
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de NVB               30 juni 2005 
Beste leden en donateurs, 
Dit is de eerste nieuwsbrief in 2005. Opnieuw één brief  voor leden en donateurs omdat 
beiden via de NVB dezelfde doelstelling d.i. kwaliteitsbevordering van blenden op recept 
willen bereiken. Eerdere nieuwsbrieven staan per augustus a.s. op de NVB-website. 
 
NVB-bestuur 
Tijdens de jaarvergadering in januari j.l. zijn de leden akkoord gegaan met een roulerende 
bestuursinvulling per regio per jaar. Voor 2005 betekent dit : 
uit noord  voorzitter    hr. J. Buiter 
uit midden  penningmeester   hr. T.v.Oijen 
uit zuid  lid     hr. P. Gorsira 
De voorzitter houdt zich als praktijkblender bezig met veelal interne bestuurszaken; de 
zaakwaarnemer  is het NVB-gezicht naar buiten. In december wordt de leden het voorstel 
voor 2006 toegezonden; de bekrachtiging vindt dan weer plaats in de jaarvergadering. 
 
Keurmerk 
Eind 2004 kwam na verwerking van diverse wijzigingsvoorstellen het modelkwaliteitshand- 
boek van het Blend Plus Keurmerk NVB gereed. Vervolgens hebben  in de loop van 2005 
meerdere leden begeleid door Schouten Agrarisch Adviesburo  de eerste praktijkstap gezet  
op de weg naar keurmerkblender. Diverse varianten worden nu zichtbaar : 
- een eigen kwaliteitshandboek opzetten, 
- blenditems implementeren in een reeds bestaand kwaliteitsborgingsysteem, 
- een combitatie zoeken met de invoering van een ISO-normering. 
Omdat ongetwijfeld de praktijk nieuwe vragen en/of wijzigingssuggesties zal opleveren en er 
een evaluatie dient plaats te vinden, is er een deskundigenplatform ingesteld bestaand uit de 
heren Buiter, Spanjer en Zeeman. Met Frank Gort van Schouten BV wordt na de vakantie- 
periode de balans van 2005 opgemaakt. De zaakwaarnemer zal hierbij als NVB-coördinator 
aanwezig zijn. 
 
Overleg met VROM en MMF 
In april j.l. ontving  de werkgroep Externe Veiligheid van het MMF een uitnodiging van het 
ministerie VROM om van gedachten te wisselen over (mogelijke) risico’s bij de opslag van 
zg. B-meststoffen. Nieuw bij dit op zich reguliere overleg tussen overheid en bedrijfsleven is 
dat nu ook de NVB voor dit gesprek – als vertegenwoordiger van kunstmestblenders- werd 
uitgenodigd. Vooral voor de wat kleinere blenders is van belang dat zij nu ook vertegenwoor- 
digd aan tafel kunnen zitten; immers de grote(re) blenders al dan niet als  producent zijn lid 
van de MMF-werkgroep. Voor VROM is van belang dat alle belanghebbenden in de sector in 
beeld zijn. Tussen MMF en NVB zal nog worden nagegaan of en hoe een verder gezamenlijk 
optreden naar buiten kan worden gestructureerd. De nieuwsbrief van MMF ( aan te vragen via 
mmf@mmf.nl) is informatief en up to date.      z.o.z.    -2- 
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Blenden in Europa 
De Europese Blenders Associatie  (EBA) vertegenwoordigt de blenders in Europese landen 
in contacten met Europese overheden en is daarnaast grensoverschrijdend actief de kwaliteit 
van kunstmestblenden te bevorderen. Momenteel lopen er in contacten met  EEG-commissies 
discussies over o.m. risico’s van segregeren van blends, het mogelijk ontstaan van B-blends 
wanneer toch als grondstof uitsluitend C-meststoffen worden gebruikt en zijn blends volgens 
eeg-normeringen legaal of wellicht illegaal. Waar zinvol trekt de EBA op met de EFMA. 
De NVB is via de zaakwaarnemer nauw betrokken bij : 
- contacten met EEG-commissies, als gesprekondersteunend EBA-lid in Brussel, 
- uitbreiding van EBA-landen zoals Polen (inmiddels geaccepteerd) en Italië (in behandeling) 
   waarbij de NVB sterk accent legt inzicht wie wat vertegenwoordigt en hoe de blendkwaliteit 
   naar de toekomst wordt bevorderd, 
- de vertegenwoordiging van Belgische en Luxemburgse blenders in Europa; zolang er in deze     

landen  geen  landelijke vereniging bestaat kunnen met instemming van EBA en NVB deze   
blenders gastlid worden van de NVB. Eind 2005 zal bekend kunnen zijn of en hoe ruim van         
deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt.  
 

In de loop van 2005 zal de 2e herziende editie van het EBA-handboek gereed zijn. Deels daar- 
op vooruitlopend heeft Triferto Belgium (Stefaan Pockelé) in april in Londen bij de voorjaars- 
vergadering van de International  Fertiliser Society op verzoek van de EBA en NVB een pre- 
sentatie gegeven over “Guidelines for the production and handling of blended fertilisers”. De 
presentatie voor een zeer internationaal gezelschap bevatte onderdelen over de praktijk van 
het blenden; de nieuwe adviezen van de EBA en de uitgangspunten van het NVB-Keurmerk 
Plus. Al met al een goede p.r. voor EBA, NVB en lid/donateur Triferto. 
 
Website 
Vanaf augustus, na de gebruikelijke zomerstop, zal de website van de NVB in de praktijk 
meer worden benut. Relevante informatie over meerdere onderwerpen zoals het keurmerk, 
informatie over blenden en/of links waar wat te vinden en europese ontwikkelingen zullen dan 
on-line te lezen zijn. Overigens zullen de nieuwsbrief en uitnodigingen voor vergaderingen 
voorlopig op papier worden verzonden. 
 
Tot zover deze juni-nieuwsbrief. 
 
Maarten J Brand 
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