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VOORWOORD
In 2015 is een vervolg gemaakt met het
bezoeken van 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.
Een van de activiteiten die op het verzoek van
de leden is georganiseerd is de Master
Course Agri & Food. Na ruim een jaar voorbereidingstijd is in 2015 de Master Course
Agri & Food van start gegaan. Deze opleiding
op post-HBO niveau is ontwikkeld in samenwerking met Wageningen Academy en is
gericht op het toekomstige hoger
management van bedrijven actief in de
Agri-Food keten.
Ook in 2015 heeft Het Comité weer diverse
bijeenkomsten voor haar leden georganiseerd,
waaronder de cursus graanhandel, het
netwerkevenement duurzame soja in
samenwerking met Nevedi, en de
jaarvergadering. De cursus graanhandel werd
in 2015 met ruim 70 deelnemers zeer goed
bezocht. In de jaarvergadering eind november
stond het thema biologische productie
centraal.
Graag danken wij alle bestuursleden,
medewerkers en leden van werkgroepen,
vertegenwoordigers in adviesorganen,
docenten en arbiters voor hun inzet voor
Het Comité in 2015.
Mede namens het bestuur en alle
medewerkers hebben wij het genoegen u
hierbij het jaarverslag 2015 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.
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april 2016
M.C.F. Vermeulen
Voorzitter
Mw P.D. van de Graaff
Secretaris – Penningmeester

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 evenals in 2014 met
GMP+ intensief contact onderhouden over
het bemonsteringsprotocol voor de controle
op aflatoxine in maïs(producten) bestemd voor
de diervoedersector.
Daarnaast is in het verslagjaar diverse malen
vergaderd over het GTP schema. Er zijn
inmiddels ruim 150 GTP certificaten
uitgegeven. Het schema blijft hiermee relatief
beperkt van omvang. In 2015 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 -evenals in 2014- afgelopen jaar
het sectoraal monitoringsprogramma oogst
2015 uitgevoerd. Voorheen werd de sectorale
monitoring uitgevoerd door het Productschap
Akkerbouw, maar in verband met de opheffing
van de productschappen heeft Het Comité
van Graanhandelaren met ingang van 2014
deze taak overgenomen.
37 Bedrijven hebben in 2015 deelgenomen
aan het sectoraal monitoringsprogramma.
Er zijn direct aansluitend aan de oogst
monsters genomen van tarwe, gerst, haver,
rogge, triticale, spelt, maïs, karwijzaad,
maanzaad, lijnzaad, koolzaad, bruine bonen,
kapucijners, erwten, soja en lupinen.
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+.

5

VERENIGING
BESTUURSAANGELEGENHEDEN
Algemene Ledenvergadering
Op maandag 20 april 2015 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.
Nadat de vereniging al enkele jaren heeft
ingeteerd op haar eigen vermogen, was het
financieel resultaat over 2014 positief.
Tevens werd de opzet van de nieuwe
contributiesystematiek toegelicht.
Om leden van Het Comité onderling zo goed
mogelijk te kunnen vergelijken heeft het
bestuur alle leden ingedeeld in groepen met
vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, wat bijdraagt
aan een transparantere en eenduidigere
contributiesystematiek. De herziene
contributiesystematiek is aangenomen door
de Algemene Ledenvergadering.
De heer Fred Netten volgde de heer Aad
Groenenboom op als bestuurslid voor de
sector dienstverlening. De zittingsperiode van
heren Rob Hansen (sector industrie) en
Matthé Vermeulen (voorzitter Comité) is
verlengd met een termijn van drie jaar.
Aansluitend op de vergadering werd een
lezing gehouden door de heer Stefan Vogel
van de Rabobank over Geopolitieke
ontwikkelingen.
Op 26 november 2015 is tevens nog een extra
(kleine) Huishoudelijk Algemene
Ledenvergadering gehouden, waarbij alleen
de benoeming van een nieuw lid van de
balanscommissie op de agenda stond.

Jaarvergadering
Op donderdag 26 november vond de
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van
Het Comité plaats in het World Trade Center
te Rotterdam. De bijeenkomst stond dit
jaar in het teken van het thema ‘biologisch’.
Rond de 80 leden en niet-leden woonden
de presentaties bij, die door de voorzitter
van Het Comité, Matthé Vermeulen, werden
ingeleid. De twee sprekers die door
Het Comité waren uitgenodigd om hun visie
op dit onderwerp te geven waren de heer
Tom Wiegmans, Category manager feed
ingredients bij Tradin Organic Agriculture B.V.
die een lezing hield met de titel
“Organic feed ingredients 2015-2020”.
Hierna volgde een lezing van mevrouw
Paulien Veerman; secretaris van de Vereniging
Biologische Producenten en Handel (VBP) &
Projectleider Biokap, getiteld “Biologisch in
2030”. De discussie na afloop van de
presentaties werd geleid door de heer
Peter Schuiten.
Na de vergadering vond het aperitief plaats in
de Shipping Hall, waarna zo’n 500 personen
van een heerlijk diner genoten, dat traditioneel
plaatsvond in een zeer sfeervol gedecoreerde
Rotterdam Hall.

Foto: Rotterdam Hall - Jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering 26 november 2015
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Foto: Huishoudelijke Algemene Ledenvergadering –
20 april 2015

WERKGROEPEN
In het verslagjaar vonden vergaderingen
plaats van onder meer de volgende
overlegplatformen van Het Comité, de
werkgroep Handel, en de werkgroep
Humane consumptie en handel.
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 herziening van) de hygiënecode voor de
graanhandel en de hierbij behorende
sectorale monitoring.
CONTRACTUELE AANGELEGENHEDEN
In het verslagjaar zijn de DNV commissie en
CNGD commissie niet bijeen geweest.
Uiteraard werd ook telefonisch vergaderd
door de Commissie voor Aanbeveling van
Arbiters en Deskundigen en kwam de
Nederlandse GAFTA Commissie driemaal
bijeen, gevolgd door de vergaderingen van de
International Contracts and Policy Committee
(ICPC) van GAFTA. De heer Dick Blokland
heeft aan het eind van 2015 afscheid genomen als Nederlandse afgevaardigde in de
ICPC en heeft deze taak overgedragen aan de
heer Arnold Hoek.

BEZOEKEN
De voorzitter en de secretaris hebben als
doelstelling om in enkele jaren tijd alle leden
van Het Comité te bezoeken. Ook in het
verslagjaar is er weer een groot aantal leden
bezocht door de voorzitter en secretaris.
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. Ook voor het
komende jaar staan er weer de nodige
bezoeken aan onze leden gepland.
Daarnaast zijn er door de voorzitter, secretaris
en vice-voorzitter diverse bezoeken gebracht
aan evenementen van (collega-branche)
organisaties.
NETWORKING EVENT RESPONSIBLE SOY
In 2014 is besloten om voor een nieuwe opzet
te kiezen voor de Comité Beursdag, die voorheen een tot twee maal per jaar werd georganiseerd. In plaats van deze korte bijeenkomsten in de middag, is gekozen voor één
bijeenkomst die de gehele dag duurt en waarbij halverwege de dag een smakelijke lunch
wordt aangeboden.

Er vond in november 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.
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
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Foto: Networking event responsible soy - 21 mei 2015

Op 21 mei organiseerde Het Comité, tezamen
met de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), het networking event
Responsible Soy ‘The Dutch Market Transition’.

Deze bijeenkomst vond plaats in Klarenbeek.
Het programma stond geheel in het thema
van de Nederlandse ketentransitie naar
verantwoorde soja. Er was een groot aantal
sprekers bereid gevonden om
presentaties te verzorgen over wat de
transitie naar verantwoorde soja betekent
voor het deel van de keten waarin zij actief
zijn. Door de ruim 125 bezoekers van het
netwerkevent is enthousiast gereageerd op
deze combinatie van netwerken en een inhoudelijk programma.
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.

Van het cursusjaar 2013/2014 hebben nog 3
cursisten dit jaar hun deelcertificaat om
kunnen zetten in een diploma.
Voor het cursusjaar 2015/2016 hebben zich
maar liefst 74 cursisten opgegeven, waarvan
2 voor een deelcertificaat. Vanwege dit grote
aanbod zijn de cursisten voor het eerst
opgedeeld in 2 groepen van ca. 35 cursisten.
MASTER COURSE AGRI & FOOD
Dit jaar organiseerde Het Comité voor de
eerste maal de Master Course Agri & Food.
De Master Course is ontwikkeld door de
speciaal hiervoor ingerichte supervisory board
(bestaande uit leden van Het Comité met
brede ervaring in de handel en verwerking van
granen en diervoedergrondstoffen) en
Wageningen Academy.

Foto: Openingscollege Cursus Graanhandel 2015-2016

Dit geldt voor vele verschillende
bedrijfstakken. Het is een uniek programma
geworden waar doorlopend veel
belangstelling voor is.
Voor de cursus 2014/2015 hebben 55
cursisten zich aangemeld, waarvan er 2
cursisten voortijdig zijn gestopt. Van de
overgebleven cursisten zijn er 30 in één keer
geslaagd en na herexamen konden zelfs 42
cursisten hun diploma in ontvangst nemen.
In totaal zijn 8 cursisten gezakt na herexamen,
waarvan 4 cursisten de mogelijkheid kregen
om een deelcertificaat te halen.
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Foto: Ondertekening overeenkomst inzake de
Mastercourse Agri & Food

Philippe Versijp treedt op als programma
directeur van de Master course. Hij is o.a.
werkzaam als docent bij de Erasmus
Universiteit en de Universiteit van
Amsterdam.

Tien studenten, waaronder onze eigen
algemeen secretaris Paulien van de Graaff,
nemen deel aan de Master Course die in
september 2015 van start is gegaan en die in
totaal 11 modules omvat, waarvan de eerste
drie in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.
Elke module start met een theoretisch
gedeelte, vaak gegeven door een docent
of hoogleraar van een universiteit, gevolgd
door twee of drie lezingen of workshops
vanuit verschillende invalshoeken door experts
vanuit universiteit, bedrijfsleven of EU- of
landelijk bestuur. Doorgaans maakt het
behandelen van een case-studie ook
onderdeel van de modules uit.
Voor elke module wordt ook een
gerenommeerd spreker uit de business
uitgenodigd. De studenten zijn tot nu toe zeer
enthousiast over de inhoud, sprekers en
uitvoering van de Master Course Agri & Food.

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 2015 is voor de (contractuele)
monsters veel gebruik gemaakt van
COMOVA. Waardoor Comova een van de
vaste services is die Het Comité aan haar
leden biedt.

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015
2015		 2014
(in euro’s)		

Inkomsten		396.047		 416.119
				
Salarissen en sociale lasten
191.463		
192.489
Afschrijvingen op materiële vaste activa
14.660
14.659
Huisvesting
45.652		53.793
Overige bedrijfskosten
148.006		
144.638
				
				
Som der bedrijfskosten		399.781		 405.579
				
				
				
Bedrijfsresultaat		-3.734		10.540
Financiële baten en lasten		
10.149		
12.514
				
				
Netto resultaat (exclusief deelneming)		 6.415		23.054
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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 141 certificaten
afgegeven. (over 2014 waren dit er 169).
ARBITRAGE
In 2015 werden 10 arbitrages aangemeld die
zonder uitzondering een geschil inzake het
DNV-7 contract betroffen. In één geval betrof
het een hoger beroep. Vier arbitrages zijn
afgehandeld, één arbitrage is ingetrokken en
de overige vijf waren aan het eind van het
verslagjaar nog in behandeling.
PERSONEEL
Op 31 december 2015 waren bij de Koninklijke
Vereniging Het Comité van Graanhandelaren 3
medewerkers in dienst, waarvan 2 parttime
krachten. (In totaal 2,2 fte)
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BESTUUR, SECRETARIAAT EN
LEDENBESTAND
BESTUUR
Aan het eind van 2015 was het bestuur als
volgt samengesteld:

SECRETARIAAT
Het secretariaat van Het Comité was eind
2015 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. F. Netten
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 2015
Opzeggingen gedurende 2015
Agri Trade B.V.
AgroCentrum B.V.
CFNR
Mercatura B.V.
Wilhelmsen Ships Service B.V.		

Buitengewone leden
107

5

2

		----		100
Aanmeldingen gedurende 2015
LBH Netherlands B.V., Rhoon		
1
		-------		101
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17

Opzeggingen gedurende 2015

Fusies/overnames gedurende 2015
A.C. Toepfer is overgenomen door
ADM Nederland B.V.
Engel diervoeders en de Fa. A. van der Bijl
zijn gefuseerd		

Aantal buitengewone leden per 1 januari 2015

AKD Advocaten		
1
		---		16
Aanmeldingen gedurende 2015
Groen Agro Control, Delfgauw		
1
		---		17
			

VERTEGENWOORDIGING
OP INTERNATIONAAL NIVEAU
(gedurende het jaar 2015)
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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•

Board
Dhr. M.C.F. Vermeulen
Dhr. J.D. Knol

•

Presidium
Mw. P.D. van de Graaff

•

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

•

Rice
Dhr. K. Pittery

•

Food & Feed Safety
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. A.D.N. Hoek
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 2015)
Besturen:
•

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

•

Federatie Nederlandse Diervoederketen
Lid:
mw. P.D. van de Graaff

Commissies Brancheorganisatie
Akkerbouw
• VVAK
Lid:
Mw. P.D. van de Graaff
Commissies Federatie Nederlandse
Diervoederketen
• Werkgroep Risico-inventarisatie 		
en -beoordeling
Lid:
Mw. P.D. van de Graaff
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•

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

•

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

•

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

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

