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Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de N.V.B.                 april 2014 
Vanaf april 2004 worden de algemene nieuwsbrieven met wisselende intervallen geschreven. 
Updates  over actuele onderwerpen worden uitgewisseld wanneer daarvoor aanleiding is. 
Eerdere nieuwsbrieven staan op de website bij nieuwsbrief-archief. 
Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen (N.V.B.) 
In de jaarvergadering  op 28 januari j.l.  werd de bestuurssamenstelling voor 2014 vastgesteld  
voorzitter   : hr. P (Peter) Vader 
secretaris/zaakwaarnemer : hr. M (Maarten) Brand 
penningmeester  : hr. J (Jelte) Pars 
lid    : hr K (Kees) Bouman 
De 16e algemene ledenvergadering werd o.o.v. ingepland op 27 januari 2015 in Wemeldinge. 
Suggesties over een aan blends gerelateerde presentatie zijn welkom. 
In het comité van deskundigen t.b.v. het N.V.B. keurmerk BlendPlus!©  heeft hr. J (Joris) 
Broekhuis de plaats ingenomen van hr. L (Lex) Slootweg.  
European Fertilizer Blenders Association (E.F.B.A.) 
In de jaarvergadering op 26-27 maart j.l.in Parijs-Caen werd de bestuurssamenstelling tot 
maart 2015 vastgesteld : 
president   : hr. M (Maarten) Brand  (NL) 
vice-president   : hr  J (Jan) Bröring   (DE) 
secretary-general  : hr P.F (Pierre-François) Dumas (FR) 
Europese wetgeving / Brussel 
In de vergadering van de “working group on fertilizers” op  17 maart j.l. in Brussel werd het 
concept voor de herziening van de europese meststoffenwetgeving  gepresenteerd. In dit 
concept wordt vooralsnog uitgegaan van drie betrokken economische partijen : producenten, 
importeurs van producten buiten de E.U. en distributeurs. Deze partijen worden gedefinieerd : 
manufacturer :  a natural or legal person who manufactures a fertilising material or has a 
material designed or manufactured, and markets that material under his name or trademark, 
importer : a natural or legal person established within the Union who places a fertilising 
material from a third country on the Union market, 
distributor : a natural or legal person in the supply chain other than the manufacturer or the 
importer who makes a fertilising materials available on the market. 
De E.U. Commissie  heeft desgevraagd aan de E.F.B.A. kenbaar gemaakt dat voor blenders in 
dit concept géén aparte categorie wordt opgenomen.  Blenders zullen worden aangemerkt 
als producenten. Dat betekent dat de strenge eisen inzake  feitelijke productie van kunstmest 
rond veiligheid, produktspecificaties, monsterneming en procesvastlegging ( keurmerk?)  ook 
voor blenders         gaan gelden. De leden van de E.F.B.A. zijn van mening dat blenden 
feitelijk anders is dan produceren. Gevoed door de grote Duitse, Franse en Ierse 
blendersverenigingen  zal de E.F.B.A. haar zienswijze indienen bij de Europese Commissie 
en pleiten voor een aparte status. Behandeling van ingekomen zienswijzen staat ingepland 
voor de eerstvolgende vergadering op 2-3 juni a.s. in Brussel.     
Met vriendelijke groet, 
Maarten J Brand, N.V.B./zaakwaarnemer, E.F.B.A./president, I.F.S./member of council 
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