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Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de N.V.B.       oktober 2012
Vanaf april 2004 worden de algemene nieuwsbrieven met wisselende intervallen geschreven. 
Update over actuele onderwerpen wordt uitgewisseld wanneer daarvoor aanleiding is.
Eerdere nieuwsbrieven staan op de website bij nieuwsbrief-archief.
Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen.
Om alvast met potlood in de agenda te zetten : De 14e jaarvergadering van de N.V.B. zal naar 
verwachting ingepland worden op dinsdag 29 januari 2013; een middagvergadering centraal 
in Nederland. 
Om bedrijven c.q. personen die op wat meer afstand staan van blend-initiatieven toch bij de 
N.V.B. te betrekken heeft het bestuur voor hen de mogelijkheid geopend geassocieerd lid te 
worden. Deze nieuwe lidmaatschapsvorm kost € 300,00 per jaar en is met name bedoeld aan 
te geven dat deze leden met name het belang van kwaliteitsblenden willen ondersteunen in 
externe contacten waaronder Brussel. Binnen de N.V.B. hebben deze leden geen stemrecht.
Keurmerk BlendPlus!©
Het gebruik van het N.V.B.-keurmerk door certificaathouders en nieuwe instappers zal rond 
eind oktober opnieuw gevolgd worden middels een quick scan. Hierbij zullen de blenders 
herinnerd worden aan hun eerdere “uitspraken en verwachtingen” en uitgedaagd worden 
hieraan in een hoger tempo invulling te geven. Blenders die de voorkeur geven aan een 
bedrijfsbezoek door de zaakwaarnemer kunnen dit uiteraard aangeven.
De commissie voor expertise beoordeelt in december 2012 of het product NODUST-Fs, een 
dispersingagent voor blends, leverancier LignoStarGroup, kan worden opgenomen op de lijst 
met voor BlendPlus!© toegelaten grondstoffen.
In juli 2012 zijn de Ierse blenders via hun vereniging Irish Fertilizer Marketing Association 
(I.F.M.A.) met overtuiging lid geworden van de European Fertilizer Blenders Association 
(E.F.B.A.). Bij een bezoek aan Dublin als president van de E.F.B.A. heeft de zaakwaarnemer 
van de N.V.B. desgevraagd ook informatie verstrekt over het Nederlandse Keurmerk. 
Aansluitend werd de door Schouten Advies eerder vervaardigde engelstalige presentatie ter 
beschikking gesteld. De Ierse blenders overwegen in 2013 blenden op basis van een keurmerk 
te introduceren. De N.V.B. en Schouten Advies hebben aangegeven daarbij betaald advies te 
kunnen en willen geven. Het bestuur van de N.V.B. biedt ruimte de naam BlendPlus!© te 
exporteren.
Contacten/Activiteiten
Bij de revisie van de huidige Europese meststoffenwetgeving, ref de brief van 31 oktober 
2011, komt het eindadvies na vele vergaderingen in zicht.  Subwerkgroep 1 (WG1) vergadert 
nog één keer op 9 november a.s.  In de brief van 21 september 2012 werden de N.V.B.-leden 
geïnformeerd over een door de Europese Commissie uitgezette enquete over huidige 
ervaringen met de Europese regelgeving. Sluitdatum is 9 november 2012. Relevante brieven 
van de N.V.B. worden ook op de website geplaatst. Het eerstvolgende congres van The 
International Fertiliser Society is op 6 en 7 december 2012 in Cambridge. Detailinformatie 
volgt separaat. Het in 2011 gestarte researchproject ( zie nieuwsbrief juni 2011) zal in februari 
2013 worden afgerond.
Met vriendelijke groet,
Maarten J Brand
N.V.B. / zaakwaarnemer, E.F.B.A. / president,    I.F.S. / member of council           nvbnb1012


