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Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de N.V.B.          december 2015 

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 nieuwsbriefarchief. 

 

Samenwerkingsverband Meststoffen Nederland 

In Brussel wordt vanaf november  toch  weer  actief gesleuteld aan een  nieuwe versie 

Europese regelgeving. Tot recent leek het er op dat door Duits initiatief een  light-versie van  

de Verordening nr 2003/2003 wordt geblokkeerd.  Nu komt in beeld dat naast de huidige 

minerale meststoffen die het label EG-meststof dragen ook organische meststoffen, 

anorganische  en organische bodemverbeterende middelen, potgrond- en substraten en 

biostilmulatoren (kunnen)  worden toegevoegd.  Hiervoor zijn in 2016  nog veel technische 

discussies nodig over waardegevende bestanddelen, productiewijzen en analysemethoden. 

Speciale aandacht vraagt het in de toekomst wel/niet mogen gebruiken van Borium (B) bijv. 

Borax.  Meststoffen Nederland,  Fertilisers Europe en  E.F.B.A.  leveren een bijdrage aan de 

Nederlandse inbreng in de discussies over de revisie.  

 

European Fertilizer Blenders Association (E.F.B.A.) 

Uit concepten voor revisie van de regelgeving  blijkt dat blenders niet meer worden 

aangemerkt als distribuanten maar als producenten. Dit heeft een groot effect op de dagelijkse 

blendpraktijk.  Blenders zullen veel meer dan in het verleden zich moeten bezig houden met 

de voorschriften/verantwoordelijkheden rond produktinformatiebladen en veiligheidsbladen 

bij vervaardiging en transport van blends.  De N.V.B. en de Europese collega’s binnen de 

E.F.B.A. bespreken deze nieuwe situatie in Brussel op 12 januari a.s.  

 

The International Fertiliser Society (I.F.S.) 

Deze wereldwijd actieve vereniging kan terug zien op een zeer  geslaagde conferentie in 

december in Cambridge.  De E.F.B.A.-F.E.- award werd dit jaar gewonnen door  Noeleen 

McDonald werkzaam bij Teagasc (Ierland).  De volgende  conferentie vindt medio 2016 

plaats in Budapest.  Voor verder details over de I.F.S. : www.fertiliser-society.org 

 

Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen (N.V.B.) 

De 17e algemene ledenvergadering staat ingepland op dinsdag 26 januari 2016 in Doetinchem 

( locatie Triferto).  De agenda en bijbehorende stukken worden rond 12 januari a.s. aan leden 

en donateurs toegezonden. Na de A.L.V.  is er tijd gereserveerd voor “transport van blends; 

regelgeving en verantwoordelijkheid in een weerbarstige praktijk”,  een interactief overleg 

inclusief de meest recente  informatie (zie hierboven). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maarten J Brand, N.V.B- zaakwaarnemer,  E.F.B.A.-past-president,  I.F.S.-member of council 
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