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Aan de leden van de N.V.B.  Twello, 21 september 2012

Onderwerp : Enquete van de Europese Commissie over revisie Regelgeving Kunstmest.

De Europese Commissie heeft in 2011 het initiatief genomen om in 2012 tot een revisie te 
komen van de huidige Europese wetgeving (EC) nr 2003/2003.
Dit betekent, kort samengevat, dat alle aspecten welke meststoffen en/of blenden betreffen in 
de 27 aangesloten landen aan de orde zullen komen. Werkgroepen zullen in 2012 adviseren 
wat ongewijzigd kan blijven resp. wat moet worden aangepast. Over de instelling van deze 
werkgroepen werd u geïnformeerd per brief op 31 oktober 2011.
Inmiddels vindt in september/oktober 2012 de derde en laatste vergaderronde in Brussel 
plaats. De conclusies zullen dan rond 9 november bekend zijn. Relevante informatie wordt 
dan weer via de N.V.B. aan u doorgegeven.

In het kader van deze werkzaamheden heeft de Europese Commissie op 9 september j.l. een 
enquete uitgezet bij kleine tot middelgrote ondernemingen welke commerciële belangen 
hebben in meststoffen inclusief kalkmeststoffen, grondverbeteraars, substraten en 
biostimulanten. Wie, zonder verplichting, deze enquete uiterlijk 7 november a.s. invult geeft 
aan welke positieve dan wel negatieve ervaringen er zijn met de Europese regelgeving.
In Nederland wordt deze enquete uitgezet door Agentschap NL; onderdeel van het Ministerie 
van Economische Zaken en Innovatie.

De N.V.B. volgt via de Europese Blenders Associatie (E.F.B.A.) de werkgroepen in Brussel 
kritisch en adviseert u mee te doen aan deze enquete. Ontvangt u vanuit Agentschap NL 
uiterlijk 21 oktober a.s. geen enquete dan kunt u desgewenst via de N.V.B. alsnog meedoen. 
Voor wie niet kan wachten is nu reeds bij de N.V.B. de engelstalige enquete aan te vragen.

Met vriendelijke groet,

Maarten J Brand

zaakwaarnemer N.V.B.
president E.F.B.A.
bestuurslid I.F.S.
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