UTD, Boxmeer (ivm fusie ForFarmers)
Jan van Heeswijk Veghel B.V.
Unilever Supply Chain Company AG,
Rotterdam
4
----Aantal gewone leden per 1 januari 2014 112
----Buitengewone leden

Aantal leden per 1 januari 2013

Havenbedrijf Amsterdam

Mw. P.D. van de Graaff Secretaris 		
			Penningmeester

1
------17

Uitschrijvingen per 01-01-2014:

Het secretariaat wordt bijgestaan door de
secretaresseafdeling en de boekhouding:

Deutsche Bank Nederland N.V., Rotterdam

Mw. M. Bastemeijer
Secretaresse
Dhr. R.A. Beckerschmidt Secretariaats-		
				medewerker/
				financiële
				administratie
Mw. M.J.P. Mann
Secretaresse

Aantal buitengewone leden per 1 januari
2014

LEDENBESTAND
Gewone leden

111

Inschrijvingen gedurende 2013:
Bracofeed Trading B.V., Heesch
CFNR, Antwerpen (B)
Graansloot Kampen B.V.
Delta Marine Terminal B.V., Moerdijk
CWT Commodities N.V., Antwerp (B)		
		
5
——
116

12

16

Inschrijvingen gedurende 2013

Het secretariaat van Het Comité was eind
2013 als volgt samengesteld:

Aantal gewone leden per 1 januari 2013

-----

Uitschrijvingen gedurende 2013:

		
		

1
---16
----

VERTEGENWOORDIGING
OP INTERNATIONAAL NIVEAU
(gedurende het jaar 2013)

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:
•

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 – Stichtingsbestuur
Dhr. M.C.F. Vermeulen
Plv. lid : dhr. R.J. Hansen
GMP+ International - International Expert
Committee
Mw. P.D. van de Graaff en dhr. G.P.J. Schouten
Plv. lid : dhr. J. Scheurwater

• Rice
Dhr. K. Pittery
• 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

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.
GAFTA – International Contracts Policy
Committee (ICPC)
Dhr. D. Blokland
Dhr. A. Munnik
Mw. P.D. van de Graaff
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OP NATIONAAL NIVEAU
(gedurende het jaar 2013)

Vertegenwoordiging in Publiekrechtelijke
Bedrijfsorganisaties (PBO)

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

Besturen:

•

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.
• Productschap Diervoeder
	Leden:
De heren M.C.F. Vermeulen en
P.J. van der Weijden
Plv. lid:
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: 	De heren Y. Muilwijk en G. van
Winkoop
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. Ernst Covers
Plv. lid:
Mw. P.D. van de Graaff
•	Werkgroep peulvruchten/eiwitvoorziening (PA)
Lid:	De heren A.L. van Eck en
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
voorzitter
Mw. P.D. van de Graaff secretaris
Werkgroep Kwaliteit
Dhr. J. D. Knol		 voorzitter
Mw. P.D. van de Graaff 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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