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VOORWOORD
Met de Europese Warenbeurs als hoogtepunt
heeft de Koninklijke Vereniging Het Comité
van Graanhandelaren, met al haar leden zich in
2011 weer sterk gemaakt voor de handel in
granen, zaden, voedermiddelen, peulvruchten
en gerelateerde producten. Het is ons een
genoegen dit in het Jaarverslag 2011 te
belichten, dus nu ook in elektronische versie.
Na de eerste helft van het verslagjaar 2011
een relatief hoog prijsniveau te hebben
meegemaakt, zette de graan markt rond de
nieuwe oogst een prijsdaling in. Dit beeld was
minder uitgesproken voor soja, waarbij de
prijsdaling reeds eerder in het jaar te zien
was. Opwaartse bijstellingen van de oogstprognoses leken de sfeer in de markt te
bepalen, ondanks het feit dat de eindvoorraad
van de Europese Unie nog steeds relatief
krap is. Prijsschommelingen zullen er dan
ook voorlopig nog blijven.
Op de politieke agenda stond inmiddels de
discussie over volatiliteit van de grondstoffen
markten met stip genoteerd. De media
besteedden veel aandacht aan de ethische
vragen rond de termijnmarkten, maar ook de
mechanismen achter de prijsvorming en de
roep om transparantie werden bediscussieerd.
Op Europees niveau werden maatregelen
voorgesteld, onder andere met Frankrijk als
drijvende kracht.
De heer Broekema ging op 29 maart als
voorzitter van Het Comité mee in de delegatie
naar een bilateraal overleg tussen Nederland
en Frankrijk, op uitnodiging van de
Landbouwraad in Parijs. De expert meeting
droeg de titel: ‘Price volatility of Agricultural
Commodities; managing uncertainties’.
Samen met Directeur Generaal Eric Allain
(Politiques Agricole, Agroalimentaire et des
Territoires) van het Franse Ministerie van
Landbouw, heeft Directeur Generaal de heer
Hoogeveen van het Ministerie van Economie,
Landbouw en Innovatie opgetreden als
voorzitter.
Coceral hield in het voorjaar haar Assemblee
in Genève met een mini symposium dat het
thema droeg: ‘The Financial markets reform;
impact on the Agricultural World’.

De Frans – Nederlandse expert groep met betrekking tot
graanmarkten op 29 maart te Parijs.

In de jaar vergadering van Het Comité werd
ook het thema van volatiliteit van de graanmarkten als hoofdonderwerp gekozen. Juist
in die periode van eind 2011 verschenen in
Duitsland en Nederland wederom berichten in
de pers over dit onderwerp en ook werden
televisie documentaires over de termijnmarkten getoond. Er werd daar zelfs een discutabele
link gelegd richting Arabische lente.
Marktbewegingen zijn er echter altijd geweest.
De handel richt zich als vanouds op vraag en
aanbod. Klimaat, maar ook landen politiek
heeft een veel grotere invloed op deze markten. In 2011 is de import van agri-bulk in de
Rotterdamse haven wel gestegen met 18%
tot 10 miljoen ton, mede als gevolg van de
start van een ethanol fabriek in Rotterdam,
maar ook door een (eerder) tegenvallende
oogst van tarwe en raapzaad. Er was minder
export in 2011.
Echte marktverstoring treedt bijvoorbeeld ook
nog steeds op als het gaat om specifieke wetgeving, zoals de GGO problematiek. Helaas
worden in de EU toelatingen van bepaalde
GGO’s langzamer afgewikkeld dan dat er in de
derde landen nieuwe worden geregistreerd.
De teelt in Europa zal dan wellicht op basis
van eigen beslissingen van iedere lidstaat
toegelaten kunnen worden, hetgeen het
dossier vooruit kan helpen, maar dit mag niet
tot onduidelijkheid in de handel leiden. Het
Comité bleef ook in 2011 actief in Nederland
en Europa voor de lobby om het GGO vraagstuk niet handelsbelemmerend te laten zijn.
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De EU verordening 642/2010 voor de
vaststelling van importheffingen op sorghum
en rogge functioneerde naar de mening van
onze leden niet correct. Op aandringen bij
Coceral heeft dit na haar discussies met de
Commissie tot een aanpassing geleid waarna
de EU verordening 643/2010 per 5 juli 2011
van kracht is gegaan. In plaats van gerst
werd maïs als referentie gekozen.
Het Nederlands kabinet maakte haar standpunt ten aanzien van de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisaties bekend. Minister Kamp
gaf hiermee antwoord op een aangenomen
motie van CDA/VVD/PVV, waarin gevraagd
werd om een taakanalyse van de product- en
bedrijfsschappen en hierover aan de Tweede
Kamer te rapporteren.
Het Comité verzond brieven aan de Advies
Commissie van Wijzen (Jorritsma, Van de Donk
en Van Eijck), die het rapport ‘Beoordelingskader
Product- en Bedrijfsschappen’ hebben
opgesteld, als ook aan de Minister. Het kabinetstandpunt is vervolgens verstuurd naar de
Tweede Kamer. Opnieuw verzond Het Comité
brieven aan de 2 behandelende Kamercommissies waarin Het Comité bepleitte de
Productschappen te handhaven en zo nodig
nog verder aan te passen. Definitieve
beslissingen over het voortbestaan van de
Productschappen zullen in 2012 worden
genomen.
Het Comité hield in het verslagjaar 2011
verschillende bijeenkomsten. De graancursus
werd door een brede afvaardiging van leden
besproken om vervolgens extra te worden
gereviseerd. Ontwikkelingen op het gebied
van kwaliteit werden actief ondersteund
door deel te nemen aan bijeenkomsten van
(sub-)commissies en vergaderingen van
GMP+ International, vaak voorafgegaan
door vooroverleg met specialisten onder
onze leden. Ook de GTP code van Coceral
werd mede door inbreng van Het Comité
aangepast om tot een wederzijdse
erkenning te kunnen komen met OVOCOM,
AIC en GMP+ International.
Zo kwam uiteindelijk aan een langdurige
onzekerheid een eind.
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In 2011 vond de Europese Warenbeurs in
Rotterdam plaats. De beurs mondde uit in een
groots evenement waar Het Comité veel
waardering voor kreeg. Zo heeft het zich voor
de leden, maar ook aan de Europese en
andere bezoekers vanuit de internationale
handel, goed kunnen presenteren. Het
Comité was verder actief dienstverlener op
het gebied van arbitrages en de afgifte van
dagwaarden en cif-prijzen. Verslaggeving van
deze activiteiten en ook informatie en nieuws
ten behoeve van de leden werden in de
Interne Mededeling verzorgd, maar er was
ook een speciale website voor de Warenbeurs,
met bijbehorende newsletters.
Graag dank ik alle bestuursleden, medewerkers
en leden van werkgroepen, vertegenwoordigers
in adviesorganen, docenten en arbiters voor
hun inzet voor Het Comité in 2011.
Mede namens het bestuur en alle
medewerkers hebben wij het genoegen u
hierbij het jaarverslag 2011 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 2012
A.H. Broekema
Voorzitter
A.P.A. van der Weide
Secretaris – Penningmeester

De Europese Warenbeurs in Ahoy Rotterdam.

NATIONALE EN
INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN
GEMEENSCHAPPELIJK
LANDBOUWBELEID
Op 12 oktober 2011 presenteerde de
Europese Commissie de wetsvoorstellen
voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid
(GLB) na 2013. De huidige twee pijlers blijven
gehandhaafd. Pijler 1 is gericht op landbouw,
zonder co-financiering. De 2e pijler is gericht
op platteland/maatschappelijk draagvlak, met
cofinanciering door de lidstaat.
Commissaris Ciolosç richtte zich op het
verbeteren van de concurrentieverhoudingen
en meer marktoriëntatie (liberalisering). Hij wil
het verkrijgen van steun door een akkerbouwer
koppelen aan “randvoorwaarden” ofwel
“groene taken” en streeft naar vermindering
van de landbouwuitgaven in het algemeen. Er
zal een overgang komen van productgerichte
steun naar een hectaretoeslag.
De Europese Commissie stelde voor om
buiten het GLB om een crisisfonds en een
globalisering fonds van respectievelijk ruim
500-600 miljoen en 400-500 miljoen per jaar
te creëren. Voor deze fondsen bestaat nog
geen dekking in de meerjarenbegroting. Het
crisisfonds zou bijvoorbeeld kunnen gaan
dienen voor marktbeheer, zoals interventieaankopen bij lage prijzen. Er kwamen ook
maatregelen voor meer transparantie in de
markt. Het Agricultural Market Information
System (AMIS) was de uitkomst van een
vergadering te Rome in september 2011.

studie is. De technische oplossing is de facto
een drempelwaarde van 0.1%, die overeenkomt met de laagst haalbare validatie van
een kwantitatieve analyse bij EU referentie
laboratoria.
Momenteel voldoen acht GGO’s aan de
voorwaarden die zijn opgenomen in deze
verordening. Het betreft hier louter GGO’s
die nog niet zijn toegelaten. Voor sporen van
commercieel reeds uitgefaseerde GGO’s in
zowel levensmiddelen als diervoeders geldt
tot 25 april 2012 nog een drempelwaarde van
0,9% voor de aanwezigheid. Na deze datum
geldt voor deze uitgefaseerde GGO’s ook de
drempelwaarde van 0,1% uitsluitend voor
diervoeders.
Voor maïs werd in 2011 toestemming verleend
tot het op de markt brengen van
een hele serie aan GGO’s:
MON863xMON810xNK603,
MON863xMON810 en MON863xNK603.
Later volgden de goedkeuring van een aantal
andere stacks in maïs zoals GGO 1507x59122,
59122x1507xNK603, MON88017xMON810,
MON89034xNK603 en Bt11xGA21. Ook voor
maïs werd een serie van nieuwe single events
en stacks in studie genomen, hoofdzakelijk
ontwikkeld door Syngenta.
CONTAMINANTEN

In het verslagjaar kwam de graanoogst in de
EU-27 uit op circa 285 miljoen ton. Dat is
ongeveer 10 miljoen ton meer dan in het voorgaande seizoen. De Europese markt heeft
uiteindelijk aanzienlijke hoeveelheden tarwe
op eigen kracht kunnen exporteren. Voor 2012
wordt een geringe daling van het EU graanareaal verwacht met een half miljoen hectare
tot krap 56 miljoen hectare.

Mycotoxinen, Morfine en Cadmium
De European Food Safety Authority (EFSA)
bracht in 2011 een advies aan de Commissie
uit over de mycotoxinen T2 en HT2. Het ziet
er naar uit dat dit spoedig zal leiden tot de
invoering van een maximum norm, ondanks
de constatering dat er geen direct gevaar voor
de volksgezondheid aan te verbinden is. Dat
de producenten en handel een maximum
norm onwenselijk achten zal via Coceral aan
de Commissie worden duidelijk gemaakt.

HANDELSPROBLEMEN DOOR
GGO-WETGEVING
In het verslagjaar 2011 kwam het uiteindelijk
tot de zogenaamde low level presence (LLP)
technical solution voor Genetisch
Gemodificeerde Organismen in diervoeders
waarvan de toelating is verlopen of nog in

EFSA bracht ook een advies uit over morfine
in blauwmaanzaad. De voornaamste conclusies
van de EFSA zijn dat opiumalkaloïden niet in
het blauwmaanzaad zelf zitten, maar zich op het
blauwmaanzaad bevinden door contaminatie
van andere delen van de plant. Morfine is de
belangrijkste alkaloïde. De acute referentiedosis
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van morfine is 10 μg/kg lichaamsgewicht. Het
is mogelijk dat enkele consumenten die
blauwmaanzaad gebruiken als smaakmaker
of als decoratie de acute referentiedosis voor
morfine in zeldzame gevallen overschrijden.
Een aanzienlijk gedeelte van consumenten
die grote hoeveelheden blauwmaanzaad
consumeren overschrijdt waarschijnlijk de
acute referentiedosis bij tenminste enkele
eetmomenten. Voor de EFSA was het nog
niet goed duidelijk in welke mate het morfinegehalte daalt als blauwmaanzaad bewerkt
wordt (vooral bij verhitting). Geconstateerd
werd dat er grote verschillen zijn tussen de
consumptie van blauwmaanzaad in de ene
lidstaat en die in de andere lidstaat.
De Commissie voerde in 2011 een discussie
over cadmium normen. De voorgestelde
limiet van cadmium voor granen exclusief
tarwe en rijst was een limiet van 0,075 mg/kg.
De huidige limiet is 0,1 mg/kg. De Commissie
stelde dat zij zeer veel commentaar heeft
gehad. Toch komt slechts 1% van de betreffende
categorie producten boven de limiet van
0,075 mg/kg.
Met betrekking tot tarwe exclusief durum
tarwe, zou 2% van de partijen tarwe boven
de voorgestelde limiet van 0,1 mg/kg komen.
Volgens meelfabrikanten hebben vooral
kiemen en de vezels een probleem.
De Commissie wilde daarom wel voor
tarwezemelen een limiet van 0,15 mg/kg
voorstellen en voor tarwekiemen 0,2 mg/kg.
De Italiaanse rijstpellers hadden aangegeven
dat de limiet voor cadmium in rijst en met
name in bruine rijst te laag is. De Commissie
wilde wel een aparte categorie bruine rijst
met als limiet 0,2 mg/kg instellen. Ook voor
blauwmaanzaad en zonnebloempitten wordt
de maximum norm van 0,5 mg/kg als te laag
beschouwd. In de Verenigde Staten van
Amerika ziet men een dergelijke maatregel
zelfs als een soort van “tradebarrier”.
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EHEC
Naar aanleiding van de EHEC crisis in de
kiemgroenten sector van afgelopen zomer,
die eerder abusievelijk de komkommer sector
al had getroffen, ontwikkelde de Europese
Commissie in 2011 een voorstel tot aanvullende
voorschriften voor de import van zaden.

Het regelt een traceerbaarheid van (kiem)
zaden en stelt eisen aan de productie locaties,
maar zou volgens de brede definities een
uitwerking kunnen hebben in de gehele
handel van granen en zaden (w.o. bijvoorbeeld
sesamzaad, lijnzaad, zonnebloempitten en
tarwe). Hiertegen is door Het Comité onder
andere via de Productschappen Levensmiddelen
wetgeving en het HPA, maar ook Coceral
bezwaar aangetekend. Traceerbaarheid eisen
werden al geregeld in artikel 18 van de
General Food Law en eisen met betrekking
tot de productie locatie werden in Europa al
geregeld via de Hygiëneverordeningen.
GEWASBESCHERMING EN
VOORRAADBESCHERMING
In het verslagjaar 2011 werden voorstellen
gedaan over de maximum residu limiet (MRL)
voor pirimifos-methyl. Het Comité verheugde
zich er samen met Coceral over dat er een
ruime MRL voor gevallen van cross contamination geldt, op basis waarvan het gebruik
van de stof in ieder geval gehandhaafd kan
worden. Nu gaat het er om dat deze normen
ook daadwerkelijk tot verordeningen zullen
leiden.
Glyphosat kwam op de agenda voor
gewassen als linzen en andere peulvruchten.
Het is de actieve stof in bijvoorbeeld Round up
dat in die teelten in Europa en derde landen
soms wordt aangewend voor afdoding van
het loof. Tot voorheen golden in die sector
geen limieten waardoor een zeer lage
maximum grens werd voorgesteld. Samen
met Coceral en Cicils wees Het Comité de
Europese Commissie op het voorkomen van
veel hogere waardes, waarbij ook de normen
van andere teelten werden vergeleken.
Enkele leden deden actief mee door analyse
waarden uit de praktijk beschikbaar te stellen
voor de beeldvorming.
KWALITEIT
Coceral legde in 2011 de laatste hand aan
verbeteringen van haar GTP code. Op de
speciale website van de GTP code zijn de
nieuwe versie van de code zelf, als ook de
certificatie regels geplaatst. Deze versie van
de code gaat in per 1 januari 2012.

GMP+ International en COCERAL GTP Code
hadden in nauwe samenwerking een
vergelijkende analyse van hun respectievelijke
schema’s uitgevoerd. Dit heeft in het verslagjaar geresulteerd in wederzijdse acceptatie
van de schema’s. De reikwijdte van de
wederzijdse acceptatie tussen GMP+
International en COCERAL GTP Code omvat
de volgende activiteiten en producten: handel,
collectie, opslag en transport van onverwerkte
producten van plantaardige oorsprong. Een
GTP-gecertificeerde handelaar kan producten
verkopen en leveren aan een GMP+
International gecertificeerd bedrijf met een
enkel certificaat en ook het omgekeerde is
het geval.
Ook omvat de acceptatie handel, collectie,
opslag en transport van verwerkte producten
van plantaardige oorsprong (waaronder niet
begrepen vetten en olieproducten): een
GMP+ International-gecertificeerd bedrijf kan
deze producten onder bepaalde voorwaarden
kopen van een GTP-gecertificeerde handelaar
(bijzondere voorwaarden hiervoor zijn vastgesteld in GMP+ BA10, Bijlage 1). Door deze
tijdige overeenkomst liep de wederzijdse
acceptatie van GMP+- en GTP-certificaten
voor deze producten door na 1 oktober 2011,
de overgangsdatum van de oude regeling van
erkenning. Het Comité beijverde vanuit het
secretariaat en met hulp van enkele leden zich
sterk voor de realisatie van een verbeterde
GTP code en de uiteindelijke erkenning door
andere schema’s zoals OVOCOM, AIC en nu
ook GMP+ International.
Het Bestuur van het Productschap Diervoeder
(PDV) nam in 2011 een verordening aan waarin
minimum normen worden vastgesteld voor de
mate waarin fosfaten uit diervoeders worden
vastgelegd in varkens. Hoe meer fosfor uit het
voer wordt vastgelegd in varkens, hoe minder
fosfaat via de mest wordt uitgescheiden.
In Nederland wordt structureel het door de
Europese Commissie vastgestelde plafond
voor fosfaatuitscheiding overschreden.
De in het verslagjaar aangenomen
verordening helpt - naast andere maatregelen
zoals mestbewerking, mestverwerking en
exportbevordering - de sector om de
fosfaatuitscheiding te laten dalen naar een
niveau dat voor de Europese Commissie
aanvaardbaar is. Nu de verordening door het

Bestuur van het PDV is aangenomen, wordt
een start gemaakt met de goedkeuringsprocedure bij het Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie en met de
notificatieprocedure bij de Europese
Commissie. Dit laatste is noodzakelijk omdat
het een zogeheten Technisch Voorschrift betreft.
Het PDV Bestuur heeft opdracht gegeven om
gedurende de looptijd van deze procedures
verder onderzoek te doen. Specifiek zal
worden gekeken naar verschillen in de mate
waarin fosfor door een varken wordt vastgelegd bij varkens die gevoerd worden met
droogvoer en varkens die (gedeeltelijk)
gevoerd worden met brijvoer. Afhankelijk van
de uitkomsten van dit onderzoek zullen per
voersoort de minimumnormen binnen de
verordening worden gedifferentieerd. Naar
verwachting zal de verordening in 2012 in
werking kunnen treden.
DUURZAAMHEID
In het verslagjaar 2011 kwamen de EU
erkenningen van de zogenaamde ‘Voluntary
schemes’ voor de Renewable Energy
Directive (RED ) tot stand. Deze richtlijn voor
duurzame brandstoffen regelt weliswaar dat
er gecertificeerde grondstoffen kunnen
worden verhandeld, maar vervolgens dienen
veel details nog te worden uitgewerkt waarbij
uitwisselbaarheid van deze schema’s een
belangrijk probleem is. Ook is in de RED
wetgeving de vraag over Indirect Land Use
Change (ILUC) een bron van potentiële
problemen. Hoe gaan we om met het vraagstuk van gebruik van land waar net zo goed
iets anders op geteeld had kunnen worden
dat vervolgens elders in de wereld dan wel
(op gevoelige bodem) geteeld en verhandeld
wordt? Kritische groepen in de maatschappij
stellen dat door deze vraag de hele duurzame
bio brandstoffen wetgeving aanvechtbaar is.
Om duurzamer te produceren is er veel
aandacht voor het broeikas effect en CO2
productie in het bijzonder. In 2011 heeft het
Productschap Diervoeder met co-financiering
door het Ministerie van EL& I een model
ontwikkeld en als test geïntroduceerd. De
zogenaamde Carbon Footprint Diervoeder is
een rekenmodel om tot het moment van
vlees of melkproductie een idee te hebben
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van de CO2 uitstoot in de productie kolom.
Tevens is contact gelegd naar internationale
andere instituten om dit model in de toekomst
tot internationale standaard te kunnen
verheffen.
Ook voor peulvruchten stelde het Ministerie
van EL& I samen met het Productschap
Akkerbouw geld beschikbaar om een basis
berekening uit te voeren voor de CO2 uitstoot
van erwten, bruine bonen, lupine, soja-bonen,
linzen, kikkererwten en veldbonen, gedroogd
of als conserven. Van enkele producten
werden ook meel, eiwit concentraat en isolaat
doorgerekend. Opbrengsten per hectare
blijken van grote invloed op de uitkomst en
de conclusie is dat de veredeling een grote
taak wacht om een groter milieu voordeel te
kunnen gaan behalen ten opzichte van
bijvoorbeeld de productie van eiwit uit melk
of vlees.
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VERENIGING
BESTUURSAANGELEGENHEDEN
Op maandag 11 april 2011 vond de
Huishoudelijke Algemene Ledenvergadering
van Het Comité plaats in het Zalmhuis te
Rotterdam. Het financieel verslag werd niet
behandeld. De voorzitter legde de vergadering
uit dat geen duidelijk standpunt was ingenomen
met betrekking tot een eventuele voorziening
aangaande de rekening courant en achtergestelde lening met LabCo. Er zou gestreefd
worden naar een Buitengewone
Huishoudelijke Algemene Ledenvergadering
vóór 1 juli 2011. Er waren volgens rooster
geen wisselingen in de samenstelling van
het bestuur.
Het Comité hield de extra HAL ten kantore
van Het Comité aan de Heer Bokelweg 157b
te Rotterdam op 29 juni. Deze extra HAL was
noodzakelijk in verband met de uitgestelde
goedkeuring van het financieel jaarverslag. Er
was besloten een gedeeltelijke voorziening op
te nemen met betrekking tot de rekening
courant en achtergestelde lening met LabCo.

Kees Maas, directeur van DCA,
Dienstencentrum Agrarische Markt. Zijn
thema was de speculatie in de graanmarkt
met de titel “zin en onzin van hoge voedselprijzen”. De heer Maas had al een losse stijl
van spreken en wist het publiek zeker te
interesseren, maar de overgang bleek groot
toen Doctor P. Schröder, Staatssekretär
im Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz,
Deutschland als derde spreker gewoon een
uiterst komisch verhaal bleek te houden dat
weinig met de graanmarkt van doen had.
Zijn zogenaamde ervaringen als Duitser in
Nederland brachten de lachers op zijn hand
om zo voor een vrolijke afsluiting te kunnen
zorgen.

De heer Hermanus Versteijlen en voorzitter A.H. Broekema

Het Bestuur en de Secretaris tijdens de
Huishoudelijke Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 1 december vond de Jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering van Het Comité
weer plaats in het World Trade Center te
Rotterdam. Met circa 80 toehoorders begon
de voorzitter van Het Comité, Anne Broekema,
zijn inleidende speech en introductie van de
andere sprekers. De heer Hermanus Versteijlen,
directeur DG Agri en topambtenaar bij de
Europese Commissie, hield een lezing met
de titel “Europese Landbouwpolitiek na 2013
en volatiliteit”. Vervolgens sprak de heer

De heer Kees Maas tijdens de JAL
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WERKGROEPEN
In het verslagjaar vond naast enkele vergaderingen zoals vermeld onder contractuele
aangelegenheden ook een bijeenkomst van
de werkgroep Handel plaats. Deze werkgroep
boog zich onder andere over standaard inkoop
contracten die vanuit Duitsland steeds vaker
werden ingediend bij handelspartners in
Nederland, maar iedere keer werden
afgewezen. Het Comité ondernam vervolgens
actie om de Duitse sector te laten weten dat
er onder beheer van de Vereniging standaard
contracten bestaan en andere kwaliteit
regelingen, zoals die van GMP+ International,
die deze inkoop contracten overbodig en
onwenselijk maken.
Enkele keren overlegde een groep specialisten
aangaande diervoeder kwaliteit, vaak ter
voorbereiding van bijeenkomsten van het
Productschap Diervoeder of GMP+
International. Het HACCP team kwam
weer samen voor de GZP sector. Uiteraard
vergaderde in het jaar van de Warenbeurs de
ad hoc Warenbeurs werkgroep regelmatig.
Van Het Comité maakten naast de voorzitter,
de heer Broekema, de secretaris de heer
Van der Weide, de heren Blonk, Baas,
Ostermeijer en Groenenboom deel uit van
de werkgroep, later aangevuld met de heer
Blokland. Ook was er vanuit de Port of
Rotterdam en Rotterdam Port Promotion
Council input aan de werkgroep geleverd.
CONTRACTUELE AANGELEGENHEDEN
Onder leiding van de heer P.J. van der Weijden
is er in het begin van 2011 vergaderd door
leden van de DNV Commissie. Er werd in die
vergadering gesproken over het proces van
Arbiter benoemingen, string arbitrage, force
majeure clausule en arbitrage bepalingen.
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Uiteraard werd ook telefonisch vergaderd door
de Commissie voor Aanbeveling van Arbiters
en Deskundigen en kwam de Nederlandse
GAFTA Commissie twee keer bijeen, gevolgd
door de vergaderingen van de ICPC van GAFTA.
In dit najaar heeft de heer D. Blokland de
heer Sj. Hoekstra opgevolgd als voorzitter
na diens jarenlange deskundige leiding. De
samenstelling van deze Commissie is verder
aangepast als gevolg van het vertrek van een

aantal leden. De GAFTA Commissie vergaderde
op 31 mei 2011 ter voorbereiding van de
International Contracts Policy Committee
(ICPC) van GAFTA dd. 12 maart te Stockholm
(aanwezig: de heren Hoekstra en van der
Weide). De daar op volgende vergadering
werd op 22 oktober gehouden ten kantore
van Het Comité. De tweede ICPC vergadering
van GAFTA in het verslagjaar werd op
28 oktober gehouden in Hamburg (aanwezig:
de heren Blokland, Munnik en Van der Weide).
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.

Beoordeling bruine bonen van de oogst 2011 te Zevenbergen

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
BEZOEKEN
In het voorjaar van het verslagjaar kwam de
heer Tim Larsen van de Colorado Department
of Agriculture begeleid door Bob Flach van de

USDA Department van de Amerikaanse
Ambassade. De heer Larsen kwam het
onderwerp gierst bespreken en onderzocht
mogelijkheden van dit product in de
Nederlandse (Europese) markt. Het Comité
bracht in het verslagjaar een bezoek aan de
Franse Ambassade en het Consulaat en later
in het jaar organiseerde France Agrimer (als
gevolg van de contacten met het consulaat)
in samenwerking met Het Comité haar eerste
seminar aangaande de Europese en Franse
graanoogst in het NH Atlanta hotel,
voorafgegaan door een diner met enkele
leden van Het Comité.

COMITÉ-BEURSDAGEN
De 43ste beursdag vond plaats op 11 april in het
Zalmhuis te Rotterdam. De beursdag werd
gecombineerd met de Huishoudelijke Algemene
Ledenvergadering. De beursdag werd goed
bezocht door de leden. Tijdens de beurs was er
tevens gelegenheid om afscheid te nemen van
Marselle Stegehuis, oud secretaris van Het
Comité. Marselle Stegehuis werd door de voorzitter toegesproken en een bos bloemen overhandigd namens het bestuur als dank voor haar
inzet gedurende vele jaren. Vanwege de
Europese Warenbeurs die in oktober plaatsvond
kwam de beursdag van september te vervallen.

France Agrimer Seminar in NH Atlanta hotel.

Ook ontving Het Comité de nieuwe landbouwraad van de Amerikaanse Ambassade
Mevrouw Mary Ellen Smith.
Interne bezoeken werden door Het Comité
gebracht aan het ‘afwikkelaars diner’ dat in
2011 een tienjarig jubileum had en ook is met
een bloemetje de verjaardag van Mevrouw
Jansen herdacht die dit jaar 100 was geworden. Zij wordt nog steeds gesteund door de
Stichting Graanhandelsbelangen.

Mr Marselle Stegehuis en de voorzitter A.H. Broekema

De beursdag op 11 april in het Zalmhuis te Rotterdam.

Mevrouw Jansen 100 jaar.

CURSUS GRAANHANDEL
Dit jaar meldden zich 43 mensen aan voor
de cursus waarvan één echter al snel weer
gestopt is vanwege verandering van werkgever.
Uiteindelijk namen dus 42 personen deel aan
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de cursus. Gedurende de cursus zijn er, om
uiteenlopende redenen, 3 personen gestopt
met de cursus na het eerste examen, waardoor
uiteindelijk nog 39 personen beide examens
hebben afgelegd. Hiervan zijn 33 cursisten in
één keer geslaagd, 4 personen slaagden na
een herexamen en 2 cursisten zijn helaas
gezakt. Het percentage geslaagden kwam
hiermee op bijna 95%.
Op 17 juni werden de diploma’s aan de cursisten uitgereikt in Hotel New York te Rotterdam.
Tevens was er, na de diploma-uitreiking, een
netwerk bijeenkomst georganiseerd waarvoor
ook de oud-cursisten waren uitgenodigd.
Het Comité wilde daarmee de jongere leden
een extra mogelijkheid bieden om, naast de
beursdag en het jaardiner, een doelgerichte
bijeenkomst bij te wonen, toegesneden op
deze leeftijdgroep. De oud-cursisten vonden
dit een leuk initiatief en in de toekomst zal
iets dergelijks dan ook vaker worden
georganiseerd.

aangegaan voor aanpassing van de lesstof.
Tevens werden workshops en nieuwe vakken
als duurzaamheid en contactuele analyse aan
het programma toegevoegd. Deze CANON
vormt een leidraad voor de cursus in de
toekomst. Volgend jaar zal de cursus deels
ook overdag worden georganiseerd.

De examinanten en oud cursisten van de graancursus

Excursie en les van de graancursus bij TLR te Rotterdam

Examenuitreiking van de graancursus door de
vice voorzitter H.M.A. Blonk
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In het begin van het verslagjaar boog een
brede delegatie van de leden zich over de
inhoud van de graancursus, waarna met de
huidige docenten gesprekken werden

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 281
certificaten afgegeven (over 2010 waren dit er
540). De omzet van dagwaarden over het jaar
2011 bedroeg € 18.868,85 (over 2010 bedroeg
deze € 38.166,-). In het verslagjaar werd de
automatisering van het dagwaarde systeem
vernieuwd en per 1 januari 2012 operationeel
gemaakt.

EUROPESE WARENBEURS
De werkgroep vergaderde dit jaar 9 maal.
Het Comité organiseerde op 15 april en
6 oktober de bijeenkomsten van
Het Europese Warenbeurs Consortium.
In april vond de vergadering plaats boven in
het gebouw van de Port of Rotterdam. Aan
het eind werd een lunch werd geserveerd op
de Nieuwe Maze, varende door de haven van
Rotterdam. De heer H.J.H.M. Hennissen,
directeur Procesindustrie en Massagoed bij
de Port of Rotterdam, gaf een inleiding over de
prestaties van de haven van Rotterdam op het
gebied van de agribulk.

De aanwezige leden van het Warenbeurs Consortium in de
Kamer van Koophandel

De heer Hennissen van Port of Rotterdam op 15 april

Op 6 oktober vond de vergadering van het
Warenbeurs Consortium plaats in de Kamer
van Koophandel. De heer G.J.H. van der Vegt
gaf een korte inleiding en sprak voorafgaand
aan de vergadering een welkom uit als voorzitter van de Kamer van Koophandel.
De bezoekers werden tevoren in het World
Trade Center verwelkomd door medewerkers

van Het Comité en vele studenten van TIO,
University of Applied Sciences (University
for Hotel and Event Management and
International Tourism Management) om
vouchers af te halen voor de beursprogramma onderdelen en de catalogus in
ontvangst te nemen. Ook konden eventueel
ter plekke betalingen worden verricht.
Naar schatting 700 bezoekers maakten van
die mogelijkheid gebruik.
Vervolgens werd in de Laurenskerk door circa
500 mensen het Gala Dinner bijgewoond,
waarbij een strijkkwartet en orgelspel, maar
ook een draaiorgel bij de entree voor muzikale
omlijsting zorgden.
De heren Sanromá i Ortega, voorzitter van de
Europese Warenbeurs en H. Smits, CEO van
de Port of Rotterdam, hielden een toespraak
en Ger Ostermeijer werd symbolisch de
eerste catalogus aangeboden.
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De voor-registratie in het World Trade Centre

Voorzitter van Het Comité de heer A.H. Broekema sprak
het welkom uit aan de vele internationale bezoekers en
genodigden.

De heer H. Kranenburg van TIO en de heer J. den Hartog
van GMP+International bij het Gala diner in de Laurenskerk.
Uitreiking van de eerste beurs catalogus aan
Ger Ostermeijer.

De heer H. Smits, CEO van de Port of Rotterdam,
voorzitter van Het Comité de heer A.H. Broekema en de
heer I. Sanromá i Ortega, voorzitter van de Europese
Warenbeurs met zijn secretaresse en zijn vrouw.
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De beursdag in Ahoy vond plaats rond
7 hoofdsponsor stands, de stand van Port of
Rotterdam en 73 gewone stands, waarvan er
een groot aantal van bijzondere constructie en
afmeting. Een groot oppervlak voor alle
zogenaamde ‘meet and greet‘ activiteiten,
een cafetaria corner en een 30-tal conferentie
tafeltjes konden verder de 2650 bezoekers
huisvesten en voorzien. Binnen Ahoy Plaza
was voorin bij de hoofdingang de registratie
georganiseerd en boven in de Conference
Room en Foyer vond de Exchange VIP lunch
voor 525 personen plaats. Ook werd het
Ahoy buffet restaurant opengesteld. Vele
leden organiseerden menig ontmoeting voor,
tijdens en na de Warenbeurs. Dit alles heeft
De Koninklijke Vereniging Het Comité van

Graanhandelaren wereldwijd weer eens goed
op de kaart gezet, met dank aan alle bijdragen
van hen die hielpen dit grote evenement tot
een succes te maken.

Voorin Hal 1 de stand van Port of Rotterdam

Uitdelen van de beurskrant door TIO studenten bij
aankomst in Ahoy.

Eén van de hoofdsponsoren, de stand van Nidera

The Wall of Fame, een welkom door leden van
Het Comité en hoofdsponsoren aan de bezoekers van
ECE-Rotterdam 2011

Bij de ingang de blikvanger van Marcor

De info balie bij de ingang van Hal 1 waar de beurs plaats
zou vinden.
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Een groot opgebouwde stand van Amaggi

Overzicht van hal 1 in Ahoy.
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Een hoofdsponsor stand van Peterson Control Union Group

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011

2011		

2010

(in euro’s)		

Inkomsten		 1.624.656		
				
Kosten uitbesteed werk en overige
externe kosten
469.877		
Salarissen en sociale lasten
346.376		
265.395
Afschrijvingen op materiële vaste activa
4.469
2.719
Bijzondere waardevermindering van
vlottende activa
225.028		
Overige bedrijfskosten
418.239		
247.134
				
				
Som der bedrijfskosten		 1.463.989		
				
				
				
Bedrijfsresultaat		
160.667		
Financiële baten en lasten		 - 329.766		
				
				
Netto resultaat (exclusief deelneming)		 - 169.099		

ARBITRAGE
In 2011 werden 10 arbitrages aangemeld,
waarvan 1 appelarbitrage. Al deze arbitrages
betroffen een handelsgeschil inzake een DNV
contract. Drie arbitrages werden afgehandeld
en één arbitrage werd teruggetrokken. De
overige arbitrages zijn nog niet afgerond.
Het Comité raakte indirect betrokken bij een
dispuut dat in de rechtbank van Den Bosch
werd behandeld. De rechter oordeelde dat het
arbitrage instituut geen verwijt kon worden
gemaakt en de arbitrage gewoon moest
worden afgemaakt. In 2011 heeft Het Comité
samen met Nofota bijgedragen aan een
handelsseminar georganiseerd door van Traa
advocaten. Het seminar was gericht op
geschillen, advocatuur en verzekering rond
de agri handelsbusiness.

447.377

515.248

- 67.871
- 109.168
- 177.039

PERSONEEL
Per 31 december 2011 waren bij de
Koninklijke Vereniging Het Comité van
Graanhandelaren 5 medewerkers in dienst
waarvan 3 part time krachten.
Mevrouw Jaspers trad op als secretaris voor
Nofota. Marselle Stegehuis verliet Het Comité
per 1 maart 2011 op eigen verzoek.
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BESTUUR, SECRETARIAAT EN
LEDENBESTAND
BESTUUR
Aan het eind van 2011 was het bestuur als
volgt samengesteld:

SECRETARIAAT
Het secretariaat van Het Comité was eind
2011 als volgt samengesteld:

Dhr. A.H. Broekema
Dhr. H.M.A. Blonk
		
Dhr. C.W.L. Boere
Dhr. W.M. van Deurzen
Dhr. J.H. Gnodde
		
Dhr. A. Groenenboom
Dhr. H. Kikkert
Dhr. J.L. Swagers

Dhr. ir A.P.A. van der Weide Secretaris
		
Penningmeester
Mw. drs E.J. Jaspers
Secretaris Nofota

Voorzitter
Vice-voorzitter
(handel)
Industrie
Handel
Handel in granen
(binnenland)
Dienstverlening
Dienstverlening
Industrie

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

Het secretariaat begin 2011 en de voorzitter A.H. Broekema
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LEDENBESTAND

Buitengewone leden

Gewone leden

Aantal leden per 1 januari 2011

Aantal gewone leden per 1 januari 2011
Inschrijvingen gedurende 2011:
Interfeed B.V., Etten Leur
De Vries en Westermann, Hoofddorp
Meneba B.V., Weert

Uitschrijvingen gedurende 2011:
Maximum Trading B.V., Amsterdam

116

3
——
119

1
——
Aantal gewone leden per
118
1 januari 2012		

20

Inschrijvingen gedurende 2011
WSB Solutions B.V.,
Hardinxveld Giessendam

Uitschrijvingen per 01-01-2012:
NVM, ’s Gravenhage
Aantal buitengewone leden per
1 januari 2012

15

1
——
16
1
——
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VERTEGENWOORDIGING
OP INTERNATIONAAL NIVEAU
(gedurende het jaar 2011)
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. Sj. Hoekstra / D. Blokland
Dhr. A. Munnik
Dhr. A.P.A. van der Weide

•

Management
Dhr. A.H. Broekema
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
De heren G.P.J. Schouten en
A.P.A. van der Weide
Plv. lid: dhr. J. Scheurwater

•

Rice
Dhr. M. Reijmers

•

Food & Feed Safety
Dhr. J.D. Knol
Dhr. A.P.A. van der Weide

•

GTP Working Group
Dhr. J.D. Knol
Dhr. A.P.A. van der Weide

•

Sustainability Working Group
Dhr. J.D. Knol
Dhr. A.P.A. van der Weide

GMP+ International – Stichtingsbestuur
Dhr. A.H. Broekema (secretaris)
Plv. lid: dhr. J.L. Swagers

Europese Warenbeurs Consortium
Dhr. A.H. Broekema
Dhr. A.P.A. van der Weide
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 2011)

Vertegenwoordiging in Publiekrechtelijke
Bedrijfsorganisaties (PBO)
Besturen:

Commissies Productschappen

•

•

Productschap Akkerbouw
Lid:
Dhr. H.M.A. Blonk
Plv. lid: Dhr. A.P.A. van der Weide

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

Commissie Kwaliteitsaangelegenheden
Diervoedersector (CKD) (PDV)
Leden:
De heren H.J. Broekhuizen en
		
A.P.A. van der Weide
Plv. leden: Mw. A.M. Stouten en
		
Dhr. K. Vellinga

•

•

Adviescommissie
Marktordeningsvraagstukken (PA)
Lid:
Dhr. H.M.A. Blonk
Plv. lid:
Dhr. A.P.A. van der Weide

•

Commissie Arbeid (PDV/PA)
Lid:
Dhr. A.P.A. van der Weide

•

Commissie Graan en Graanproducten (PA)
Lid:
Dhr. H.M.A. Blonk
Plv. lid:
Dhr. A.P.A. van der Weide

Productschap Diervoeder
Leden: De heren A.H. Broekema en
		
P.J. van der Weijden
Plv. lid: Dhr. A.P.A. van der Weide

•

Adviescommissie Veevoedkundig
Onderzoek (PDV)
Leden:
De heren ir. Y. Muilwijk en
		
ing. H.B. Perdok
Plv. lid:
Dhr. A.P.A. van der Weide
•

Commissie Centraal Veevoederbureau
(PDV)
Lid:
Dhr. A.P.A. van der Weide
Plv. lid:
Dhr A. Gotink

•

Projectgroep Carbon Footprint
Diervoeder (PDV)
Lid:
Dhr. Ernst Covers
Plv. lid:
Dhr. A.P.A. van der Weide

•

Werkgroep peulvruchten/eiwitvoorziening (PA)
Lid:
De heren A.L. van Eck en
		
H.M.A. Blonk
Plv. lid:
Dhr. A.P.A. van der Weide
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Werkgroepen en commissies
Werkgroep Handel
Dhr. H.M.A. Blonk		
Dhr. A.P.A. van der Weide

voorzitter
secretaris

Werkgroep Kwaliteit
Dhr. J.D. Knol			
Dhr. A.P.A. van der Weide

voorzitter
secretaris

Werkgroep Contracten en Arbitrage
Dhr. C.W.L. Boere		
voorzitter
Dhr. A.P.A. van der Weide
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
Dhr. A.P.A. van der Weide
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
Heer Bokelweg 157b
NL-3032 AD Rotterdam
Postbus 202
NL-3000 AE Rotterdam
Telefoon: +31 (0)10 - 467 31 88
Fax: +31 (0)10 - 467 87 61
E-mail: cvg@graan.com
Internet: www.graan.com

