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Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de N.V.B.     17 december 2008  

 

Beste leden en donateurs, 

 

Vanaf juni 2004 worden leden en donateurs twee maal per jaar geïnformeerd over ontwikke- 

lingen rond het blenden van meststoffen binnen en buiten de vereniging. Dit is de tweede  

nieuwsbrief in 2008. Opnieuw één brief voor leden en donateurs omdat beiden via de N.V.B. 

dezelfde doelstelling d.i. kwaliteitsbevordering van blenden op recept willen bereiken.  

Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op www.meststoffenblenders.nl. 

 

N.V.B.-bestuur 

De bestuurssamenstelling is - ongewijzigd -  in 2009 : 

uit regio zuid   voorzitter   hr. H. (Henk) Jansen 

uit regio midden  penningmeester  hr. T. (Theo) van Oijen 

uit regio noord  lid    hr. J. (Jelte) Pars 

landelijk   secretaris/zaakwaarnemer hr. M.J. (Maarten) Brand 

De bestuursleden houden zich als praktijkblenders bezig met veelal interne bestuurszaken. 

De zaakwaarnemer is het N.V.B. – gezicht naar buiten, is vice-president van de European 

Fertilizer Blenders Association  (E.F.B.A.), is gedelegeerde van de E.F.B.A. bij The 

International Fertiliser Society (I.F.S.) en permanent lid van de werkgroep meststoffen bij de 

E.U. in Brussel. 

 

N.V.B. – vereniging 

Op 20 januari 1999 werd de vereniging door blenders van meststoffen opgericht. Inmiddels 

10 jaar verder kunnen meerdere conclusies worden getrokken. 

- Nagenoeg alle blenders bijeen in 1999 zijn in 2008 nog steeds lid. Er is nauwelijks verloop; 

  slechts enkele blenders in Nederland aarzelen nog toe te treden. De vereniging kent derhalve    

  een zeer grote geografische en kwantitatieve dekking. 

- Kwaliteitsbevordering bij blendsamenstellingen loopt als een rode draad door deze periode. 

  De stap naar invoering van een kwaliteitskeurmerk – blendplus - wordt langzaam maar wel-     

  overwogen genomen. 

- De belangstelling van producenten ligt tussen geïnteresseerd toekijken en volgen vanaf de   

   zijlijn en intensief meedenken en als donateur financieel betrokken zijn. 

- Periodieke contacten met ministeries ( landbouw en milieu) en andere belanghebbenden bij 

   het blenden van meststoffen én een actieve opstelling in Europa ondersteunen de invulling  

   van de doelstelling van de vereniging. 

Al met al reden hier op de eerstvolgende ledenvergadering bij stil te staan en de accenten in te  

vullen voor volgende jaren. Als datum kunnen de leden met “potlood”  in de agenda 3 maart 

2009 n.m. invullen.  

            z.o.z. 

 

 

 



Op weg naar een gecertificeerd kwaliteitskeurmerk Blend Plus 

In  de tweede helft van 2008 vond verdere implementatie van het N.V.B.-keurmerk bij leden 

plaats. De begeleiding en de jaarlijkse nazorg ligt in handen van Schouten Agrarisch Advies- 

Buro B.V. Het onderliggende huiswerk is inmiddels vergaand gemaakt. Zo zijn al meer dan 

12 leveranciers op kwaliteitsgronden geregistreerd als toeleverancier voor Blend Plus samen-

stellingen. Dat betekent tegelijkertijd dat er per december 2008 ca 30 (mest)stoffen voor ge- 

bruik in deze kwaliteitsblends zijn toegelaten. Begin 2009 zal het implementatietraject bij de 

eerste groep blenders voltooid kunnen zijn. 

Aansluitend komt Schouten Certification B.V. in beeld. Zij zullen voor de toetsing van het  

keurmerk de volgende documenten opstellen : 

- reglement certificatie Keurmerk Blend Plus, geldigheid drie jaar, 

- reglement geschillen, 

- reglement gebruik certificaat en beeldmerk, 

- licentieovereenkomst keurmerk Blend Plus. 

Onderzoek doet verwachten dat de naam Blend Plus een goede keuze is; het logo is wat 

gedateerd en zal worden vernieuwd. Dit laatste geldt ook voor de N.V.B.-huisstijl. 

In het certificatietraject  moet nog veel werk moet worden verricht. Het wordt echter gewenst 

én haalbaar geacht aansluitend op de eerstvolgende ledenvergadering (maart 2009) de eerste 

certificaten uit te reiken. Nadere informatie volgt wanneer een en ander verder in detail is 

ingevuld. 

 

Blenden in Europa ( E.F.B.A.) 

In Brussel wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving voor de in- en verkoop van alle denkbare 

produkten. Met name bedoeld om risicodragende produkten sneller en beter bij calamiteiten te 

herkennen  en adekwaat  te behandelen. Meststoffen staan (weer) in de schijnwerpers. 

Via de E.F.B.A. wordt ook bij blends aandacht gevraagd voor niet-overtrokken regelgeving. 

De vorming van blendersverenigingen in E.U.landen wordt door de E.F.B.A. waar mogelijk 

ondersteund om zo een eensluidend en breed gedragen geluid in Brussel te kunnen laten 

horen. Zie verder bij REACH; een recent ingevoerde Europese verordening. 

 

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

Geinteresseerden kunnen oudere en de 2008-publicaties over verschillende onderwerpen 

vinden op www.meststoffenblenders.nl en/of aanschaffen tegen € 20,00 per presentatie. 

 

REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen). 

Deze verordening gaat over het op de markt brengen van chemische stoffen, preparaten en 

voorwerpen waarin deze stoffen verwerkt zijn, in hoeveelheden van meer dan 1 ton per jaar. 

Is belangrijk én onvermijdelijk voor producenten en importeurs van (kunst)meststoffen t.b.v. 

het vervaardigen van blends.  Niet (pré)-registreren per 1 december j.l. blokkeert het op de 

markt brengen. Gekorrelde blends vallen buiten REACH omdat blends worden aangemerkt 

als een samenvoeging van individuele grondstoffen. Een blender dient echter wel bij zijn toe- 

leverancier te checken of deze de geleverde chemische stof als producent of als importeur 

heeft geregistreerd. REACH is bij de I.F.S. behandeld ( nr. 2008-626); Europese kunstmest- 

producenten nemen gezamenlijk aktie om kunstmeststoffen te registreren. Lezenswaardig en 

duidelijk is een nederlandse artikel over REACH op de site van PricewaterhouseCoopers; 

www.pwc.com.   

 

Met vriendelijke (seizoens) groet, 

 

Maarten J Brand / zaakwaarnemer    
                  mbr/171208/nvbnb1712 


