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VOORWOORD
2018 bracht na de verhuizing van het
secretariaat van Het Comité naar Zoetermeer
in 2017 rust. Het op dezelfde locatie gevestigd
zijn als MVO - de ketenorganisatie voor oliën
en vetten, Nofota en Vernof, -collega-(branche)
organisaties waar Het Comité veel
gemeenschappelijke dossiers en raakvlakken
mee heeft-, bevalt goed en brengt de
beoogde efficiencywinst met zich mee.
Ook in 2018 is de cursus graanhandel
georganiseerd, al vele jaren is dit een van de
vaste pijlers van Het Comité. In 2018 voorzag
deze cursus voor circa 45 deelnemers weer in
de behoefte om startende medewerkers in de
graanhandelsketen kennis te laten maken met
alle aspecten van de graanhandel.
Naast de cursus graanhandel heeft
Het Comité ook diverse seminars, cursussen
en evenementen georganiseerd, met het doel
de leden te informeren over relevante
ontwikkelingen en de mogelijkheid te
bieden te netwerken.

Graag danken wij alle bestuursleden,
medewerkers en leden van werkgroepen,
vertegenwoordigers in adviesorganen,
docenten en arbiters voor hun inzet voor
Het Comité in 2018.
Mede namens het bestuur en alle
medewerkers hebben wij het genoegen u
hierbij het jaarverslag 2018 aan te bieden,
welke voornamelijk elektronisch wordt
verspreid. Op aanvraag is er bij het secretariaat ook een geprinte versie verkrijgbaar.
Wij wensen u veel leesplezier.

Mei 2019
M.C.F. Vermeulen
Voorzitter
Mw P.D. van de Graaff
Secretaris – Penningmeester

In 2018 heeft Het Comité onder andere de
volgende bijeenkomsten voor haar leden
georganiseerd:
-

-

-

De ‘Themadag Granen’ in samenwerking
met de Brancheorganisatie Akkerbouw;
Het netwerkevenement ‘Digitalisering in
de grondstoffenhandel’ in samenwerking
met Nevedi;
Het seminar ‘Pesticideresiduen bij import
van voedselproducten’ in samenwerking
met de Nederlandse Zuidvruchten 		
Vereniging (NZV);
Een Cursus Residuen van
gewasbeschermingsmiddelen;
Een Seminar met betrekking tot de
kwaliteit van de Franse oogst in
samenwerking met France Export 		
Cereales en Fegra;
Het jaardiner
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1. NATIONALE EN INTERNATIONALE
ONTWIKKELINGEN
1.1 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 door GMP+ een start
gemaakt met de GMP+ redesign. In de
werkgroep welke dit traject begeleid zijn
ook enkele leden van Het Comité betrokken.
Gedurende het verslagjaar heeft zich evenals
de voorgaande verslagjaren een knelpunt met
betrekking tot residuen van
gewasbeschermingsmiddelen in grondstoffen
voorgedaan. Het Comité is hier opgetreden
als de verbindende schakel tussen het
bedrijfsleven en de overheid (NVWA en het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw
Natuur en Voedselkwaliteit).
1.2 SECTORALE MONITORING
In het kader van de Hygiënecode voor de
granen-, zaden- en peulvruchten
collecterende, verwerkende en afleverende
bedrijven is - evenals in voorgaande
jaren- afgelopen jaar het sectoraal
monitoringsprogramma oogst 2018
uitgevoerd.
35 Bedrijven hebben in 2018 deelgenomen
aan het sectoraal monitoringsprogramma.
Er zijn direct aansluitend aan de oogst
monsters genomen van tarwe, gerst, haver,
rogge, triticale, spelt, maïs, maanzaad,
lijnzaad, koolzaad, bruine bonen, kapucijners,
erwten en soja. 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+.
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1.3 (BINNENVAART)TRANSPORT VAN
PALMPITSCHILFERS
Begin 2017 bleken er knelpunten te zijn
rondom het (binnenvaart)transport van
Palmpitschilfers (PKE). Aanleiding was dat
bij een controle door de bevoegde autoriteit
bleek dat het binnenvaarttransport van de

lading PKE niet conform de
vervoerswetgeving voor gevaarlijke stoffen
over de binnenwateren (ADN) vervoerd werd.
In samenspraak met onder meer het Centraal
Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB),
BLN-Schuttevaer, Nevedi, Ovid en de Verein
der Getreidehändler is in 2018 verder gewerkt
aan het vinden van een werkbare oplossing.
De oplossing is gevonden in de vorm van het
beschikbaar stellen van extra documentatie bij
het transporteren van Palmpitschilfers,
hiermee wordt aangetoond dat de
palmpitschilfers volgens de wettelijke
voorschriften worden vervoerd.
Met het vinden van deze oplossing is het
dossier afgerond.

2.VERENIGING
2.1 BESTUURSAANGELEGENHEDEN
2.1.1 Crisisoefening
Op 11 januari 2018 is een basistraining
crisismanagement georganiseerd voor de
bestuursleden van Het Comité. Het doel van
deze training was om de leden een eerste
gemeenschappelijke ervaring te laten opdoen
in crisismanagement en het nog beter zicht
krijgen op het eigen crisisnetwerk.
De bestuursleden van Het Comité kregen o.a.
een realistische situatie te behandelen in een
crisisoverleg. Het ging daarbij om de situatie
m.b.t. paraquat. Dit scenario werd gebruikt
om de crisisbesluitvormingsmethodiek te
beoefenen.
In de evaluatie werd ook het belang van een
goede voorbereiding benadrukt. Dat maakt
dat het team efficiënt kan omgaan met de
beperkte tijd die er is om een
crisisvergadering te houden. Uiteindelijk gaat
het er om dat er doordachte besluiten
genomen worden onder omstandigheden
die worden gekenmerkt door dreiging,
urgentie en onzekerheid. Al met al een
interessante training met mooie inzichten die
door de deelnemers werd gewaardeerd.

Gedurende de Huishoudelijk Algemene Leden
Vergadering is Matthé Vermeulen herkozen als
voorzitter van de vereniging. De heren Aad
Groenenboom (sector dienstverlening) en
Maarten Boot (sector industrie) werden
beiden eveneens herkozen in het bestuur.
Tijdens de vergadering stond onder meer een
voorstel tot het wijzigen van de statuten en
het huishoudelijk reglement van de vereniging
op de agenda. Omdat op de reguliere
algemene ledenvergadering van 7 mei het
quorum van de helft van de leden niet
aanwezig was, werd op 28 mei 2018 een extra
ledenvergadering gehouden. Om meer leden
te bereiken werd deze extra ledenvergadering
telefonisch gehouden. De deelnemende leden
gingen akkoord met de voorgestelde
wijzigingen en de statuten en het huishoudelijk reglement zijn conform het voorstel
aangepast.
Op 29 november 2018 heeft er -voorafgaand
aan het jaardiner- nog een korte Algemene
Ledenvergadering plaatsgevonden om de
gewijzigde Conditiën van de Nederlandse
Handel in Granen en Diervoedergrondstoffen
(CNGD) vast te stellen.

Foto: Het Comité bestuur tijdens een crisisoefening –
11 januari 2018

2.1.2 Algemene ledenvergadering
Op maandag 7 mei vond de Huishoudelijke
Algemene Leden Vergadering van Het Comité
plaats bij Het Schielandhuis in Rotterdam.
De voorzitter lichtte aan de hand van een
PowerPointpresentatie de financiële positie
van de vereniging toe.
Foto: Nieuwe versie statuten
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2.1.3 Jaarvergadering
Op 29 november 2018 vond in het WTC in
Rotterdam de Jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering plaats, die werd gestart
met een goed bezochte en geanimeerde
borrel, waarbij ruim 500 deelnemers aanwezig
waren. Ook het diner was met rond de 475
mensen goed bezocht.
Matthé Vermeulen hield voorafgaand aan het
diner een toespraak waarin hij onder meer de
aandacht schonk aan de problemen die de
sector dit jaar heeft ervaren als gevolg van de
extreem lage waterstanden, aan de knelpunten die ontstaan door de wetgeving op het
gebied van gewasbeschermingsmiddelen en
aan de uitspraak van het Europese hof met
betrekking tot de nieuwe
veredelingstechnieken. Verder stond hij stil bij
het afscheid van Gert Jan van Noortwijk. Als
dank voor zijn inzet, o.a. als voorzitter van
Het Comité, en zijn betrokkenheid bij Coceral,
kreeg de heer Van Noortwijk een gouden
korenaar uitgereikt door de voorzitter.

Een groep specialisten aangaande
diervoederkwaliteit kwam dit jaar tweemaal
bij elkaar 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 herziening van) de hygiënecode voor de
graanhandel en de hierbij behorende sectorale
monitoring.
2.3 CONTRACTUELE AANGELEGENHEDEN
In het verslagjaar zijn de leden van de
CNGD-commissie eenmaal bijeengekomen,
evenals de leden van de DNV-commissie.
Tevens is in 2018 de werkgroep DNV-contract
herziening verder gegaan met het
ontwikkelen van voorstellen om het
DNV-contract aan te passen naar een contract
dat voor alle partijen beter aansluit bij de
praktijk.
De voorgestelde wijzigingen zijn voorgelegd
aan de Verein der Getreidehändler.
In de Algemene Ledenvergadering op 29
november is de herziene versie van de CNGD
vastgesteld. Deze versie is van kracht per 1
januari 2019.
Uiteraard werd ook telefonisch vergaderd
door de Commissie voor Aanbeveling van
Arbiters en Deskundigen en kwam de
Nederlandse GAFTA Commissie eenmaal
bijeen, gevolgd door de vergadering van de
International Contracts and Policy Committee
(ICPC) van GAFTA. Medio 2018 is de ICPC
gefuseerd met de Contracts Comittee tot de
International Contracts Committee.

Foto: Oud-voorzitter Gert-Jan van Noortwijk wordt in het
zonnetje gezet tijdens de Jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering – 29 november 2018

2.2 WERKGROEPEN
In het verslagjaar vond een vergadering plaats
van de werkgroep Humane consumptie en
handel. Deze vergadering werd gecombineerd
met een bijeenkomst met de leden van de
Colleges voor het opmaken van de
standaardmonsters voor bruine bonen
en maanzaad.
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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
2.4 EVENEMENTEN/ EN ACTIVITEITEN
2.4.1 Themadag Granen
Op 7 maart 2018 vond de Themadag Granen
plaats.

Tijdens deze dag, voor de tweede maal
georganiseerd door Het Comité van
Graanhandelaren en de Brancheorganisatie
Akkerbouw, werden tal van lezingen verzorgd
over actuele ontwikkelingen in de graanketen.
Het middagprogramma stond in het teken van
de gevolgen die klimaatverandering in de
komende jaren voor de akkerbouwketen zal
hebben. Bij de bijeenkomst waren ruim 110
mensen aanwezig, afkomstig uit de gehele
graanketen van akkerbouwers, evenals
handelaren, veredelaars, beleidsmakers en
verwerkers (meelfabrieken, mouters,
brouwers en diervoederbedrijven).
2.4.2 Netwerkevent ‘Digitalisering in de
grondstoffenhandel’
Op 16 mei organiseerde Het Comité,
gezamenlijk met de Nederlandse Vereniging
Diervoeder-industrie (Nevedi), het
netwerkevent ‘Digitalisering in de
grondstoffenhandel’.
Ruim 140 deelnemers, werkzaam in de
diervoederketen maar ook andere
belangstellenden, waren naar HAL4 in
Rotterdam gekomen om te discussiëren over
digitalisering van handels- en
informatiestromen en de bijbehorende
kansen, valkuilen en risico’s.
Onder de enthousiaste begeleiding van
dagvoorzitter Meike de Jong belichtten
inspirerende sprekers vanuit het bedrijfsleven
en de wetenschap verschillende invalshoeken
dit interessante onderwerp.
Voor de aanwezigen was ook voldoende
gelegenheid om tussen de lezingen door te
netwerken met handelaren, inkopers,
producenten, beleidsmakers, toezichthouders,
wetenschappers, dienstverleners en
verwerkers.
Ook voor 2019 zijn Het Comité en Nevedi
voornemens om gezamenlijk een
Netwerkevent te organiseren

vetten, Nofota en Vernof een excursie naar de
lossing van een zeeschip en crushing plant
voor beleidsmakers van de ministeries van
Economische Zaken, Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de
NVWA.
De excursie had tot doel de aanwezigen
kennis te laten maken met de dagelijkse
praktijk rondom de lossing van een zeeschip.
Bij het bezoek is onder andere ingegaan op de
wijze van lossing van een zeeschip, de tracking en tracing van partijen d.m.v.
documentatie en de monstername die
plaatsvindt bij de lossing van een zeeschip.
2.4.4 Seminar ‘pesticideresiduen bij import
van voedselproducten’
Op 4 oktober organiseerde Het Comité van
Graanhandelaren samen met de NZV en
Kneppelhout & Korthals advocaten een
seminar over pesticide residuen bij de import
van voedselproducten.
Sprekers waren Marijn van Tuijl, advocaat bij
Kneppelhout en Korthals, Martin van den
Berg, hoogleraar toxicologie Universiteit
Utrecht en Joyce de Stoppelaar, coördinerend
specialistisch inspecteur bij de NVWA.
Na de individuele presentaties volgde een
paneldiscussie. Het gehele seminar vond
plaats onder de begeleiding van dagvoorzitter
Meike de Jong. Dit resulteerde in een heel
interessante middag met veel interactie
tussen de sprekers en de deelnemers.
Na afloop van het seminar was er nog
voldoende gelegenheid om te netwerken
onder genot van een hapje en een drankje
op het terras van Boathouse Kralingen in
Rotterdam, waar het evenement werd
gehouden.

2.4.3 Excursie Lossing Zeeschip met
Diervoedergrondstoffen
Op 9 juli 2018 organiseerde Het Comité van
Graanhandelaren in samenwerking met
MVO - de ketenorganisatie voor oliën en
Foto: Stemmen bij de stellingen tijdens het seminar pesticideresiduen bij import van voedselproducten
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2.4.5 Cursus Residuen van
gewasbeschermingsmiddelen
Op 11 oktober is voor de derde maal de
cursus ‘Residuen van
gewasbeschermingsmiddelen’
georganiseerd.
Er werd tijdens de cursus onder andere
aandacht besteed aan de volgende
onderwerpen: wetgeving, functie van
gewasbeschermingsmiddelen, toepassing
van gewasbeschermingsmiddelen,
monstername, analysetechnieken, ARfD en
wanneer en hoe moet gemeld worden aan de
NVWA. Tot slot werkten de cursisten in
groepjes aan een kleine casus over
gewasbeschermingsmiddelen.
2.4.6 Seminar France Export Cereales
kwaliteit Franse oogst
Op 22 november 2018 vond in samenwerking
met Fegra en Het Comité het seminar van
France Export Cereales plaats. Gedurende dit
seminar gingen enkele experts in op de
Franse oogst van tarwe, maïs en (brouw)
gerst in 2018.
Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen
waren onder meer:
• kwaliteit
• monitoring op contaminanten
• certificatiesystemen bij telers
2.5 CURSUS GRAANHANDEL
De cursus graanhandel 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.
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Voor de cursus 2017/2018 hebben 42
cursisten zich aangemeld. Verder waren er
nog 4 cursisten uit het vorige jaar die nog een
aantal deelcertificaten moesten halen.

Geen enkele cursist is dit jaar voortijdig
gestopt met de cursus, hetgeen vrij uniek is.
26 deelnemers zijn in één keer geslaagd voor
de examens en na herexamen(s) konden in
totaal 33 cursisten hun diploma in ontvangst
nemen op 24 mei. In totaal zijn 13 cursisten
gezakt, waarvan 4 cursisten de mogelijkheid
aangeboden kregen om d.m.v. deelcertificaten volgend jaar alsnog hun diploma te halen.

Foto: Openingscollege cursus graanhandel 2018/2019

2.6 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.
Ook in 2018 is voor de (contractuele)
monsters veel gebruik gemaakt van
COMOVA. Hierdoor is Comova een van de
vaste services die Het Comité aan haar leden
biedt.
2.7 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 dit
jaar 35 certificaten afgegeven. (in 2017 waren
dit er 58).

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018
2018		 2017
(in euro’s)		

Inkomsten		421.572		 403.977
				
Salarissen en sociale lasten
185.590		
214.391
Afschrijvingen op materiële vaste activa
1.204
6.918
Huisvesting
32.583		52.131
Overige bedrijfskosten
185.694		
137.928
				
Som der bedrijfskosten		405.071		 411.368
				
				
				
Bedrijfsresultaat		16.501		 -7.391
Financiële baten en lasten		
2.476		
7.580
				
				
Netto resultaat (exclusief deelneming)		18.977		
189

2.9 ARBITRAGE
In 2018 werden er 3 arbitrages aangemeld,
alle betroffen ze een geschil inzake het
CNGD-contract. 1 arbitrage werd in 2018
afgehandeld, voor de overige twee
arbitrages vindt de zitting in 2019 plaats.
2.10 PERSONEEL
Op 31 december 2017 waren bij de Koninklijke
Vereniging Het Comité van Graanhandelaren
3 medewerkers in dienst, waarvan 2 parttime
krachten. (In totaal 2,4 fte).
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3. BESTUUR, SECRETARIAAT EN 			
LEDENBESTAND
3.1 BESTUUR
Aan het eind van 2018 was het bestuur als
volgt samengesteld:
M.C.F. Vermeulen		 (voorzitter)
A.L. van Eck		 (handel)
A. van den Blink		 (handel in granen
		binnenland)
C.W.L. Boere		 (industrie)
A.J.L. Groenenboom		 (dienstverlening)
M.M. Boot		 (industrie)
H. Kikkert		 (dienstverlening)
J.J. Ronner		 (handel)
3.2 SECRETARIAAT
Het secretariaat van Het Comité was eind
2018 als volgt samengesteld:
Mw. P.D. van de Graaff		 Secretaris-		
		Penningmeester
Mw. S. Kingma		 Junior
		beleidsmedewerker
Het secretariaat wordt bijgestaan door de
secretaresseafdeling en de boekhouding:
Mw. M. Bastemeijer

Secretaresse/
financiële administratie

3.3 LEDENBESTAND
Gewone leden
Aantal gewone leden per 1 januari 2018

104

Opzeggingen gedurende 2018
Agrifirm Plant B.V. (vanwege fusie met Agrifirm Feed B.V.)
Altena Granen C.V., Gameren (vanwege fusie met GroAn)
Bolco B.V., Oud-Beijerland
Codrico Rotterdam B.V.
VTG Deutschland GmbH – Region Netherlands,
Rotterdam
		5
		----		99
Aanmeldingen gedurende 2018
Actava Trading Netherlands B.V., Rotterdam
Bunge Netherlands B.V., Rotterdam
Kuehne & Nagel N.V., Rotterdam
		
3
		----		102
Buitengewone leden
Aantal buitengewone leden per 1 januari 2018

17

Opzeggingen gedurende 2018		
		----		17
Aanmeldingen gedurende 2018
MasterLab, Boxmeer
NutriControl B.V., Veghel
		
2
		----		19
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4. VERTEGENWOORDIGING
4.1 OP INTERNATIONAAL NIVEAU
(gedurende het jaar 2018)
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 de Europese Brancheorganisatie
voor de handel in grondstoffen.
De Nederlandse delegatie bestond gedurende
de verslagperiode uit de volgende personen:
•

Coceral: Board
Dhr. M.C.F. Vermeulen
Dhr. J.P.G.M. Volleman

•

Coceral: Markets and agricultural policy
Dhr. A. van den Blink
Dhr. J.P.G.M. Volleman

•

Coceral: Rice
Dhr. K. Pittery

•

Coceral: Food & Feed Safety
Mw. A. Rensen-van Lijden
Mw. P.D. van de Graaff

•

Coceral: Sustainability Working Group
Dhr. J.P.G.M. Volleman
Mw. P.D. van de Graaff

•

EFISC-GTP Working Group
Mw. A. Rensen-van Lijden
Mw. P.D. van de Graaff

•

Europese Warenbeurs Consortium
Dhr. M.C.F. Vermeulen
Mw. P.D. van de Graaff

•

GAFTA – Trade Association Forum (TAF)
Mw. P.D. van de Graaff

•

GMP+ International – Stichtingsbestuur
Dhr. M.C.F. Vermeulen
Plv. lid : dhr. T. Swinkels

•

GMP+ International - International
Expert Committee
Mw. P.D. van de Graaff
Plv. lid : dhr. G.P.J. Schouten

4.2 OP NATIONAAL NIVEAU
(gedurende het jaar 2018)
Besturen:
•

Brancheorganisatie Akkerbouw
Lid:
Dhr. H.M.A. Blonk
Plv. lid:
Dhr. M.C.F. Vermeulen

•

Federatie Nederlandse Diervoederketen
Voorzitter: Dhr. M.C.F. Vermeulen
Lid:
Mw. P.D. van de Graaff

Commissies Brancheorganisatie
Akkerbouw
• Akkerbouw Certificeringsoverleg
Lid:
Mw. P.D. van de Graaff
•

Commissie Onderzoek en Innovatie
Lid:
Mw. P.D. van de Graaff

•

Sectie Uitgangsmateriaal, Handel en
Verwerking (UHV)
Lid:
Dhr. M.C.F. Vermeulen
Lid:
Mw. P.D. van de Graaff

Commissies Federatie Nederlandse
Diervoederketen
• Risico-inventarisatie en -beoordeling
Lid:
Mw. S. Kingma
•

Crisismanagement
Lid:
Mw. P.D. van de Graaff

•

diervoederwetgeving 		
Lid:
Mw. P.D. van de Graaff

•

Stakeholdersoverleg
diervoederwetgeving 		
Lid:
Mw. P.D. van de Graaff
Plv. lid:
Mw. S. Kingma
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4.3 WERKGROEPEN EN COMMISSIES
Werkgroep Handel
Dhr. H.M.A. Blonk		
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 Supply Chain
Dhr. M.C.F. Vermeulen		
Dhr. M. Sinke		

voorzitter
secretaris

Werkgroep Menselijke Consumptie en
Handel
Dhr. A.L. van Eck		
voorzitter
Mw. S. Kingma		
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
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)10 - 467 31 88
E-mail: cvg@graan.com
Internet: www.graan.com

