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Gedragscode 
 

van de 
 

Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren (Het Comité) 
 
 
De Huishoudelijke Algemene Ledenvergadering van Het Comité heeft op 15 december 2022, 
ingevolge art. 26 lid 2 van de Statuten, het volgende Reglement vastgesteld: 
 
 
Overwegende: 
 
- dat artikel 2 van de Statuten van de Koninklijke Vereniging Het Comité van 

Graanhandelaren het doel van de vereniging als volgt definieert:  
 

“De behartiging van de belangen van de Nederlandse graanhandel in het algemeen en 
die van de leden in het bijzonder, waaronder begrepen het bevorderen van de handel 
in en de distributie van onbewerkte, be- en verwerkte granen, (olie)zaden, 
peulvruchten, veevoedergrondstoffen en aanverwante artikelen, alles in de ruimste zin 
van het woord.” 
 

- dat hieronder begrepen dient te worden het verhandelen en distribueren van 
hoogwaardige voedermiddelen en voedingsingrediënten ten behoeve van de productie 
van veilig diervoeder en voedsel. 

 
- dat op grond hiervan van de leden mag worden verwacht dat zij te allen tijde 

maatschappelijk verantwoord handelen en zo de basis leggen voor een betrouwbare 
reputatie van de branche. 

 
Artikel 1  
 
Leden van Het Comité werken binnen de vereniging in betrokkenheid met elkaar samen op 
basis van respect voor elkaar en zullen zich aldus tevens inzetten voor de bevordering van 
een betrouwbare reputatie van zowel hun branche als hun vereniging. 
 
Artikel 2 
 
Leden van Het Comité dienen zich te houden aan de eisen, die bij of ingevolge wetten, 
verordeningen en andere bevoegd genomen overheidsbesluiten worden gesteld met 
betrekking tot de handel, de productie en het transport van voedermiddelen en 
voedselingrediënten. 
 
Artikel 3 
 
a. Leden van Het Comité zijn verplicht (zo nodig anoniem) de directeur van Het Comité op 

de hoogte te stellen indien zij op zijn minst een redelijk vermoeden hebben van 
praktijken in en rond de diervoeder- en voedselsectoren die ongewenst zijn met het oog 
op de voedselveiligheid, de diervoederveiligheid en/of de reputatie van de diervoeder- 
en voedselsectoren.  
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b. De directeur zal op zorgvuldige wijze stappen ondernemen om na te gaan of de 

gemelde ongewenste praktijk zich daadwerkelijk voordoet en vervolgens betrokkenen 
manen om deze te stoppen. 

 
c. Mocht de in lid b benoemde maning naar oordeel van de directeur niet direct het 

gewenste effect hebben dan zal betrokkene bericht worden dat de kwestie gemeld 
wordt aan het Comité-bestuur. 

 
 

 
Artikel 4 
 
Voor zover leden zich niet houden aan de in dit reglement genoemde verwachtingen c.q. 
verplichtingen zal, afhankelijk van de ernst van de situatie, het Comité-bestuur de volgende 
maatregelen jegens het betrokken lid nemen. 
 
1. uitnodiging voor een onderhoud met een delegatie van het bestuur. 
2. een schriftelijke terechtwijzing 
3. melding van het voorval c.q. de situatie aan de leden al dan niet met vermelding van de 

naam van het betrokken lid. 
4. ontzetting uit het lidmaatschap conform artikel 6 lid 4 van de Statuten met openbare 

kennisgeving. 
 
Artikel 5 
 
Dit reglement kan worden aangehaald als “Gedragscode Het Comité”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rotterdam, 15 december 2022  
 


