Jaarverslag 2020

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2020 van Het Comité van Graanhandelaren. Het jaarverslag is vorig
jaar in een volledig nieuw jasje gestoken, waardoor u in zeer compacte vorm een mooi overzicht
heeft van de activiteiten van Het Comité in 2020.
Zoals velen van u dit ervaren hebben is 2020 een heel vreemd jaar geworden. We hebben elkaar
nauwelijks via onze evenementen kunnen ontmoeten, alles moest via de telefoon of via digitale
vergaderhulpmiddelen, waardoor de contacten veelal beperkt werden tot een puur zakelijk contact.
Misschien mag dit dan zeer efficiënt zijn, effectief en gewoon leuk is anders. De aanvang van 2021
ziet er nog steeds hetzelfde uit, maar we verwachten in de loop van 2021 elkaar weer gewoon fysiek
te kunnen ontmoeten. Laten we daar met elkaar op hopen.
Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag.
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Over Het Comité
De Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren (hierna genoemd Het Comité)
behartigde in 2020 de belangen van ca. 120 leden actief in de agri-business.
Het Comité is opgericht in 1872. Van oudsher vormt het opstellen en beheren van
nationale en internationale standaardhandelscontracten te samen met het hierbij
behorende arbitrage-instituut een belangrijke pijler van Het Comité. Daarnaast levert Het
Comité verscheidene diensten aan haar leden zoals monsteropslag, het verstrekken van
dagwaarden en de scholing en opleiding van mensen werkzaam in de sector.
Nieuwsvoorziening
Leden van Het Comité kunnen zich abonneren op de nieuwsberichten van Het Comité en
ontvangen circa twee maal per week een e-mail met diverse nieuwsberichten over voor de
sector relevante thema’s. Aanmelden voor deze nieuwsberichten kan via www.graan.com
Externe vertegenwoordiging
Daarnaast is Het Comité betrokken bij Coceral, GMP+ International, BO Akkerbouw,
Federatie Nederlandse Diervoederketen, Nibem, RiskPlaza en behartigt in de diverse
overleggremia van deze organisaties de belangen van onze leden.
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Missie Het Comité
Het faciliteren van onbelemmerde handel, aanvoer en logistiek van agrarische
grondstoffen (granen, zaden en peulvruchten) voor voedsel, diervoeder en energie en het
verder versterken van de positie van Nederland als attractieve vestigingsplaats voor
spelers in de agrarische grondstoffenketen.
Het leggen van verbindingen met andere ketenschakels, het faciliteren van de verbinding
tussen leden onderling en de kennisoverdracht en informatievoorziening naar de leden
toe.
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Onderwerpen in 2020
Sectorale monitoring

Pesticidewijzer diervoedermiddelen

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

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

Er worden door een onafhankelijke
monsternemer monsters genomen van
producten van Nederlandse herkomst, die
onder de scope van de sectorale monitoring
vallen (tarwe, gerst, haver, rogge, triticale,
maïs, koolzaad, bruine bonen, kapucijners,
erwten, soja en lupinen (lupinen waren in
2020 niet beschikbaar)). Vervolgens worden
de monsters geanalyseerd op een breed
spectrum aan residuen van gewasbeschermingsmiddelen, mycotoxinen en
andere contaminanten. De resultaten van
dit monitoringsprogramma worden gedeeld
met de NVWA en GMP+.

De pesticidewijzer loopt per pesticide stap
voor stap door de diervoederwetgeving.
Voor elke situatie wordt aangegeven welke
stappen een diervoederbedrijf moet nemen
als
zij
een
residu
van
een
gewasbeschermingsmiddel vindt in een
voedermiddel.
De pesticidewijzer zorgt voor een geharmoniseerde benadering voor de borging van
voeder- en voedselveiligheid, terwijl
onnodige afkeur en daarmee verspilling van
voedermiddelen wordt voorkomen.
De pesticidewijzer is afgestemd met de
NVWA en ministeries van LNV en VWS, maar
is geen officiële wetgeving. Voor de meest
actuele versie van de pesticidewijzer
verwijzen wij u naar SecureFeed.
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Onderwerpen in 2020
COVID-19
Door Het Comité van Graanhandelaren is in de eerste maanden dat we geconfronteerd
werden met de COVID-19 pandemie, bij onze leden geïnventariseerd wat de knelpunten
waren die optraden in onze sector als gevolg de COVID-19 uitbraak. In het begin werd elke
week, daarna tweewekelijks of wanneer er aanleiding toe was daarover gerapporteerd. Deze
rapportage werd door Het Comité gebruikt in haar contacten met overheden en collegabranche organisaties. Zowel in Nederland als in Brussel. De eerste maanden is er zeer
intensief geïnventariseerd en overlegd over alle knelpunten en uitdagingen.
Zo halverwege 2020 hadden de bedrijven in de keten hun weg gevonden in de nieuwe
realiteit en is Het Comité gestopt met deze periodieke corona-inventarisatie.

In onze contacten met de Nederlandse en Europese overheden hebben deze rapportages
zeer goed geholpen om alle bottlenecks te onderkennen en te tackelen.
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Onderwerpen in 2020
Ethyleen oxide in Indiaas Sesamzaad
Medio oktober 2020 werd de markt via diverse RASSF meldingen geconfronteerd met
verontreinigingen van sesamzaad uit India met ethyleenoxide, waarbij gehaltes werden
gemeten hoger dan de geldende MRL. De residuverordening ((EU) Nr. 396/2005) bepaalt een
maximum residulimiet (MRL) voor ethyleenoxide in sesamzaad van 0,05 mg/kg.
Ethyleenoxide is in India gebruikt om partijen sesamzaad te ontsmetten. Dit gebruik van
ethyleenoxide is in de EU niet toegestaan.
Dit betekende dat sesamzaad afkomstig van de verontreinigde batches tot aan de consument
toe moest worden teruggehaald. Ook samengestelde producten waarin sesamzaad uit deze
verontreinigde batches was verwerkt moesten worden teruggehaald
Gedurende enige tijd hield de NVWA vast aan het standpunt dat partijen met een voor de EU
te hoog gehalte ethyleenoxide alleen maar vernietigd konden worden. Door een stevige
lobby van Het Comité, in nauwe samenwerking met de Nederlandse Zuidvruchten vereniging
en Coceral, heeft de Europese Commissie de interpretatie bevestigd dat met ethyleenoxide
verontreinigd sesamzaad (weder)uitgevoerd mag worden naar derde landen of het land van
origine, mits wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 12 van de Algemene
Levensmiddelen Verordening. De NVWA heeft deze interpretatie overgenomen.
Met vereende krachten is voorkomen dat onze leden met hoge kosten geconfronteerd
zouden worden, naast de toch al hoge kosten van de recalls.
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Onderwerpen in 2020
Gegaste ladingen
In december 2019 heeft een ernstig incident plaatsgevonden met een lading agribulk, die in
Amsterdam was overgeslagen vanuit een zeeschip in een binnenvaartschip. Tijdens het
vervoer door het binnenvaartschip is het schippersechtpaar zeer ernstig onwel geworden als
gevolg van mogelijk een te hoge concentratie fosfine dat nog aanwezig was in de lading. Deze
lading was aan boord van het zeeschip bij belading in origine behandeld met losse tabletten
fosfine.
Omdat het voor zich spreekt dat er maximaal op moet worden ingezet om een herhaling van
een dergelijk ernstig incident te voorkomen, zijn er op diverse niveaus initiatieven genomen
om de veiligheid van alle partijen in de vervoersketen van agribulkproducten integraal te
verbeteren.
Er is door de Havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam gewerkt aan een wijziging van het
‘Plan van aanpak voor schepen waarvan de lading in het buitenland is ontsmet met fosfine’.
Tijdens het overleg van verschillende ketenpartners is er geconcludeerd dat er naast het Plan
van Aanpak van de havenbedrijven aanvullende maatregelen in de keten noodzakelijk zijn.
Tijdens dit overleg zijn ervaringen gedeeld en is er intensief over oplossingsrichtingen
nagedacht ter verbetering van de veiligheid in de agribulkketen. Ingezet is op de volgende
(deel)oplossingsrichtingen:
1. In de keten zorgdragen voor het meeleveren van informatie over gegaste ladingen;
2. Verhogen van het kennisniveau in de keten;
3. Uitbreiding van de arbocatalogus binnenscheepvaart;
4. Een internationale aanpak om de risico’s van losse tabletten te minimaliseren.
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Onderwerpen in 2020
Gegaste ladingen (vervolg)
Daarnaast is het belang van een structurele internationale oplossing benadrukt. Door het
Ministerie is aangegeven dat zij bereid zijn om op internationaal niveau een wijzigingsvoorstel
te doen in de IMO-richtlijn voor het beschermen van agribulklading tegen plaagdieren.
Alleen als wij ons allemaal verantwoordelijk voelen en het maximale doen wat binnen onze
macht ligt om de veiligheid verder te verbeteren, wordt de kans op herhaling van dergelijke
incidenten -veroorzaakt door lading gegast met losse tabletten- tot het absolute minimum
beperkt.

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

• KringloopToets 2.0: ontwerpinstrument om nutriëntenkringlopen te sluiten
• Verwerkingsfactoren pesticiden in diervoeding
• Sneltesten ergotalkaloïden
De projecten hebben een doorlooptijd van 2-3 jaar, 2019 was het eerste jaar van de projecten.
Begin 2021 worden de eerste uitkomsten gepubliceerd
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Bijeenkomsten in 2020
Nieuwjaarsreceptie
Op 9 januari heeft Het Comité haar Nieuwjaarsreceptie gehouden bij Stadsbrouwerij Thoms
in Rotterdam. Er was voor gekozen om dit gezamenlijk met NOFOTA te organiseren, waardoor
het een ongedwongen bijeenkomst werd met zowel bekende- als nieuwe gezichten.
In totaal hebben ca. 140 deelnemers van deze gelegenheid gebruik gemaakt om, onder het
genot van de goed verzorgde hapjes en – al dan niet zelf getapte drankjes – te proosten om
het nieuwe jaar.
Zodra dit weer mogelijk is zullen wij deze nieuwe traditie dan ook graag weer oppakken.
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Bijeenkomsten in 2020
Algemene Ledenvergadering

Webinar mycotoxinen

Voor de Algemene Ledenvergadering waren
we op 26 juni helaas aangewezen op een
digitale bijeenkomst.

Op donderdag 4 november organiseerden
Het Comité en De Nederlandse Zuidvruchten
Vereniging (NZV), in samenwerking met
Kneppelhout Advocaten, hét webinar over
mycotoxinen in onze voedselketen. Roland
Koopman, o.a. bekend van het RTL Nieuws
en RTL Z, fungeerde als dagvoorzitter.

Na afloop van de vergadering hield Walle
Romijn – werkzaam bij AON – nog een lezing
over de relevante ontwikkelingen in de
verzekeringsmarkt, in relatie tot de agrihandel.

Deelnemers konden het webinar via een
livestream volgen.
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Bijeenkomsten in 2020
Cursus Graanhandel

Excursie Cursus Graanhandel

In mei is de cursus graanhandel 2019-2020
afgerond. Van de 49 cursisten die alle
examens hebben afgelegd, hebben er
uiteindelijk 47 het diploma behaald. Helaas
kon de diploma uitreiking niet zoals
gebruikelijk met een feestelijke borrel
worden afgesloten.

Onderdeel van de cursus graanhandel zijn de
excursies naar diverse bedrijven. De
cursisten van de lichting 2019-2020 konden
helaas alleen ABZ Diervoeding en T.L.R.
bezoeken. De excursie naar E.B.S. moest,
vanwege de extreem harde wind die dag,
geannuleerd worden. De cursisten zien en
ervaren tijdens deze excursies de diverse
bedrijfsprocessen in de praktijk. Dit is een
waardevolle aanvulling op de theoretische
lessen gegeven door de vakdocenten.

De cursus graanhandel gaat - verspreid over
de periode van een half jaar – in op alle
aspecten van de graanhandel.
De editie die in september 2020 van start
had moeten gaan is noodgedwongen
uitgesteld tot januari 2021, hoewel helaas
ook toen alsnog geen fysieke bijeenkomsten
mogelijk bleken te zijn.
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Bijeenkomsten in 2020/ Arbitrages
Proefveld bezoek

Arbitrages

Op 23 juli werd op initiatief van Syngenta
een proefveld bezocht om een nieuw middel
tegen Fusarium schimmels/toxinen te
testen. De schimmels die op het gewas
groeien werden tevens onderzocht op
hoeveel toxinen er na gebruik van het
middel nog geproduceerd worden. Het
uiteindelijke doel is een zo gezond mogelijk
gewas op de markt te brengen met een zo
laag mogelijke kans op overschrijdingen.

In 2020 werd slechts 1 arbitrage aangemeld.
Omdat deze arbitrage is aangehouden heeft
er (nog) geen zitting plaats gevonden.
Om de ervaring van de arbiters op peil te
houden hopen wij volgend jaar weer een
arbiter seminar te kunnen organiseren.
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Winst en verliesrekening 2020
Winst en verliesrekening over 2020
2020

2019

Inkomsten
Salarissen en sociale lasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Huisvesting
Overige bedrijfskosten
Som der Bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

Buitengewone baten (LabCo)
Nettoresultaat

409.831

391.257

214.167

206.365

0

0

32.719

31.092

140.573

170.200
387.459

407.657

22.372

- 16.400

6.585

8.243

99.270
128.227

-8.157
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De sector in cijfers
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De sector in cijfers
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Bestuur, werkgroepen en commissies
Op 31 december 2020 bestond het bestuur uit:
M.C.F. Vermeulen

(voorzitter)

A.L. van Eck

(handel)

B. Tacken

(industrie)

A.P.H. de Groot

(handel in granen binnenland)

A. Groenenboom

(dienstverlening)

M.H. Sinke

(dienstverlening)

P.J.W. Stam

(industrie)

J.J. Ronner

(handel)
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Bestuur, werkgroepen en commissies
Het Comité heeft de volgende werkgroepen en commissies waarin de leden van Het
Comité actief zijn:
• Werkgroep Handel

• Werkgroep Contracten en Arbitrage
Onder deze werkgroep vallen de volgende Commissies:
• Commissie voor de Conditiën van de Nederlandse Handel in Granen en
Diervoedergrondstoffen (CNGD)

• Commissie voor de Duitsch-Nederlandsche Contracten
• Commissie voor GZP-Contracten
• Werkgroep Supply Chain
• Werkgroep Menselijke Consumptie en Handel
• Colleges voor het opmaken van standaardmonsters, voor Granen, Zaden en
Peulvruchten
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Secretariaat
Het secretariaat van Het Comité staat
altijd voor u klaar!
Ons team bestaat uit:

www.graan.com

Madelon Bastemeijer - secretaresse/ financiële admin.istra

Louis Braillelaan 80

Sanneli Kingma - beleidsmedewerker

2719 EK Zoetermeer

Astrid klein Breteler - beleidsmedewerker

010-467 31 88

Paulien van de Graaff - algemeen secretaris (tot 1 maart 2021)

cvg@graan.com

Matthé Vermeulen - voorzitter

19

