KEURINGSATTEST
ATTEST N° 3229815366
VOOR DE PRODUCTIE VAN:
GROENCOMPOST
Attest afgeleverd aan:
Plaats van productie:

Bionerga
Kringloopstraat 1
3630 Maasmechelen
Kringloopstraat 1, 3630 Maasmechelen

Geldigheid van het attest (van ‐ tot):

01.09.2022 ‐ 31.08.2023

REIKWIJDTE VAN HET KEURINGSATTEST ‐ GARANTIES:
Status: keuringsattest met Vlaco‐label
 Een keuringsattest wordt afgeleverd na controle door Vlaco vzw. Vlaco vzw is voor deze
controle krachtens de bepalingen van VLAREMA aangeduid door de OVAM. Deze controle
doet evenwel geen afbreuk aan de productaansprakelijkheid van de producent. De gebruiker
dient daartoe geïnformeerd te worden over productsamenstelling en gebruiksmogelijkheden.
 Dit keuringsattest attesteert dat het resultaat van regelmatige controles bij de producent
voldoet aan de eisen met betrekking de productkwaliteit, de bijkomende
certificeringsvereisten zoals beschreven in het Algemeen Reglement van de Certificering, en
de certificeringsvereisten die door Vlaco vzw worden gesteld. Het keuringsattest is geldig voor
een periode van 1 jaar, waarin minstens 1 bedrijfsaudit en meerdere staalnames zullen
worden uitgevoerd.
 Aan het keuringsattest is het Vlaco‐label toegevoegd omdat de producent zich vrijwillig heeft
geëngageerd tot het behalen van het hoogste kwaliteitsniveau bij de productie van compost.
Na controle is gebleken dat de producent aan alle daartoe geldende voorschriften voldoet.
 Het eindproduct ‘groencompost’ wordt als grondstof beschouwd wanneer het wordt
toegepast als meststof of bodemverbeterend middel.
 Dit keuringsattest is slechts volledig indien het vergezeld is van een officieel geaccepteerd
document dat de gebruiksmogelijkheden van dit product afbakent.
 Bij eventuele wijzigingen in de certificeringsvereisten kan het keuringsattest onderhevig zijn
aan herevaluatie.
 Dit product voldoet aan de bepalingen van Verordening (EU) 2018/848 en
bijhorende uitvoeringsbesluiten, en is toegelaten als meststof of
bodemverbeterend middel in de plantaardige biologische landbouwproductie.
 Het eindproduct is geproduceerd in overeenstemming met het ECN‐QAS.

Keuringsattest uitgereikt door Vlaco vzw op 31 augustus 2022 te Mechelen.
Kristel Vandenbroek, Certificeringsmanager Vlaco vzw
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