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Een woord vooraf 
Het verenigingsjaar 2022 zal voor Het Comité een bijzonder jaar worden, omdat de vereniging 
dan 150 jaar bestaat. Een jubileumjaar met extra activiteiten en ‘nieuws’ uit het rijke archief, 
waarbij aan de ene kant wordt teruggeblikt op de volle historie van de vereniging, maar tege-
lijkertijd het vizier vooruit is gericht. 

Het Comité is op 3 januari 1872 opgericht door de Rotterdamse graanhandelaren en is uitgegroeid 

naar een organisatie, waar nog steeds ‘het elkaar treffen’ centraal staat. De eerste decennia was 

het Comité duidelijk een vereniging van commerciële importeurs en stond de handel in buiten-

landse granen voorop. Door de jaren heen is de vereniging geëvolueerd naar een organisatie 

waar ook de belangen van de industriële verwerkers en aanverwante sectoren als op- en over-

slag, collecteurs en laboratoria verenigd zijn. Voor al deze aangesloten bedrijven blijft het Comité, 

ook in 2022, zich sterk maken voor een evenwichtige en succesvolle graanhandel.

Als voorzitter van Het Comité verwacht ik dat de sector niet alleen in het komende verenigings-

jaar 2022, maar ook in de daaropvolgende jaren voor de nodige uitdagingen zal komen te staan. 

Daarbij denk ik o.a. aan de maatregelen die voorvloeien uit de EU Green Deal en de Farm to Fork- 

en Biodiversity strategieën. Deze raken de totale agri-business en daarmee ook de (inter)nationale 

handel in granen, zaden en peulvruchten en omringende dienstverleners. Daarnaast spelen de 

stijgende prijzen in de graanhandel, en de aanhoudende schaarste in zeecontainers een belang-

rijke rol bij de ontwikkeling van de handel in 2022. 

Deze onderwerpen maar zeker ook de diverse wijzigingen c.q. aanscherpingen van (Europese) 

wet- en regelgeving voor voedsel- en diervoederveiligheid zullen in 2022 de volle aandacht van 

Het Comité vragen.

Met plezier kijk ik er naar uit om, samen met de overige bestuursleden 

en het bureau van Het Comité, de belangen van de ruim 120 aangesloten 

lid-bedrijven te behartigen en met hen te pleiten voor een eerlijk speelveld 

met duidelijke regels. 

Jan Willem Baas

Voorzitter 
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De Koninklijke vereniging
Het Comité van
Graanhandelaren
Het Comité van Graanhandelaren vertegenwoordigt meer dan 120 lid- bedrijven (zie onder-

staand overzicht), die als gewoon of buitengewoon lid zijn aangesloten. Daarmee is het de 
brancheorganisatie van bedrijven die actief zijn in de handelsketen van granen, zaden en 
peulvruchten, diervoeder(grondstoffen) en bio-energie. 

De bij Het Comité aangesloten bedrijven zijn handelaren, producenten, collecteurs, op- en 

overslagbedrijven, meelfabrieken, crushers, factors en laboratoria. Zij vertegenwoordigen meer 

dan 90 procent van de branche. 
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Het Bestuur van het Comité is een afspiegeling van alle geledingen van de aangesloten lid-

bedrijven. Zij worden door de leden voor een periode van drie jaar gekozen. Het huidige 

bestuur bestaat uit 8 personen, t.w. Odette van Mackelenbergh, Ben Tacken, Danny Swart, 

Anton de Groot, Jan Willem Baas (voorzitter), Martijn Sinke, Anton van Eck en Paul Stam.

Het bureau van Het Comité ondersteunt het bestuur en de leden door het actief volgen van de 

politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, te anticiperen op relevante wet- en regelgeving, 

het verstrekken van actuele informatie op het gebied van agri-food en het organiseren van 

diverse activiteiten. Het bureau bestaat uit 5 personen, t.w. Sanneli Kingma (beleidsmedewerker 

voedsel- en diervoederveiligheid), Astrid klein Breteler (beleidsmedewerker voedsel- en diervoeder-

veiligheid), Madelon Bastemeijer (medewerker secretariaat), Mary Valk (medewerker secretariaat) 

en Caroline Emmen (directeur). Zie onderstaande foto van het team en de voorzitter. 

Het Comité werkt nauw samen met 

verschillende stakeholders in zowel 

Nederland als in Europa om de 

belangen van de leden te behartigen 

en de doelen te bereiken. Afhankelijk 

van het dossier worden op ad-hoc of 

structurele basis coalities gevormd 

met verschillende aanverwante orga-

nisaties. Het Comité heeft frequent 

afstemming met o.a. de ketenorgani-

satie in Oliën en Vetten MVO, Vernof, 

Nofota, Nevedi en de deelnemers 

binnen de FND (Federatie Nederlandse Diervoederketen), waartoe ook Het Comité behoort. Daar-

naast zijn de voorzitter, bestuursleden, medewerkers en leden vertegenwoordigd in verschillende 

nationale en internationale overleggen. Zo is Het Comité lid van de Europese organisatie COCERAL,  

het consortium van de Europese Warenbeurs ECE, het certificatieschema GMP+, BO Akkerbouw, 

de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND), stichting Nibem en stichting Riskplaza. 
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Voor Het Comité en de aangesloten leden is het belangrijk om met regelmaat contact en afstem-

ming te hebben met de Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit (NVWA) over de verschillende 

onderwerpen m.b.t. voedsel- en diervoederveiligheid. In 2022 zullen dat naar verwachting de 

4-uur meldplicht, transitopartijen en bacteriële besmettingen van diervoeders zijn. In het vereni-

gingsjaar zal Het Comité, evenals voorgaande jaren, gehoor geven aan verzoeken van de NVWA 

om (wijzigings)voorstellen van input en commentaar te voorzien. Van belang voor Het Comité is 

dat er binnen de EU sprake blijft van een level playing field. 

Het verenigingsjaar 2022 is voor Het Comité een bijzonder 

jaar omdat het dan het 150-jarig bestaan viert. Opgericht in 

1872 door de Rotterdamse graanhandelaren met een duidelijk 

stempel van een vereniging van commerciële importeurs, 

waarbij de handel in buitenlandse granen voorop stond. 

In de tijd van de oprichting werd ook de Nieuwe Waterweg 

in gebruik genomen. Dankzij deze uitstekende verbinding 

van Rotterdam met de zee en de economische ontwikkelingen 

in West-Europa aan het einde van de 19e eeuw, groeide Rotterdam 

in snel tempo uit tot het belangrijkste distributiecentrum voor 

granen in West-Europa. Gedurende het gehele jubileumjaar blikt 

Het Comité terug op de rijke historie van de vereniging en tegelijkertijd ook vooruit.
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Belangenbehartiging 2022
Uitgangspunt voor Het Comité bij het behartigen van de belangen van de aangesloten leden is 

het wegnemen van handelsbelemmeringen. In haar missie verwoordt Het Comité dit als volgt: 

‘’het faciliteren van onbelemmerende handel, aanvoer en logistiek van agrarische grondstoffen 

(granen, zaden en peulvruchten) voor voedsel, diervoeder en energie”. 

Ook in het verenigingsjaar 2022 zal voor Het Comité dit uitgangspunt leidend zijn bij de belangen-

behartiging van dossiers, waarbij natuurlijk ook, afhankelijk van het specifieke onderwerp, andere 

belangen zoals arbeidsomstandigheden en de voedsel- en diervoederveiligheid een rol zullen 

spelen. Naar verwachting zullen de volgende onderwerpen (ook) in 2022 de aandacht van Het 

Comité vragen:

Gegaste ladingen
Naar aanleiding van een incident eind 2019 bij de overslag van een lading agribulk vanuit een 

zeeschip in een bin-

nenvaarschip, werd 

het schippersechtpaar 

onwel door de alsnog 

vrijkomende fosfine. 

De lading was met 

losse fosfine tabletten 

behandeld ter bestrij-

ding van ongedierte. 

Sindsdien hebben 

verschillende betrok-

ken partijen, waaron-

der Het Comité, met 

elkaar afspraken 

gemaakt om derge-

lijke situaties te voorkomen. In de zomer van 2021 deden zich enkele gevaarlijke situaties met 

gegaste ladingen bij de op- en overslag van granen in het binnenland voor, hetgeen voor Het 

Comité een extra stimulans was om met de leden verder te spreken over een contractuele 

clausule ‘gegaste ladingen’. Het formuleren en vaststellen van deze clausule, het toevoegen aan 

de CNGD en het stimuleren van de toepassing in andere contracten staan voor 2022 geagen-

deerd. Daarnaast zal Het Comité in 2022 de Inspectie leefomgeving en Transport (ILT) en het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijven informeren over ‘gegaste ladingen’ ten behoeve 

van de Nederlandse inbreng in de ADN-safety committee. Dit orgaan bespreekt of het vervoer 

van gegaste agribulkgoederen per binnenvaart onder het ADN verdrag gebracht moet worden. 
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Meelstof
Het Comité zal ook in 2022 samen met betrokken lid-bedrijven er voor zorgdragen dat er de 

beschikking komt over meetresultaten bij het werken met meelstof. Aanleiding is het SER-advies 

van de subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) waarin een grenswaarde van 

4 milligram inhaleerbaar meelstof per m3 lucht als gemiddelde concentratie in de lucht over een 

achturige werkdag wordt geadviseerd. Daarbij heeft de subcommissie gekozen voor één grens-

waarde voor alle sectoren in plaats van een grenswaarde voor soja-allergenen. Afgesproken is 

om over drie jaar de grenswaarde opnieuw te bekijken en te bezien welke stappen bedrijven 

hebben gezet.

Farm to Fork/Biodiversity Strategie
In het verenigingsjaar 2022 zal Het Comité vooral via de Europese organisatie COCERAL input 

(blijven) leveren op de voorstellen en maatregelen die voortvloeien uit beide strategieën. De doel-

stellingen voor 2030, zoals o.a. 25% biologische landbouw, 50% minder gebruik van pesticiden 

en 20% daling van het gebruik van kunstmest, zullen ook weerslag hebben op de handel. Uit de 

eigen impact assessment over granen van COCERAL medio 2021 op de effecten van de FtF-stra-

tegie blijkt o.a. dat de EU een netto importeur zal worden (i.t.t. de huidige positie van exporteur) 

en dat de prijzen van granen binnen de EU voor inwoners en veevoederfabrikanten zullen stijgen. 

Voor Het Comité is van belang dat de Europese Commissie bij het bepalen van de maatregelen 

zich laat informeren op basis van onderzoek en data m.b.t. zowel de agrarische- als economische 

effecten. 

Processing Factors
Ook in 2022 zal Het Comité – via COCERAL- de vinger nauwlettend aan de pols houden met 

betrekking tot de voorstellen van de Europese Commissie inzake ‘processing factors’. In het najaar 

van 2021 verscheen de zgn. ‘Information note’ van de EC over artikel 20 van de EU-verordening 

396/2005 inzake processing factors and composite food and feed. Dit artikel van de Pesticiden 

Verordening betreft de MRLs in verwerkte en mengproducten, echter tot op heden is de bijlage 

waarin deze informatie vermeld kan worden niet ingevuld. Met het voorstel (zijnde de Informa-

tion note) vult de Europese Commissie deze leemte in, door het benoemen van de beschikbare 

databronnen en hoe stapsgewijs processing factoren te gebruiken bij MRL compliance. Een van 

de algemene kritiekpunten die COCERAL heeft geuit betreft het punt dat de Information note 

geen harmonisatie tussen lidstaten stimuleert, maar zich beperkt tot het geven van richting aan 

nationale autoriteiten en bedrijven.

New Genomic Techniques (NGTs)
Eind 2021 heeft de Nederlandse overheid gereageerd op de zgn. Inception Impact Assessment 

(IIA) van de Europese Commissie voor wetgeving voor planten geproduceerd met bepaalde 

‘new genomic techniques’. Dat betekent dat de discussie over het onderwerp “new genomic 

techniques” in zowel Nederland als binnen de EU in 2022 gevoerd zal worden. Het toepassen 

van NTGs kan een belangrijke rol spelen bij het behalen van duurzaamheidsdoelen en de 

Green Deal. Voor de handel is in deze discussie van belang dat de huidige EU-wetgeving wordt 

aangepast aan de huidige wetenschappelijke en technische ontwikkelingen op dit vlak.
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Maximale Limieten (ML’s) voor contaminanten en Maximum Residue Levels 
(MRL’s) voor pesticiden
Het Comité neemt actief deel aan verschillende overleggen voor nieuwe wet- en regelgeving 

voor voedselveiligheidslimieten, zowel met het bedrijfsleven onderling als met de overheid. 

Waar nodig zal Het Comité data verzamelen, dan wel reageren en acteren op voorstellen van 

de Europese Commissie en in voorkomende gevallen de Nederlandse overheid. Het Comité 

volgt nauwlettend zowel nieuwe wetgeving als de eventuele aanscherping van bestaande 

wetgeving. In 2022 zal er naar verwachting wetgeving van kracht worden voor o.a. ergot sclerotia 

en ergot alkaloïden in granen en graanproducten voor food en tropaan alkaloïden in gierst, 

sorghum, boekweit en mais voor food. In 2022 zal meer aandacht besteed worden aan het 

herzien van maximale limieten voor diverse mycotoxinen voor voedermiddelen. Met betrekking 

tot de ontwikkelingen op het gebied van MRL’s verwacht Het Comité vooral dat het aantal 

toegelaten bestrijdingsmiddelen in de EU geleidelijk afneemt, waardoor de internationale 

handel steeds meer geconfronteerd wordt met een groeiende kloof tussen de MRL's in derde 

landen en die in de EU.
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Evenementen 2022
Als vereniging organiseert Het Comité elk jaar diverse evenementen waar leden nieuwe 
inzichten opdoen en kunnen netwerken met collega’s van lid-bedrijven en andere vertegen-
woordigers uit de graanhandel en de diervoedersector. In het verenigingsjaar 2022 krijgen 
de meeste van deze evenementen een extra tintje omdat ze gekoppeld worden aan het 
150-jarig bestaan. 

De agenda voor 2022 bevat o.a.:
Januari
De gebruikelijke nieuwjaarsreceptie tezamen 

met Nofota, waarbij de aftrap voor het jubileum-

jaar wordt gegeven

Maart
Themadag Granen, in samenwerking met BO Akkerbouw en met ondersteuning van het 

Nederlands Bakkerij Centrum

Mei
•  Internationale bijeenkomst met de Europese brancheorganisatie COCERAL  

en de internationale organisatie GAFTA 

• Netwerkevent met Nevedi 

September
Najaarsbijeenkomst 
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Oktober
European Commodities Exchange in Valencia 

(de jaarlijkse Europese Warenbeurs, die Het Comité 

in 2026 in Rotterdam organiseert) 

November
Traditionele Graandiner 

In 2022 maakt Het Comité ook een start met regionale bijeenkomsten voor leden om 

elkaar in kleiner verband te ontmoeten, actuele thema’s te bespreken en te netwerken. 

Gedurende het jaar 2022 organiseert Het Comité ook ad-hoc bijeenkomsten over actuele 
thema’s die de graanhandel en aanverwante diensten als op- en overslag, collecteurs, 

surveyors en verwerkers raken. Daarnaast biedt Het Comité de Belgische (FEGRA), Franse 

(Intercéreales) en Amerikaanse (USDA en U.S. Wheat Associates) graanorganisaties weder-

om de gelegenheid om de leden te informeren over de kwantiteit en kwaliteit van hun 

respectievelijke oogsten.

En at last but not least, gaat het Comité netwerkbijeenkomsten voor jonge professionals 

organiseren die werkzaam zijn in de graanhandel en aanverwante dienstverlening. Eind 2021 

is voor het eerst een groep jonge medewerkers bijeen geweest om met elkaar te brain-

stormen over activiteiten, bijeenkomsten en/of bedrijfsbezoeken die speciaal deze groep 

aanspreken. 
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Diensten 2022
Handelscontracten en arbitrage
Al sinds jaar en dag verzorgt Het Comité het beheer van standaard handelscontracten voor de 

leden. Dit betreft de nationale en internationale standaardhandelscontracten zoals de CNGD 

(Conditiën van de Nederlandse Handel in Granen en Diervoedergrondstoffen), DNV (Duits-

Nederlandse Contracten) en GZP (Bepalingen Granen, Zaden en Peulvruchten). In 2022 zal naar 

alle waarschijnlijkheid de nieuwe clausule ‘gegaste ladingen’ aan de CNGD en DNV toegevoegd 

worden. 

Conform de CNGD kunnen betrokken bedrijven zich bij Het Comité melden voor een arbitrage. 

In de tweede helft van 2021 zijn er bij Het Comité 4 arbitrages aangemeld, waarvan er 3 ‘on hold’ 

zijn gezet. Het 4e dispuut is opgestart in 2021 en zal zijn verdere beloop c.q. afronding in 2022 

krijgen. Het Comité is voornemens om in het verenigingsjaar wederom een arbitragecursus te 

organiseren om de kennis van de huidige en nieuwe arbiters over het arbitrageproces up to date 

te houden. 

Cursus graanhandel
Uiteraard organiseert Het Comité 

ook in 2022 de cursus graanhandel, 

waarin alle aspecten van de grond-

stoffenhandel voor de agri-sector aan 

bod komen. De cursus is bedoeld 

voor personen die werkzaam zijn in 

de graanhandel, maal- en mengvoe-

derindustrie en aanverwante secto-

ren. De theorie en de praktijk worden 

beide uitvoerig behandeld door docenten die werkzaam zijn in de praktijk. De start van de cursus 

zal na de zomervakantie 2022 zijn. 

Sectorale monitoring
Als onderdeel van de Hygiënecode voor de granen, zaden en peulvruchten collecterende, 

verwerkende en afleverende bedrijven (opgesteld door Het Comité), organiseert Het Comité 

jaarlijks het sectorale monitoringsprogramma voor de collecteurs. Conform de wet moeten 

bedrijven een monitoringprogramma hebben om te verifiëren of een product aan de specifi-

caties voldoet. In opdracht van Het Comité worden door onafhankelijke monsternemers bij 

producten van Nederlandse herkomst en die vallen onder scope van de sectorale monitoring 

monsters genomen. Dit betreft tarwe, gerst, haver, rogge, triticale, mais, koolzaad, bruine bonen, 

kapucijners, erwten, soja en lupinen. Vervolgens worden de monsters geanalyseerd op een 
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breed spectrum aan residuen van gewasbeschermingsmiddelen, mycotoxinen en andere

 contaminanten. In de eerste helft van het jaar zal Het Comité lid-bedrijven, maar ook niet-

lidbedrijven, uitnodigen om aan de sectorale monitoring 2022 deel te nemen. 

Monsteropslag COMOVA
Een aantal jaren geleden heeft Het Comité COMOVA opgericht om ervoor te zorgen dat de 

duizenden monsters van leden ook veilig bewaard kunnen worden. COMOVA (= Het Comité 

Monsteropslag en Verzendapplicatie) zorgt voor de opslag van de monsters onder de juiste 

omstandigheden, zodat men altijd kan beschikken over een betrouwbaar monster voor de 

toekomstige toetsing of controle van partijen grondstoffen. 
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