
Het hierboven genoemde product voldoet aan de ‘Product evaluation criteria for the Dutch inputs list’ en mag voor de genoemde 
categorieën in de Nederlandse biologische sector worden toegepast. Voor dit product zijn de wettelijke bepalingen en gebruiksvoorschriften 
van toepassing. Wordt een product in een nationale lijst opgenomen, dan gaat FiBL na of het voldoet aan de respectieve registratie- of 
noteringseisen in de aangegeven landen. In het geval van producten waarvoor geen wettelijke registratie of notering vereist is, moet de de 
handelaar heeft aan de FiBL schriftelijk bevestigd dat het product in het aangegeven land verhandelbaar is. De algemene en bijzondere 
rechtsvoorschriften voor het gebruik van de apparatuur die hier vermeld staan, blijven voorbehouden. Alle informatie wordt verstrekt zonder 
garantie. FiBL wijst elke aansprakelijkheid af elke aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de vermelde agenten.
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Bevestiging

 
18-03-2022

Op basis van de ingediende documenten wordt bevestigd dat het product voldoet aan de eisen die zijn 
vastgelegd in de volgende voorschriften/normen en mag worden gebruikt zoals gespecificeerd door de 
bovengenoemde categorie(ën).

 
Bedrijf: Rinagro B.V.

Buren 4 8756 JP Piaam, Netherlands

E-Mail:
info@rinagro.nl

Internet:
https://www.rinagro.nl

Product: AgriMestMix

Meststoffen, compost, groeimedia en 
biologisch afbreekbare materialen

Additieven voor drijfmest en vaste mest // 
Additieven voor meststoffen, drijfmest, 
vaste mest en vergisting

 
 

Beoordelingsstandaard: Beperking: Geldig tot:

Toegestane inputs voor de 
Nederlandse biologische sector

31-12-2022

EU-biologische wetgeving 31-01-2023

‘EU-biologische wetgeving’ verwijst naar Verordening EG 834/2007 (tot eind 2021) en Verordening (EU) 2018/848 (vanaf 
2022). Ons uitvoeringsbeleid is beschreven in de ‘Basis Toelatingscriteria voor de Europese Inputlijst’. De beperkingen 
genoemd onder ‘EU-biologische wetgeving’ gelden voor alle biologische boerderijen.

 
Deze bevestiging is geldig tot: 31-01-2023



Het hierboven genoemde product voldoet aan de ‘Product evaluation criteria for the Dutch inputs list’ en mag voor de genoemde 
categorieën in de Nederlandse biologische sector worden toegepast. Voor dit product zijn de wettelijke bepalingen en gebruiksvoorschriften 
van toepassing. Wordt een product in een nationale lijst opgenomen, dan gaat FiBL na of het voldoet aan de respectieve registratie- of 
noteringseisen in de aangegeven landen. In het geval van producten waarvoor geen wettelijke registratie of notering vereist is, moet de de 
handelaar heeft aan de FiBL schriftelijk bevestigd dat het product in het aangegeven land verhandelbaar is. De algemene en bijzondere 
rechtsvoorschriften voor het gebruik van de apparatuur die hier vermeld staan, blijven voorbehouden. Alle informatie wordt verstrekt zonder 
garantie. FiBL wijst elke aansprakelijkheid af elke aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de vermelde agenten.
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Bevestiging

 
18-03-2022

Op basis van de ingediende documenten wordt bevestigd dat het product voldoet aan de eisen die zijn 
vastgelegd in de volgende voorschriften/normen en mag worden gebruikt zoals gespecificeerd door de 
bovengenoemde categorie(ën).

 
Bedrijf: Rinagro B.V.

Buren 4 8756 JP Piaam, Netherlands

E-Mail:
info@rinagro.nl

Internet:
https://www.rinagro.nl

Product: Compost-O

Meststoffen, compost, groeimedia en 
biologisch afbreekbare materialen

Additieven voor drijfmest en vaste mest // 
Additieven voor meststoffen, drijfmest, 
vaste mest en vergisting

 
 

Beoordelingsstandaard: Beperking: Geldig tot:

Toegestane inputs voor de 
Nederlandse biologische sector

31-12-2022

EU-biologische wetgeving 31-01-2023

‘EU-biologische wetgeving’ verwijst naar Verordening EG 834/2007 (tot eind 2021) en Verordening (EU) 2018/848 (vanaf 
2022). Ons uitvoeringsbeleid is beschreven in de ‘Basis Toelatingscriteria voor de Europese Inputlijst’. De beperkingen 
genoemd onder ‘EU-biologische wetgeving’ gelden voor alle biologische boerderijen.

 
Deze bevestiging is geldig tot: 31-01-2023


