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VOORWOORD
2014 was het jaar waarin de opheffing van de
productschappen werd afgerond. 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 de Federatie
Nederlandse Diervoederketen (FND) en
Brancheorganisatie Akkerbouw welk de
werkzaamheden van de schappen
(gedeeltelijk) kunnen overnemen.

april 2015
M.C.F. Vermeulen
Voorzitter
Mw P.D. van de Graaff
Secretaris – Penningmeester

In 2014 heeft Het Comité weer diverse bijeenkomsten voor haar leden georganiseerd,
waaronder de cursus graanhandel, de
beursdagen, de themadag granen en de
jaarvergadering. Ook in 2014 werd de cursus
graanhandel weer goed bezocht. In de
jaarvergadering eind november stond de
thema’s Voedselveiligheid en Duurzaamheid
centraal.
In 2014 is een bezoek gebracht aan een groot
aantal leden. Deze ledenbezoeken leiden
doorgaans tot goede en constructieve
suggesties voor Het Comité waardoor de
dienstverlening naar de leden toe nog beter
aansluit op de verwachtingen van de leden.
Graag danken wij alle bestuursleden,
medewerkers en leden van werkgroepen,
vertegenwoordigers in adviesorganen,
docenten en arbiters voor hun inzet voor
Het Comité in 2014.
Mede namens het bestuur en alle medewerkers hebben wij het genoegen u hierbij het
jaarverslag 2014 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.
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NATIONALE EN
INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN
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 met GMP+ intensief
contact onderhouden over het
bemonsteringsprotocol voor de controle op
aflatoxine in maïs(producten) bestemd voor de
diervoedersector. Hoewel dit protocol al in
2013 naar aanleiding van de aflatoxine-crisis
het leven zag, zijn er enkele wijzigingen
doorgevoerd waardoor het protocol
werkbaarder voor het bedrijfsleven is
geworden.
Daarnaast is in het verslagjaar diverse malen
vergaderd over het GTP schema. Er zijn
inmiddels iets meer dan 150 GTP certificaten
uitgegeven. Het schema blijft hiermee relatief
beperkt van omvang. In 2014 is het traject
vervolgd om GTP op meer afstand van het
Coceral secretariaat te plaatsen en aan een
mogelijke verzelfstandiging te werken.
SECTORALE MONITORING
In het kader van de Hygiënecode voor de
granen-, zaden- en peulvruchten
collecterende, verwerkende en afleverende
bedrijven is afgelopen jaar het sectoraal
monitoringsprogramma oogst 2014
uitgevoerd. Voorheen werd de sectorale
monitoring uitgevoerd door het Productschap
Akkerbouw, echter - in verband met de
opheffing van de productschappen - heeft
Het Comité van Graanhandelaren met ingang
van dit jaar deze taak overgenomen.
43 Bedrijven hebben deelgenomen aan het
sectoraal monitoringsprogramma. Er zijn
direct aansluitend aan de oogst monsters
genomen van tarwe, gerst, haver, rogge,
triticale, spelt, karwijzaad, maanzaad, lijnzaad,
koolzaad, bruine bonen, kapucijners en
erwten.
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Op basis van een risicobeoordeling zijn
bovengenoemde producten geanalyseerd op
diverse contaminanten zoals residuen van
gewasbeschermingsmiddelen, zware metalen
en mycotoxinen. De resultaten van dit
monitoringsprogramma worden gedeeld met
de NVWA en GMP+.

VERENIGING
BESTUURSAANGELEGENHEDEN
Algemene Ledenvergadering
Op maandag 14 april 2014 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.
De samenstelling van het Bestuur bleef
ongewijzigd.
Aansluitend op de vergadering werd door de
heer Victor Theeuwes een lezing verzorgd met
de titel ‘Ontwikkelingen in de Oekraïne’.

Het Comité van Graanhandelaren was dit jaar
“Voedselveiligheid” en “Duurzaamheid”.
Rond de 90 leden woonden de presentaties
bij, die door de voorzitter van Het Comité,
Matthé Vermeulen, werden ingeleid. De drie
sprekers die door Het Comité waren
uitgenodigd om hun verhaal te doen waren de
heer Roel Robbertsen; voorzitter van
SecureFeed, die een lezing hield met de titel
“Gezamenlijk verantwoordelijk voor
voedselveiligheid in de dierketen; De ketting is
zo sterk als de zwakste schakel”. De heer
Hans Blonk; directeur van Blonk Consultants,
verzorgde een lezing met de titel: “Van
Carbon-feedprint naar product environmental
footprint” en de heer Harry te Riele, expert op
het gebied van transities, verzorgde een lezing
met de titel: “Transities; Wat gebeurt er als
voor grote delen van de samenleving
toekomstbeelden wijzigen?”
Na afloop van de lezingen vond het aperitief
plaats in de Shipping Hall. Rond de 510
personen genoten na het aperitief van het
diner, dat als vanouds plaatsvond in een zeer
sfeervol gedecoreerde Rotterdam Hall.

Rotterdam Hall - Jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering 20 november 2014

Presentatie door de heer Victor Theeuwes

Jaarvergadering
Op donderdag 20 november vond de
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van
Het Comité plaats in het World Trade Center
te Rotterdam.
Het thema voor de jaarbijeenkomst van
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WERKGROEPEN
In het verslagjaar vonden vergaderingen plaats
van de volgende overlegplatformen van
Het Comité :
• Werkgroep Handel,
• Werkgroep Humane consumptie en handel
• Werkgroep Contracten en Arbitrage
Twee maal overlegde een groep specialisten
aangaande diervoederkwaliteit, ter
voorbereiding van de vergadering van het
International Expert Committee van GMP+
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.H. Gnodde is er in
het voorjaar van 2014 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.
In het najaar van 2014 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.
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.
Er vond in oktober een 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. Hierin is besloten dat de Nederlandse
collecteurs een bijdrage leveren aan de BO
Akkerbouw.
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De actueel geldende contracten en
reglementen onder het beheer van
Het Comité alsmede de lijsten van arbiters

zijn voor leden en andere belangstellenden
toegankelijk op www.graan.com
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.
Op 2 mei 2014 is Het Comité bezocht door
een Amerikaanse Handelsdelegatie.
Het gesprek vond plaats op kantoor van
Het Comité met Bob Flach van de
Amerikaanse ambassade, Linda Eilks (int.
trade specialist USDA/FAS) en Mary Ellen
Smith. Joke Klap (Nevedi) nam ook deel aan
het gesprek.
In het najaar heeft de nieuwe secretaris van
GAFTA Jaine Chisholm Caunt een bezoek aan
Rotterdam gebracht. Hierbij is een rondvaart
door de haven gemaakt en een bezoek
gebracht aan Eurofins-LabCo.
Daarnaast zijn er door de voorzitter, secretaris
en vice-voorzitter diverse bezoeken gebracht
aan evenementen van (collega-branche)
organisaties.

Bezoek aan de haven met GAFTA- en Eurofins delegatie

THEMADAG GRANEN
Op 14 mei organiseerde Het Comité de 10e
Themadag Granen. Het Comité heeft de
organisatie van de Themadag Granen
overgenomen van het Productschap
Akkerbouw. Er werd een gevarieerd
programma aangeboden met tal van
interessante sprekers. De Themadag Granen
werd door ruim 125 mensen bijgewoond.
In 2016 zal er opnieuw een Themadag
Granen worden gehouden.
COMITÉ-BEURSDAG
Op vrijdag 27 juni jl., vond voor de tweede
maal de Comité Beursdag plaats in de nieuwe
opzet. In plaats van een tweejaarlijkse korte
bijeenkomst in de middag, vond de beursdag
dit jaar maar eenmaal plaats maar duurde
deze de gehele dag. Tijdens de bijeenkomst
werd een smakelijke lunch aangeboden.
Hoewel het bezoekersaantal wat achterbleef
bij de verwachtingen, was er met rond de
honderd deelnemers voor de aanwezigen
voldoende gelegenheid om te netwerken.
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Themadag Granen

Evenals vorig jaar vond de beursdag plaats in
het monumentale Hulstkampgebouw aan de
Maaskade, een unieke locatie met een
uitstekende catering.
Gedurende de middag vond een workshop
over de ketentransitie verantwoorde soja
plaats, welke werd georganiseerd door de
Stichting ketentransitie verantwoorde soja/
Nevedi.
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.

8

Voor de cursus 2013/2014 hebben
56 personen zich aangemeld, waarvan er
8 uiteindelijk niet de gehele cursus hebben
gedaan waardoor nog 48 cursisten aan beide
examens hebben deelgenomen. Hiervan zijn
39 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 zij de examens
onvoldoende hebben gemaakt, kunnen zij is
het volgende cursusjaar alsnog behalen d.m.v.
deelcertificaten.

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.

Voor het cursusjaar 2014/2015 hebben zich 55
cursisten opgegeven waarvan 4 voor een
deelcertificaat.

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014
2014		 2013
(in euro’s)		

Inkomsten		724.206		 667.989
				
Kosten uitbesteed werk en overige
externe kosten
-		
Salarissen en sociale lasten
184.017		
225.447
Afschrijvingen op materiële vaste activa
14.659
14.538
Bijzondere waardevermindering van
vlottende activa
-		
Overige bedrijfskosten
514.991		
463.158
				
				
Som der bedrijfskosten		713.667		 703.143
				
				
				
Bedrijfsresultaat		
10.539		 - 35.154
Financiële baten en lasten		
12.515		
11.860
				
				
Netto resultaat (exclusief deelneming)		
23.054		 - 23.294
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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 169 certificaten
afgegeven (over 2013 waren dit er 246).
ARBITRAGE
In 2014 werden 8 arbitrages aangemeld.
Vijf arbitrages betroffen een geschil inzake het
DNV-7 contract en bij twee arbitrages was
gehandeld op de CNGD. Verder was er één
kwaliteitsgeschil waarbij was gehandeld op
het Vernof contract. Zes van de arbitrages zijn
afgehandeld, de overige twee arbitrages staan
nog ‘on hold’.
PERSONEEL
Per 1 januari 2015 waren bij de Koninklijke
Vereniging Het Comité van Graanhandelaren 3
medewerkers in dienst waarvan 2 part time
krachten. In februari heeft het secretariaat
afscheid genomen van Ron Beckerschmidt,
die 50 jaar in dienst is geweest bij Het
Comité. Tijdens de jaarvergadering 2013 is
Ron in het zonnetje gezet en ontving hij uit
handen van Matthé Vermeulen een gouden
speld in de vorm van een graanaar.
Op verzoek van Ron zelf heeft zijn officiële
afscheid in kleine kring plaatsgevonden.
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Afscheid van Ron Beckerschmidt tijdens
de jaarvergadering november 2013
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BESTUUR, SECRETARIAAT EN
LEDENBESTAND
BESTUUR
Aan het eind van 2014 was het bestuur als
volgt samengesteld:

SECRETARIAAT
Het secretariaat van Het Comité was eind
2014 als volgt samengesteld:

Dhr. M.C.F. Vermeulen
Dhr. H.M.A. Blonk

Mw. P.D. van de Graaff

Dhr. C.W.L. Boere
Dhr. J.H. Gnodde
Dhr. A. Groenenboom
Dhr. R.J. Hansen
Dhr. H. Kikkert
Dhr. J.J. Ronner
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Voorzitter
Vice-voorzitter
(handel)
Industrie
Handel in granen
(binnenland)
Dienstverlening
Industrie
Dienstverlening
Handel

Secretaris
Penningmeester

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

secretaresse /
financiële
administratie
Secretaresse

LEDENBESTAND
Gewone leden
Aantal gewone leden per 1 januari 2014

Buitengewone leden
112

Opzeggingen gedurende 2014
Duynie Holding B.V.
Graanhandel Luteijn-Buyze B.V.
Mol Agrocom B.V.
Provimi Holding B.V.
Ranks Meel B.V.
WPA Robertus B.V.		
6
		----		106

Aantal buitengewone leden per 1 januari 2014
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Aanmeldingen gedurende 2014
Dr. Bushmeyer B.V.		
1
		---		17
			

Aanmeldingen gedurende 2014
Wilhelmsen Ships Service, Rotterdam
1
		-------		107
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VERTEGENWOORDIGING
OP INTERNATIONAAL NIVEAU
(gedurende het jaar 2014)
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:
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•

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

•

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

•

Rice
Dhr. K. Pittery

•

Food & Feed Safety section
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
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

OP NATIONAAL NIVEAU
(gedurende het jaar 2014)
Vertegenwoordiging in Publiekrechtelijke
Bedrijfsorganisaties (PBO)

Adviescommissie Veevoedkundig 		
Onderzoek (PDV)
Leden: De heren Y. Muilwijk en
		
G. van Winkoop
Plv. lid: Mw. P.D. van de Graaff

Besturen:

•

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

•

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

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

•

•

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		
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

