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Aan de directeur van de VNPI 

Aan de voorzitter en secretaris van de NEN-Normcommissie (310028) Brandstoffen 

 

 

Bunnik, 11 november 2019 

 

 

Brandbrief aan VNPI en NEN-brandstoffencommissie 
 
Veel NOVE-leden die leveren aan de eindgebruikers (agrarische sector, tankstations, loon- en 
transportbedrijven) hebben recent wederom veel klachten gehad betreffende kwaliteitsproblemen 
met geleverde dieselbrandstof, op punten waar ze nauwelijks invloed op kunnen uitoefenen. Bijna 
alle klachten hadden betrekking op filterblocking en kwamen uit diverse delen van het land. Het 
NOVE-secretariaat is er zeker van dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Dit wordt ook beaamd 
door de diverse NOVE-sectiebesturen die afgelopen week bijeen zijn geweest. 
 
Geleverde brandstof zou onder normale omstandigheden probleemloos gebruikt moeten kunnen 
worden. De huidige EN590-specificatie met de gehanteerde intermediate specificatie (voor de 
maanden oktober, november, maart en april) en de daarbij horende klasse C (CFPP van -5 grC) 
voldoet niet, is onze stellige indruk. De afgelopen weken is het nog niet onder deze temperatuur 
geweest, en toch zijn er al volop problemen.  
 
De NOVE-leden nemen hun verantwoordelijkheid door de klanten te wijzen op good housekeeping 
en te zorgen dat ze tijdig overgestapt zijn van zomer- naar winterproduct, maar de oliemaatschappij 
bepaalt de specificatie van de brandstof.  
Wij eisen een homogeen product, dat als het volgens de specificatie geleverd wordt, geen problemen 
geeft. Dat er bij echt extreme weersomstandigheden problemen kunnen zijn, neemt niemand ons 
kwalijk en daar komen we gezamenlijk wel uit. Maar een product dat er voor het oog al niet 
homogeen uit ziet, maar ook helder product dat de filters doet verstoppen en toch voldoet aan de 
specificatie, is niet uit te leggen. 

Wij sturen een afschrift van deze brief aan de NOVE-leden en brengen het ook onder de aandacht bij 
de collega brancheverenigingen van gebruikers. De energietransitie en de verplichte bijmenging van 
biobrandstof is niet eenvoudig, maar luister en ervaar de klachten vanuit het veld, daar wordt het 
product gebruikt.  
Als NOVE hebben wij u de afgelopen jaren al diverse malen de hoogte gebracht van de problemen. 
De problemen blijven steeds terugkomen.  
 
NOVE verzoekt dringend om concrete actie. Graag vernemen wij welke actie u gaat ondernemen, 
 
Hoogachtend, 
 
 
Nico van Staveren, voorzitter NOVE en  
Erik de Vries, directeur NOVE  
 

 


