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Over Het Comité
‘Al decennia een
stabiele factor in een
volatiele markt’
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LabCo

Your partner in analysis
in the Port of Rotterdam
• GAFTA Referee & Analyst
Laboratory
• Acknowledged by FOSFA,
NOFOTA, QS, VERNOF, CNGD,
Fediol, OVOCOM, VdG
• Accredited by the Dutch RvA
• Expertise in feed, feeding stuffs,
oils and fats, oilseeds
• Analysis of trade specs and
contaminants
• 24/7 service
• Eurofins network for other
analyses like nutritional,
microbiological analyses
• Global presence via the Eurofins
network

labco@eurofins.com
+31-(0)180-643 000
Bijdorpplein 17-23
Barendrecht

5

HET COMITÉ

Een brede blik op Het Comité
Al anderhalve eeuw maken wij ons bij de Koninklijke Vereniging Het Comité van
Graanhandelaren sterk voor een evenwichtige en succesvolle graanhandel. Dat doen
we door de belangen van onze leden op allerlei manieren te behartigen en te pleiten
voor een eerlijk speelveld met duidelijke regels.
Hoe helpen wij onze leden? Welke bestuursorganen, commissies en evenementen
spelen daarin een rol? Wat zijn precies onze doelstellingen? Dat leest u onder andere
in deze brochure. Hierin krijgt u een duidelijk beeld van Het Comité in de volle
breedte – van de historie tot onze actuele evenementen en van onze specifieke
dienstverlening tot de algemene procesverwerking in de agrisector.
Het Bestuur Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren
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HET COMITÉ

Doelstellingen en diensten

Wat doet Het Comité?
Het Comité is de brancheorganisatie voor
alle bedrijven die actief zijn in de handelsketen van granen, zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen. Wij vertegenwoordigen
dan ook uiteenlopende ondernemingen, van
collecteurs tot laboratoria en van verwerkers
tot verzekeraars. Niet voor niets is meer dan
90 procent van onze branche lid van Het
Comité.
Het Comité ondersteunt zijn leden op
diverse manieren. Belangenbehartiging is een
van onze voornaamste taken. Hierbij komen
we op voor de belangen van alle nationale en
internationale leden in de agrisector op het
gebied van landbouw- en handelspolitiek.
We zetten ons met name in om de handelsbelemmeringen weg te nemen en voedselveiligheid te waarborgen. Daarbij doen we er
alles aan om internationale regelgeving met
betrekking tot de voedselveiligheid en het
toezicht hierop te harmoniseren.
Het Comité verzorgt ook het beheer van
standaardhandelscontracten voor zijn
leden: we voorzien hen van nationale en
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internationale standaardhandelscontracten,
zoals de CNGD, DNV en GZP. Is er een
geschil? Dan verzorgen we de arbitrage. Bij
COMOVA worden de contractueel genomen monsters opgeslagen en bij de door
Het Comité erkende laboratoria kunnen
leden producten laten analyseren. Daarnaast
kunnen we het vaststellen van de dagwaarde
van diverse producten voor onze rekening
nemen. Deze dagwaarden zijn belangrijk bij
de verrekening van onder- en overgewicht bij
de lossing van zeeschepen en bij faillissementen en defaults.
Informatievoorziening is een ander speerpunt
van Het Comité. We houden onze leden
onder andere op de hoogte via de digitale
nieuwsbrief en diverse studiebijeenkomsten.
Wilt u meer weten over een onderdeel van
de agrihandel of de sector in het algemeen?
Volg dan onze jaarlijkse Cursus Graanhandel.
Voor specifieke vragen over wetgeving, voedselveiligheid, contracten en/of landbouw- en
handelspolitieke zaken kunt u ook altijd
advies bij ons inwinnen.

INNOVATIEF
IN GRANEN

Met onze innovatieve tarwe- en
gerstrassen zijn wij Europa’s grootste
veredelaar
en
aanbieder
van
zaaigranen. Vanuit researchcentra
over de gehele wereld creëren wij het
uitgangsmateriaal voor de landbouw
van morgen. Duurzame, gezonde
rassen die nóg meer opbrengen, nóg
beter van kwaliteit zijn, met minder
mineralen en gewasbescherming
toekunnen én goed opgewassen zijn
tegen stress-situaties als vorst, hitte
en droogte.

kijk voor meer info op
www.limagrain.nl
of download onze app op
www.akkerapp.nl.
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Leden

Dwarsdoorsnede van
de complete sector
Het Comité vertegenwoordigt alle organisaties die actief zijn in de handelsketen van
granen, zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen. Dat varieert van handelaren tot
verwerkers en van verzekeraars tot brancheverenigingen. Daarbij maken we onderscheid
tussen gewone leden en buitengewone leden.

GEWONE LEDEN

Bedrijven die actief zijn binnen de handelsketen van granen, zaden, peulvruchten en
diervoedergrondstoffen, zoals handelaren,
transporteurs en verwerkers.
BUITENGEWONE LEDEN

Branchegebonden organisaties die zijdelings
betrokken zijn bij de agrisector, zoals banken,
verzekeraars en verenigingen.
Een actueel overzicht van alle leden vindt u
op www.graan.com.
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Organisatie

Alle facetten vertegenwoordigd
Het Comité vertegenwoordigt de complete
agrisector. Dat betekent dat we een uitgebreid takenpakket hebben. Dat vraagt om
een breed opgezette organisatie: dit is essentieel om al onze taken goed uit te kunnen
voeren. Het Comité is onderverdeeld in:
BESTUUR

Het Bestuur van Het Comité bestaat uit een
vertegenwoordiging van de leden die actief
zijn binnen de verschillende geledingen van
de bedrijfskolom. Om de drie jaar kiest de
Algemene Ledenvergadering nieuwe bestuursleden. Het bestuur wordt ondersteund
door het secretariaat.

BELEIDSGROEPEN EN COMMISSIES

Naast het bestuur zijn er diverse beleidsgroepen en commissies. Elke beleidsgroep en/of
commissie richt zicht op een specifieke tak
binnen de agrisector en/of takenpakket van
Het Comité.
De beleidsgroepen en commissies zijn samengesteld uit leden die diepgaande vakkennis
hebben van het desbetreffende onderwerp.
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Historie: 1872 - 1914

Spin in het internationale
handelsweb
In 1872 richtte een groep Rotterdamse
graanhandelaren de Koninklijke Vereniging
Het Comité van Graanhandelaren op (kortweg: Het Comité). De groeiende internationale graanhandel had behoefte aan een handelskader: regels, afspraken, prijsnoteringen
en arbitrage. Steeds meer graan was namelijk
afkomstig uit overzeese productiegebieden.
Het Comité bood uitkomst.
Rotterdam was de ideale standplaats. De
Nieuwe Waterweg was net in gebruik
genomen. Daarnaast stond de wereldhaven
in uitstekende verbinding met het Europese
achterland. Ook de economische situatie was
rooskleurig: de Europese economie floreerde.
Onder andere Duitsland en Frankrijk groeiden uit tot industriële grootmachten. De
Rotterdamse haven voorzag deze landen van
alles wat ze nodig hadden uit de hele wereld,
waaronder graan.
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In 1880 werd er een nieuw product in de
Rotterdamse haven ingevoerd: maïs. Daarmee ontstond ook de behoefte aan andere
kwaliteitscontroles en meer arbitrage. Maïs
had immers andere eigenschappen dan tarwe
en gerst. Daarnaast had geïmporteerde maïs
vaak een hoog vochtgehalte, met schade en
geschillen als gevolg. Veel graanhandelshuizen gingen maïs verhandelen. Daarom
verbreedde Het Comité zijn aandachtsgebied
naar de maïshandel.
In de 20e eeuw groeide de Europese bevolking exponentieel. Dat betekende meer vraag
naar graan. Maar ook de Europese veestapel
groeide. Dus ook de handel in maïs nam toe.
Veel producten kwamen uit overzeese productiegebieden, zoals de Verenigde Staten,
Argentinië en Rusland. Daardoor bloeide
de internationale graanhandel in Rotterdam
nog verder op, met Het Comité als spil in dit
internationale handelsweb.
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Historie: 1914 - heden

Meer regels, leden en taken
Tijdens de Eerste Wereldoorlog coördineerde
Het Comité de overheidsdistributie van
graan en veevoeder. Dankzij deze nieuwe
werkzaamheden en de buffer uit de voorspoedige beginjaren van de 20e eeuw, overleefde
Het Comité relatief eenvoudig twee wereldoorlogen en de economische crisis in de jaren
30. De handel kreeg echter wel steeds meer
te maken met overheidsregels.
Helaas kon Het Comité maar deels profiteren van de economische bloei na de Tweede
Wereldoorlog. Veel overheidsbelemmeringen
als monopolieheffingen en distributieregels
golden nog steeds. Met de oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap
(EEG) veranderde ook Het Comité. Door
een ruimer toelatingsbeleid konden ook
niet-commerciële organisaties lid worden. De
toenemende regelgeving vanuit de EEG betekende bovendien minder bewegingsvrijheid.
Daardoor werd belangenbehartiging een
steeds belangrijkere taak van Het Comité.

Bij het 100-jarig bestaan in 1972 ontving
Het Comité de titel ‘Koninklijk’. Daarnaast
groeide het laboratorium in die jaren. Een
nieuw pand in Europoort en een aandeelhoudersstructuur waren het gevolg. Uit de
toenemende laboratoriumwerkzaamheden
blijkt ook dat Het Comité zich niet alleen
inzette voor handelaars, maar ook voor
verwerkers. Belangenbehartiging voor allerlei
verschillende organisaties in de agrisector was
een kerntaak geworden. Dat geldt tot op de
dag van vandaag.
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COCERAL

Samen voor een
gestroomlijnde handel
Het Comité werkt nauw samen met COCERAL, de Europese federatie voor de handel
in granen, rijst, diervoedergrondstoffen,
oliezaden, olijfolie en oliën en vetten. Samen
met deze Brusselse branchevereniging proberen we economische barrières weg te nemen.
Dat geldt voor handelsbelemmeringen tussen
landen in de Europese Unie (EU) onderling
en tussen EU-landen en overzeese gebieden
als Zuid-Amerika en Azië. Ook proberen we
samen met COCERAL bepaalde Europese
regelgeving te vereenvoudigen, waardoor
internationale handel van granen, zaden,
peulvruchten en diervoedergrondstoffen efficiënter en voordeliger kan plaatsvinden.
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COCERAL behartigt de belangen van haar
leden: Europese brancheorganisaties, waaronder Het Comité. Binnen COCERAL werken
deze verschillende brancheorganisaties nauw
samen aan het wegnemen en voorkomen van
handelsbelemmeringen. De EU is constant
bezig met het maken van beleid op het vlak
van economie, voedselveiligheid en milieu.
Veel van de richtlijnen die hieruit voortkomen, zijn van invloed op de agribusiness.
Daarom probeert COCERAL dit richtlijnenproces zo goed mogelijk te monitoren
en sturen. Daarnaast zet COCERAL zich in
voor een gestroomlijnd graantransport naar
afnemers en consumenten binnen de EU.
Ook ondersteunt de organisatie haar leden,
en de leden van haar leden met advies en best
practices.
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Diensten
‘Alles om de
handel rimpelloos
te laten verlopen’
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Service & quality? Thegra Tracomex!

THEGRA
TRACOMEX

P.O. Box 319 | 4900 AH | OOSTERHOUT | The Netherlands
Phone +31 (0)162 43 78 00 | info@tthgroup.nl | www.thegratracomex.nl
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Belangenbehartiging

Samen staan we sterk
Door onze krachten te bundelen, staan we
sterk. Zo kan Het Comité tot een breed
gedragen oplossing komen, voor de gehele
keten. Dat is de strategische kern van onze
belangenbehartiging. Al jaren streven we op
deze manier namens de volledige agrisector
gezamenlijke doelstellingen na. En met succes, dat blijkt ook uit de betrokkenheid van
de sector: ruim 90 procent van de Nederlandse organisaties actief in de handelsketen
van granen, zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen is lid van Het Comité.
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Bij het behartigen van de ledenbelangen
heeft Het Comité een belangrijk speerpunt:
het wegnemen van de handelsbelemmeringen. Door deze barrières te slechten, creëren
we voor de hele wereld een gelijk speelveld.
Dat betekent uniforme regelgeving voor alle
handelsregio’s. Het resultaat is een eerlijke
concurrentiestrijd voor alle betrokkenen,
wereldwijd.
Wij zetten ons via twee routes in voor de
ledenbelangen. Ten eerste nationaal, door in
nauw contact te blijven met de betrokken
Ministeries. Ten tweede internationaal,
door bijvoorbeeld in samenwerking met
COCERAL overleg te voeren met de
Europese overheden.

© 2014 Cargill, Incorporated

Providing food, agriculture,
financial and industrial
products and services

Het Comité ad 21082014.indd 1

Cargill provides food, agriculture, financial and industrial
products and services to the world. Together with farmers,
customers, governments and communities, we help people
thrive by applying our insights and nearly 150 years of
experience. We have 143,000 employees in 67 countries
who are committed to feeding the world in a responsible
way, reducing environmental impact and improving the
communities where we live and work.

Cargill is committed to helping
people and organizations thrive.
www.cargill.com
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Contracten en reglementen

Voorwaarden voor
een eerlijke handel
De handel in granen, zaden, peulvruchten en
diervoedergrondstoffen is volatiel: de prijzen
en beschikbare volumes worden beïnvloed
door uiteenlopende factoren. Denk daarbij
aan de beschikbaarheid van grondstoffen, het
weer, de lokale politieke situatie en veranderende regelgeving. Duidelijke contracten zijn
dus essentieel om de internationale handel in
goede banen te leiden.
Het Comité is verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van standaardhandelscontracten. In deze contracten is vastgelegd waar
de handel aan moet voldoen, bijvoorbeeld op
het vlak van aanlevering, risico-overdracht,
kwaliteit en betaling.
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Wij beheren en onze leden bepalen de
inhoud van onder andere de volgende
standaardcontracten: Conditiën van de Nederlandse Handel in Granen en Diervoedergrondstoffen (CNGD), Duits-Nederlandse
Contracten (DNV), Bepalingen Granen,
Zaden en Peulvruchten (GZP) en de Export
Contracten Peulvruchten en Zaden.
Op zoek naar een standaard contract? Op
www.graan.com kunt u diverse contracten
en/of reglementen bekijken en downloaden.

ZAKEN HELDER MAKEN
ZAAK # 50339
wat
waar
probleem
betrokken

support
focus

machines gekocht
verre oosten
vervuild door biodiesel

1 maleisische verkoper
1 duitse koper
(arbitrage nederland)
van traa
internationale handel

INTERNATIONAL TRADE,
TRANSPORT & INSURANCE
Van Traa assisteert bedrijven in
diverse takken van internationale
handel met name de handel in soft
en hard commodities.
Naast geschillenbeslechting (complexe procedures en arbitrages)
en schaderegres adviseren wij
over contracten en de financiering
daarvan. Ook het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU
speelt een rol. Daarnaast assisteren
wij zowel banken als hun klanten
onder meer op het terrein van het
documentair betalingsverkeer en
zekerheidsrechten.

advertentie VT.indd 1
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Arbitrage

Eerlijke oplossing
voor beide partijen
Het Comité beschikt over een eigen
arbitrage-instituut. Wanneer er bij de handel
in grondstoffen disputen ontstaan, kunnen
de betrokken bedrijven arbitrage aanmelden
bij Het Comité. Het Comité is al sinds 1896
betrokken bij arbitrages, toen we een onafhankelijk internationaal arbitrage-instituut in
het leven riepen.

Bij een geschil worden onafhankelijke
arbiters aangewezen. Deze zijn werkzaam bij
leden van Het Comité. Elk jaar stelt de Algemene Ledenvergadering de lijst met arbiters
vast – stuk voor stuk vakmensen die bekend
zijn met de materie. Vervolgens buigen zij
zich over een specifieke arbitragezaak volgens
een vast protocol.
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Laboratoria

Vakkundige analyse
van monsters
Elk jaar komen miljoenen tonnen grondstoffen voor de agrisector via zeehavens ons land
binnen. Denk daarbij aan soja, tarwe en maïs
voor diervoeders en tarwe voor levensmiddelen. Deze grondstoffen worden bemonsterd
en geanalyseerd. Analyse van deze monsters
vindt bijvoorbeeld plaats om te controleren
of goederen voldoen aan de contractuele
specificaties en wettelijke normen.
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Voor de analyse van monsters kunnen onze
leden terecht bij enkele door Het Comité
erkende laboratoria. Deze instellingen zijn
ISO 17025-geaccrediteerd, en lid van Het
Comité. U vindt de actuele lijst van de
erkende laboratoria op www.graan.com.

TLR international laboratories

Being located near one of the most important grain
ports in the European Union, we benefit from a long
lasting experience with quality analyses of grains.
For many years, we are active as a GAFTA approved
analyst. TLR can provide all the GAFTA analyses.
To assess the quality of grains, we can offer analyses
such as moisture as well as protein content and
quality, which we measure by Kjeldahl and ‘Near Infra
Red’ (NIR) techniques. It is also possible to develop
customer specific NIR calibrations that meet your
special needs. TLR offers rheological tests such as
alveogram.
To cope with EU hygiene and safety standards,
we can fulfil the requirements of a variety of EU
quality programs (e.g. GMP+, Q+S, EFISC GFSI, IFS
or BRC ) as well as HACCP concepts. TLR offers a
comprehensive range of accredited analyses, such as
the determination of pesticides, mycotoxins, dioxins,
heavy metals and PAH’s.
If you have any requests do not hesitate to contact
our experts for further information.

E Info@tlr.nl
T +31 (0)10 282 32 91
F +31 (0)10 282 32 73
W www.tlr-international.com
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Cursus Graanhandel

Algemene feiten en details
van de complete sector
De handel in granen, zaden, peulvruchten
en diervoedergrondstoffen is een vak apart.
Daarom geeft Het Comité elk jaar een Cursus Graanhandel. Hierin komen alle aspecten
van de grondstoffenhandel voor de agrisector
aan bod, bijvoorbeeld de logistiek, producteigenschappen, markt, handelsgeschiedenis en
het contractrecht.
De cursus is zeer breed. Hij is dan ook
bedoeld voor alle personen die werkzaam zijn
in de graanhandel, maal- en mengvoederindustrie en aanverwante sectoren. De theorie
en praktijk worden beide uitvoerig behandeld. De docenten beschikken allemaal over
uitgebreide praktijkervaring.

Iedereen kan de cursus volgen: leden en nietleden van Het Comité. De opleiding is met
name bedoeld voor personen die recent in de
agrisector zijn komen werken. Maar ook voor
degenen die al langer in de sector werken en
op zoek zijn naar verbreding of diepgang op
bepaalde onderdelen, is de cursus uitermate
geschikt. De opleiding geeft namelijk een
compleet beeld van de branche en gaat zowel
in op algemene zaken als details.
Wilt u meer informatie over of u inschrijven
voor de Cursus Graanhandel?
Kijk op www.graan.com.
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voordeel van
onze biggenmelk
in uw zak
Het

• Private label
• Scherp geprijsd
• Voorsprong op de concurrentie
• Deskundige ondersteuning
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Dagwaarden

De prijs van producten inzichtelijk gemaakt
De internationale handel in granen, zaden,
peulvruchten en diervoedergrondstoffen is
onderhevig aan schommelingen. Dat geldt
zowel voor het aanbod als de prijs. Dagwaarden zijn essentieel in een dergelijke situatie.
Op basis hiervan kunnen partijen afspraken
maken en geschillen oplossen.
Het Comité stelt de dagwaarde vast van
producten, bijvoorbeeld van (overzeese)
partijen tarwe of soja. Dat doen we meestal
op verzoek van Nederlandse- en buitenlandse
opdrachtgevers. Deze dagwaarden worden
door bedrijven gebruikt voor de verrekening
van over- en ondergewichten bij de lossing
van zeeschepen (pro-rata-verdelingen), de
afrekening in geval van default en bij een
faillissement.
Binnen Het Comité is er een commissie
die zich bezighoudt met het bepalen van
dagwaarden. De commissieleden zijn goed
bekend met het complete productassortiment van de agrisector en uitstekend thuis in
de prijs van de diverse grondstoffen.
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COMOVA

Monsteropslag voor leden
De duizenden monsters die elk jaar door de
leden van Het Comité genomen worden,
moeten ook veilig bewaard worden. Daarvoor heeft Het Comité in februari 2013
COMOVA opgericht, ofwel Het Comité
Monster Opslag en Verzendapplicatie.
COMOVA slaat de monsters op onder de
juiste omstandigheden. Ze worden bijvoorbeeld verzegeld volgens de GAFTA standingin-clausule. Daardoor kunnen leden er
altijd van op aan dat ze beschikken over een
betrouwbaar monster voor de toekomstige
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toetsing of controle van partijen grondstoffen. Wilt u een bij COMOVA opgeslagen
monster naar een laboratorium verzenden
voor analyse? Ook dat kan Het Comité voor
zijn leden verzorgen. Uiteraard vindt ook het
transport van monsters plaats volgens strenge
eisen.
De COMOVA-monsters zijn gedeeld eigendom van kopers en verkopers. COMOVA
functioneert bij het nemen en bewaren van
de monsters als strikt onafhankelijke partij.

Your risk is our challenge
Your risk is our challenge
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Evenementen

Nieuwe
inzichten en
netwerken met
collega’s
Het jaardiner, bijscholingscursussen, een
jaarvergadering en seminars ‒ Het Comité
organiseert elk jaar diverse evenementen.
De Beursdag is daarvan de meest in het oog
springende. Op deze jaarlijkse bijeenkomst
ontmoeten nationale en internationale
handelaren van granen, zaden, peulvruchten
en diervoedergrondstoffen elkaar. In plenaire
sessies en informele bijeenkomsten discussiëren zij over de recente ontwikkelingen in
de agrisector.
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Het Comité is één van de organisatoren van
het internationaal belangrijkste evenement in
de branche: de Europese Warenbeurs ofwel
de European Commodities Exchange. Deze
beurs is hét netwerkevent voor Europeanen
werkzaam in de agribusiness. Niet voor niets
komen er jaarlijks ongeveer 2.500 bezoekers
op af. Elk jaar vindt de beurs plaats in een
ander land. Het evenement heeft al meerdere
malen in Nederland plaatsgevonden.

VAN OOGST
TOT AFNEMER
Bij het financieren van handelsstromen verloopt het traject van A naar B maar zelden rechtstreeks.
ABN AMRO is wereldwijd een leidende speler op het gebied van agri commodities. Maar voor klanten
schuilt onze waarde in meer dan dollars alleen. In plaats van standaardproducten of -diensten
creëren we oplossingen op maat. Die werken niet alleen voor u, maar ook voor uw leveranciers en
klanten. En daarna volgen we uw bedrijf naar waar voor u de kansen liggen. Ga naar abnamro.com/ect
en ontdek hoe het team van ABN AMRO Agri Commodities Clients uw bedrijf verder kan helpen.
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Het proces
‘De wereld achter de
graanhandel is zo veel
uitgestrekter dan gedacht’
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OUR ACTIVITIES
•

Commodity Inspections

•

Ship’s agencies

•

Floating storage

•

Inland Shipping

•

Customs formalities

•

Roadtransport (silo)

•

Deepsea & Shortsea

•

Laboratory services

•

Cargo handling agency

chartering

•

Transhipment

Peterson is a network of service companies operating in the commodity markets of
agricultural products, minerals (coal, fly ash), biomass and biofuels. Together with
our international offices we are able to offer a full range of integrated logistic services.

Peterson companies are ISO 9001 certified or ISO 17020 /
ISO 17025 accredited. Accreditation details can be found
at www.rva.nl

onepeterson.com
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Teelt

Van plant
tot bulk
Achter de handel in graan- en diervoedergrondstoffen gaat een complex productie-,
verwerkings- en leveringsproces schuil. Te
beginnen met de teelt van de grondstoffen,
zoals tarwe, soja of maïs. Dit vindt plaats in
uiteenlopende regio’s. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere gebieden, zoals
Oost-Europa – waar veel graan vandaan
komt. Soja en maïs zijn doorgaans afkomstig
uit Noord- en/of Zuid-Amerika.
De meeste partijen graan, oliehoudende zaden en peulvruchten komen per zeeschip aan
in ons land. In de Rotterdamse en Amsterdamse haven worden ze gelost. Vanuit daar
worden veel producten getransporteerd naar
het Europese achterland. Een deel van het
totale volume is bestemd voor Nederland.
Voordat de distributie en transport vanuit de
havens via binnenschip, trein of vrachtwagen
plaatsvindt, wordt een deel van de grondstoffen eerst nog be- of verwerkt.
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Solid partner
Mission

Solid partner

Cefetra consolidates the demand for agricultural commodities
of buyers in the feed, food and fuel industries in North-West and
Central Europe.

Solid partner

Positioning

Missie With a demand-driven, international, and diversified profile,
Cefetra positions itself as a strong, buyer-orientated distribution
organisation.
As a supply
manager, grondstoffen
its core tasks lie in
Missie de vraag
Cefetra bundelt
naar chain
agrarische
van afnemers
origination, distribution, logistics and risk management.
de vraag naar agrarische
grondstoffen
afnemers
in de feed-,Cefetra
food-bundelt
en fuelindustrie
in Noordwestenvan
Centraal-Europa.
in de feed-, food- en fuelindustrie in Noordwest- en Centraal-Europa.
Cefetra does not limit itself to the supply of raw materials

Positionering
Positionering
What
distinguishes its market approach is the QLINK concept
Quality,
Information,
Network
Knowledge. profiel,
Met een Logistics,
vraaggedreven,
internationaal
enand
gediversificeerd

Met een vraaggedreven,
internationaal
gediversificeerd
profiel,
Visit
our website
www.cefetra.com
foren
further
information.
positioneert
Cefetra
zich als een sterke,
afnemersgerichte
distributiepositioneert
CefetraAls
zich
alschain
eenmanager
sterke,liggen
afnemersgerichte
organisatie.
supply
haar kerntaken in distributieoriginatie,
logistiek,
distributie
en risicomanagement.
organisatie.
Als supply
chain
manager
liggen haar kerntaken in
CEFETRA.COM
originatie, logistiek, distributie en risicomanagement.
400 7900
Cefetra beperkt
zich niet tot het+31(0)10
leveren
van grondstoffen
+31(0)10 201 8000
Boompjes 40,

P.O. Box 113,

PHONE

VISITORS

3000 AC Rotterdam
The Netherlands

FAX

3011 XB Rotterdam

EMAIL

cefetra@cefetra.nl
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Nederlandse productie

Collectie en verwerking
Nederlandse akkerbouwers telen onder
andere graan, peulvruchten en oliehoudende
zaden. Deze uit Nederland afkomstige producten zijn in veel gevallen grondstoffen voor
diervoeders.
Na de oogst transporteren de boeren de
verkochte partijen naar een collecteur. Deze
slaat de producten op in zijn loods. Of hij
verhuurt zijn loods gedeeltelijk aan een boer,
die dan eigenaar blijft van de grondstoffen.
Bij inname laat de collecteur de producten
bemonsteren.
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In sommige gevallen worden de grondstoffen
in de loods verwerkt. De eigenaar droogt bijvoorbeeld de tarwe om schimmelvorming te
voorkomen of schoont de producten. Daarbij
wordt vuil als onkruidzaden en insecten uit
de bulkgoederen geschud. Vervolgens worden
de producten vanuit de opslag getransporteerd naar de afnemers, zoals diervoederfabrieken, mouterijen, meelfabrieken of
bakkerijen.

Graancollecteur voor Zuid-Nederland
Kwaliteitsleverancier van tarwe en gerst

Tel. +31 (0)113 62 90 00
www.czav.nl

Organic? BioCore!
P.O. Box 290, 1380 AG WEESP, The Netherlands
Phone +31 (0)294 80 5000, E-mail biocore@biocore.nl, www.biocore.nl
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Import

Wat gebeurt er bij aankomst
in de haven?
Vanuit de hele wereld komen schepen met
granen, zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen aan in Rotterdam en Amsterdam. Bij binnenkomst worden de producten
eerst bemonsterd. Eventueel wordt het
monster opgeslagen door COMOVA en
geanalyseerd bij een door Het Comité erkend
laboratorium. Vervolgens worden de douaneformaliteiten voldaan, worden eventuele
importheffingen geheven en kan het lossen
beginnen.
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De goederen worden overgeslagen van
zeeschepen in binnenvaartschepen, of via opslaglocaties overgeslagen in treinen en vrachtwagens. Deze transporteren de producten
verder, zowel naar Nederlandse bestemmingen als naar het Europese achterland. Toch
worden producten die in de Rotterdamse
en Amsterdamse haven aankomen vaak niet
direct een-op-een doorgevoerd. Ze worden
vaak eerst verder verwerkt. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan het crushen van sojabonen
tot sojaolie en -schroot.

dry bulk
meets
industry

Welcome to the port of Amsterdam. Where dry bulk
meets industry. Here cargo meets the best logistical
experts. Experts who transship, process and store goods
from all over the world and transport them onward to the
hinterland.
Added value is created by the industry. Such as, the
production of fertilizers, processing industrial minerals and
crushing oil seeds. The port of Amsterdam has excellent
multimodal hinterland connections by sea, inland waterways,
rail, road and air. All congestion free! The port of Amsterdam
is located just 15 minutes from the vibrant city centre of
Amsterdam and Amsterdam Airport Schiphol. A perfect
seaport-airport hub. Want to know more about the port of
Amsterdam where dry bulk meets industry?
Go to www.portofamsterdam.com or contact our cluster
Minerals, Recycling and Agribulk directly via
marcel.gorris@portofamsterdam.nl.

European Bulk Services Rotterdam

Elbeweg 117

European Bulk Services (E.B.S.)B.V.

Europoort Rotterdam Port no. 5820 P.O. Box 1204 3180 AE Rozenburg The Netherlands
T +31(0)181-258121 F +31(0)181-258154 E sales@ebsbulk.nl W www.ebsbulk.nl
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MARCOR
STEVEDORING B.V.

YOUR PARTNER IN LOGISTICS
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Marcor Stevedoring B.V. – Dodewaardstraat 14 – NL-3087 BA Rotterdam
Tel. +31(0) 10 299 21 21 – Fax +31(0) 10 299 21 22 – info@marcor.nl – www.marcor.nl

Overslag

Een schip moet varen
De overslag van granen, zaden, peulvruchten
en diervoedergrondstoffen van een zeeschip
naar een binnenvaartschip, trein of
vrachtwagen moet zo snel mogelijk gebeuren.
Want een schip moet varen. Dat resulteert
immers in maximale efficiency en minimale
transportkosten. De Nederlandse havens
van Amsterdam en Rotterdam staan bekend
om hun overslagsnelheid. De grondstoffen
worden hier vaak direct overgeslagen in
bijvoorbeeld binnenvaartschepen, zonder
tussenstap in een opslagloods. Er zijn slechts
een paar havens ter wereld die dit kunnen:
waaronder in Rotterdam en Amsterdam. Dat
maakt deze Nederlandse havens uniek in
de wereld.

De binnenvaartschepen voeren de lading
direct door naar de diervoederproducenten
en meelfabrieken in het achterland. Eenmaal
aangekomen, worden er tijdens de lossing
van het schip productmonsters genomen.
Ontstaat er in de toekomst een geschil over
de productkwaliteit? Dan kan dit monster
uitkomst bieden.
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Eindproduct

Basis van diervoeder en brood
De granen, zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen zijn eindelijk aangekomen
op hun eindbestemming: een olieproducent,
meelfabriek of diervoederfabrikant. Deze
verwerkers maken van de granen, oliezaden
en peulvruchten producten als olie, meel of
diervoeder. Daarbij gebruiken ze verschillende grondstoffen en ingrediënten.

Veel grondstoffen die in de Nederlandse zeehavens aankomen, worden verwerkt in Europa, bijvoorbeeld in Nederland, Duitsland
en Frankrijk. Maar soms worden de grondstoffen vanuit Nederland gedistribueerd
naar niet-Europese landen, zoals Afrikaanse
landen of de Verenigde Arabische Emiraten.
Slechts een klein deel blijft in ons eigen land.
Dit gaat naar Nederlandse verwerkers, zoals
mengvoederproducenten en sojabonencrushers, om uiteindelijk verwerkt te worden in
diervoeder of levensmiddelen.

ADM Europoort BV
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+31 (0)181 257 200
www.adm.com

For more than a century, the people of Archer Daniels Midland Company have transformed crops into products that serve vital
needs. Today, 31,000 ADM employees around the globe convert oilseeds, corn, wheat and cocoa into products for food, animal
feed, industrial and energy uses. With more than 270 processing plants, 470 crop procurement facilities, and the world’s
premier crop transportation network, ADM helps connect the harvest to the home in more than 140 countries.
For more information about ADM and its products, visit www.adm.com.
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Voedselveiligheid

Hoe kunnen we de
kwaliteit garanderen?
De agrisector hecht veel waarde aan de
productie van veilig voedsel ‒ voor mensen,
dieren en het milieu. Daarom is het zaak dat
de granen, zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen van smetteloze kwaliteit
zijn. Wat doet Het Comité namens de
Nederlandse granen-, zaden-, peulvruchtenen diervoedergrondstoffensector om deze
kwaliteit te waarborgen?
Alle leden van Het Comité volgen vanzelfsprekend de Europese wetgeving op het
gebied van voedselveiligheid. Zo hebben
bedrijven actief binnen de levensmiddelenof diervoedersector een HACCP-systeem.
GMP+ INTERNATIONAL

Bedrijven die diervoeder(grondstoffen)
leveren zijn gecertificeerd volgens GMP+.
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Dit internationale systeem stelt strenge eisen
aan alle schakels van de diervoederproductie. Het kwaliteitssysteem wordt beheerd
door GMP+ International in samenwerking
met belanghebbenden, zoals Het Comité.
Het Comité controleert
en stuurt de periodieke
aanpassing van de GMP+
kwaliteitseisen, zodat deze
blijven voldoen aan de actuele wensen van zijn leden.
DUURZAAMHEID

Het Comité heeft ook duurzaamheid hoog in
het vaandel staan. De aarde zorgt voor onze
grondstoffen, dus zijn wij moreel verplicht
om goed voor de aarde te zorgen. Veel van
de leden van Het Comité hanteren een eigen
duurzaamheidsbeleid.
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Het Comité
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
T +31 10 467 31 88
cvg@graan.com

www.graan.com

Soyadesk: +31(0)180-646920
Rapemealdesk: +31(0)180-646930
Oildesk: +31(0)180-646927
Handelsweg 203
2988 DC Ridderkerk
The Netherlands
i. www.soyabrokers.com
e. info@soyabrokers.com

