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Woord vooraf
Vlaco vierde in 2012 haar 20-jarig bestaan.
In de afgelopen 20 jaar hebben we een eerste stap gezet op het vlak
van selectieve inzameling, recyclage, afzet en preventie. Er zijn belangrijke evoluties geweest, we staan aan de top in Europa en mogen
best fier zijn op onze resultaten. We hebben ook niet stilgezeten,
ons actieterrein is steeds ruimer geworden, vanuit een integrale benadering.
Proficiat is er ook en vooral voor onze leden, een “huwelijk” van 20
jaar – een porseleinen huwelijk – is geen evidentie. Ook bij Vlaco zijn
er, zoals in een goed huwelijk, ook wel eens woelige periodes geweest, maar we hebben vooral toch samen heel veel verwezenlijkt.
Op 7 februari 2012 organiseerde Vlaco een Expo 20 jaar met een
overzicht van Vlaco door de jaren heen. Onze leden en alle Ovammedewerkers (de nieuwe buren) waren welkom om een kijkje te
nemen en ook ineens met ons kennis te maken. 120 bezoekers
kwamen toasten op onze nieuwe huisvesting. Oude en nieuwe folders, eerste keuringsattesten, foto’s van evenementen en studiedagen, posters, getuigenissen van mijlpalen in de evolutie van Vlaco
spraken boekdelen. Vlaco is door de jaren heen altijd een bezige
bij geweest. Maar de toekomst heeft nog vele uitdagingen in petto.
Sinds de vergisters deel uitmaken van onze bestuursorganen (najaar
2011), is Vlaco dé sectororganisatie voor compostering én vergisting.
Vlaco engageert zich om deze rol ten volle op te nemen.
Na 20 jaar is het tijd voor de volgende stappen. Vlaco heeft de huwelijksbeloften vernieuwd.
In 2012 is Vlaco gestart met de opmaak van een strategisch plan, dat
een fundamenteel onderdeel is voor de toekomstgerichte werking
en de sturing van een organisatie. In een veranderende tijdsgeest en
temidden van maatschappelijke ontwikkelingen en een evoluerend
beleid, wil ook Vlaco haar blik op de toekomst richten. Met een toekomstgerichte strategie willen we de effectiviteit en de efficiëntie
van onze activiteiten hoog houden. Voor de periode 2013-2020 hebben we een nieuwe missie en visie geformuleerd (zie ook verder in
het Activiteitenverslag) om het kringloopdenken en het materialen-,
nutriënten-, energie- en bodembeheer van organisch-biologisch afval verder te ontwikkelen, uit te breiden en te promoten, aan de
hand van principes van duurzaamheid en economische leefbaarheid, zowel thuis als in een professionele verwerkingseenheid.
Op 7 februari 2013 hebben we tijdens een symposium het vernieuwde Vlaco gelanceerd.
Vlaco zal voortaan kortweg Vlaco genoemd worden, enkel het acroniem wordt nog gebruikt, samen met de baseline “Meer halen uit
de biologische kringloop”. De biologische kringloop is onze corebusiness en omvat alle activiteiten van Vlaco. Er zit dynamisme in
de slogan. We willen meer halen, uit de biologische kringloop, uit
Vlaco, het beste van en voor onze leden naar boven halen. We willen
meerwaarde creëren, zowel voor compostering als vergisting, zowel
professioneel als thuis. Vlaco maakt van composteren en vergisten
een Vlaamse reflex.

We konden rekenen op een grensoverschrijdend en breed publiek.
De biologische kringloop reikt immers ver en speelt zich in allerlei
sectoren af. Verschillende inzichten, standpunten en ervaringen maken dat de kringloop beter kan draaien. Samenwerken, betrokkenheid en participatie dragen we hoog in het vaandel. In de workshops
zijn de stakeholders betrokken bij de uitwerking van de krachtlijnen
van Vlaco. Ook na het symposium worden deze vruchtbare contacten verder gevoed.
Op het symposium heeft Luc Vanacker, na 20 jaar voorzitterschap van
Vlaco, de fakkel doorgegeven . Luc heeft Vlaco en haar leden langs
praktijkgerichte proeven om de kwaliteit van de eindproducten te
bewijzen, langs kwaliteitslabels en marketing van producten, langs
opvallende preventiecampagnes met compostmeesters geloodst
naar een steeds prominentere positie in Europa. Luc is de grondlegger van het cradle-to-cradle idee voor biomassa. Zijn inzichten en visie hebben OVAM, Vlaco en de lokale besturen geïnspireerd om een
ambitieus beleid te voeren op het vlak van organisch-biologisch afval
en duurzame resultaten te boeken. De basis was het samenwerken
met iedereen, betrokkenheid en participatie draagt Luc hoog in het
vaandel. Een breed netwerk van mensen en organisaties, in Vlaanderen en in Europa, is een belangrijke pijler voor Vlaco en zorgt er voor
dat Vlaco na 20 jaar steeds steviger in de schoenen staat.
Vol vertrouwen heb ik de fakkel van Luc overgenomen, overtuigd dat
de juiste koers is uitgezet. Er liggen de volgende maanden en jaren
heel wat uitdagingen klaar, maar ook opportuniteiten.
De grootste uitdaging ligt volgens mij in het vinden van een politiek en economisch draagvlak voor vergisting als techniek die zowel
energie als waardevolle materialen haalt uit reststromen (zie ook
verder in dit Activiteitenverslag). Het gewijzigd ondersteuningskader blokkeert echter de realisatie van nieuwe productie-installaties
en bedreigt de levensvatbaarheid van de huidige biogasinstallaties.
Samen met andere organisaties wil Vlaco hier blijven ijveren voor
stabiliteit inzake wetgevend kader, een realistische ondersteuning
én standvastigheid inzake toekenningsperiode en ondersteuningshoogte van steuncertificaten.
Een ander Vlaco-thema, kringlooptuinieren, biedt dan weer perspectief op het sluiten van de korte biologische kringloop. De kringloopboodschap breidt uit, de kringloopdoelgroep breidt ook uit,
nieuwe trends dienen zich aan, bottom-up benadering krijgt meer
en meer voorkeur. Het nieuwe preventiemodel is gebaseerd op
kringloopkrachten. Dat zijn specialisten/enthousiastelingen in één
of meer kringloopthema’s. De compostmeesterwerking wordt een
kringloopwerking (zie ook verder in dit Actiteitenverslag). In de combinatie van kringlooptuinieren met het vergroten van de biodiversiteit zie ik persoonlijk nog heel wat kansen.
In dit Activiteitenverslag vindt u een ruim overzicht van de activiteiten in 2012. Ik wens u veel leesplezier!
Rudy Meeus
Voorzitter Vlaco vzw
ACTIVITEITENVERSLAG 2012 • blz
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KRINGLOOPTUINIEREN …
in de aanloop naar een nieuw preventiemodel
EEN LAATSTE KEER ‘JUNI COMPOSTMAAND’
Thema ‘COMPOST BRENGT NIEUW LEVEN
IN JOUW TUIN’

De allerlaatste, door Vlaco aangestuurde, Juni
Compostmaand-editie (2012) bundelde alle kennis over
compostgebruik onder de noemer ‘Compost brengt nieuw
leven in jouw tuin’.
Een jaarlijks terugkerende Juni Compostmaand brengt
composteren en kringlooptechnieken positief onder de
aandacht. Ook in 2012 merkten we interesse voor onze
brochures, folders en geschenkjes … De kringlooptuinen
en (uitgebreide) demoplaatsen die her en der werden
aangelegd, vormen mooi sensibiliseringsmateriaal voor
allerlei compost- en tuinactiviteiten.
Begin 2012 hielden we 5 provinciale brainstorm-momenten
waarop we de afzonderlijke compostmeesters uitnodigden.
In kleine groepen behandelden we de meest voorkomende
activiteiten tijdens Juni Compostmaand: demoplaatsen,
open tuinen en infostands met bijzondere aandacht voor
het communicatieve aspect. De ervaring en ideeën van de
deelnemers verzamelden en verwerkten we in draaiboeken
voor het uitwerken van Juni Compostmaand-activiteiten. Met
deze draaiboeken konden de compostmeesterwerkingen
aan de slag om Juni Compostmaand-activiteiten op poten te
zetten:
•
•
•
•
•

Demoplaats
Infostand
Open tuinen
Fietslussen
Algemene communicatie
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GESCHENKJE
Elke bezoeker van een Juni Compostmaand-activiteit kreeg
de kans om een bio-afbreekbaar plantpotje, gevuld met een
compost tuingrond en plantje mee naar huis te nemen.
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ENKELE CIJFERS
2012

2011

2010

2009

2008

107

69

84

78

101

5.317

4.799

4.425

6.307

9.427

Aantal bezoekers gemiddeld per activiteit

56

83

58

85

100

Aantal activiteiten meegedeeld op activiteitenkalender

319

309

333

311

272

Aantal activiteiten meegedeeld via teruggestuurde bezoekersenquête

180

196

369

230

283

Aantal bezoekers over Vlaanderen (extrapolatie)

17.864

25.647

21.402

26.435

28.300

Aantal activiteiten meegedeeld op activiteitenkalender per
provincie

2012

2011

2010

2009

2008

Antwerpen

62

65

83

70

64

Limburg

54

43

59

41

51

Oost-Vlaanderen

74

84

74

85

74

Vlaams Brabant

50

50

52

39

27

West-Vlaanderen

79

67

65

76

56

2012

2011

2010

2009

2008

2.157

3.683

3.875

6.360

4.900

123

142

165

169

167

2012

2011

2010

2009

2008

Aantal activiteiten geëvalueerd

107

69

84

78

101

Aantal gemeentes die evaluatieformulieren instuurden

77

56

53

54

67

33 %

22 %

23 %

34 %

36 %

Aantal enquêtes (activiteiten) verwerkt
Aantal bezoekers meegedeeld

Aantal wedstrijd-/enquêteformulieren
Aantal gemeentes die formulieren insturen

Percentage van de activiteiten geëvalueerd

Alhoewel veel compostmeesters hun demolocatie als
uitvalsbasis verkiezen, waren er in 2012 ook een groot aantal
infostands, open tuinen en fietslussen. Net zoals vorige jaren
zetten we een samenwerking op poten met Open Tuinen van
Landelijke Gilden en stonden compostmeesters paraat in
de tuinen van Landelijke Gilden tijdens het laatste weekend
van juni. Ook met Velt werkten de compostmeesters in veel
gemeenten samen.

Uit de vele reacties die binnen kwamen, konden we opmaken
dat ook deze editie van Juni Compostmaand door de meeste
mensen werd geapprecieerd, maar … dat het stilaan tijd is
voor een fundamentele aanpassing aan het huidige concept.
Een aanpassing die kadert binnen het nieuwe Vlaamse
materialenbeleid en die goed aansluit bij de behoeften van
de burgers en de gewijzigde manieren van communiceren
(zie verder).
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KRINGLOOPTUINIEREN …
in de aanloop naar een nieuw preventiemodel
4vervolg

LESAANBOD VOOR VOLWASSENEN

COMMUNICATIEMATERIAAL

ENKELE CIJFERS

In 2012 vulden we het communicatiemateriaal over preventie
aan met 3 nieuwe brochures:
2012

Aantal driedelige cursussen ‘Composteren in de
kringlooptuin’

30

Aantal infosessies

80

Aantal bijscholingen voor compostmeesters

45

Aantal opleidingen compostmeesters
compostmeesters

5

Vooral de infosessies vielen in de smaak. De Vlaming is
duidelijk op zoek naar korte lesmomenten waarin alle
info aan bod komt die hij/zij nodig heeft. De meerdaagse
infomomenten (bv. cursussen, opleidingen) werden in
2012 minder aangevraagd. In 2012 bereikten we meer dan
2.000 mensen met onze vormingen.

LESAANBOD VOOR KINDEREN
Naast het lesaanbod voor volwassenen waren er in 2012 ook
infomomenten voor kinderen. Een overzicht:
• In Limburg.net kregen in 2011 een 20-tal compost
meesters een bijzondere schoolgerichte opleiding
van Vlaco vzw en Green vzw. Samen met Green vzw
gingen zij het composteren en kringlooptuinieren in
scholen introduceren. Ook de komende jaren zal deze
samenwerking in een hogere versnelling verder gezet
worden.
• Onze daartoe opgeleide Vlaco-lesgevers worden regel
matig gevraagd om in scholen
toelichtingen te geven rond
composteren.
• Vlaco stond in 2012 in voor
de composteerlessen op de
‘TOP-dagen’ en ‘DOE-dagen’
van Technopolis; speelse info
momenten
bedoeld
voor
leerkrachten uit alle Vlaamse
onderwijsnetten, zowel kleuter,
lager als secundair onderwijs.
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• Plant zeker … én vast: Vaste planten in de kringlooptuin.
Vaste planten zijn bij uitstek planten voor de kringlooptuin.
Ze zijn doorlevend en bovengronds maken ze ieder jaar
een volledige kringloop door van ontluiken, groeien,
bloeien, afsterven en verteren tot omzetten in nieuwe
humus en voedingsstoffen. In deze brochure vindt u tips
voor aanplant en onderhoud.
• Laat u er gras over groeien: Grasbeheer in de kringloop
tuin. Kort gras creëert open ruimte in de tuin, waar
met de kinderen gespeeld kan worden of een feestje
georganiseerd kan worden ... Deze brochure geeft
aanwijzingen om een mooi gazon aan te leggen en
een bestaande grasmat te onderhouden met minder
tuinresten. Ze bundelt een aantal interessante tips om het
gazon volgens de principes van het kringlooptuinieren te
onderhouden.
• Tuin- en keukenresten composteren; dàt is kinderspel.
Een (dunne) brochure over het hoe, wat en waarom
van composteren, speciaal geschreven voor kinderen
uit de lagere school. Jerom de Compostworm neemt in
deze erg kleurrijke brochure de kinderen bij de hand en
vertelt hen hoe ze thuis - al dan niet samen met mama
of papa - composterend aan de slag kunnen. Want wie
thuis composteert, levert een positieve bijdrage aan
het milieu en leert heel wat bij over de natuur; dàt
blijft de onderliggende boodschap. Deze brochure kan
ondersteuning bieden aan de vele vrijwilligers die naar
scholen trekken om de kringloopboodschap uit te dragen.

activiteitenverslag
2012
Vlaamse Compostorganisatie vzw

KLAAR VOOR EEN NIEUW PREVENTIEMODEL?
WE GAAN ER VOOR!
Verschillende ontwikkelingen liggen aan de basis om het
traditionele compostmeestermodel bij te sturen.
De kringloopboodschap die Vlaco uitdraagt is de laatste
jaren inhoudelijk sterk uitgebreid, de doelgroep is divers
en uitgebreid, de manier van communicatie is het laatste
decennium fundamenteel gewijzigd. Begin 2012 werd
het Vlaams Materialenprogramma gelanceerd. Met dat
programma wil Vlaanderen zich positioneren als Europese
topregio inzake duurzaam omgaan met materialen allerlei.
Midden 2012 trad het Materialendecreet in voege. Het
nieuwe Materialendecreet focust op de waarde van afval als
grondstof.
Vanaf 2014 pakt de Vlaamse overheid uit met een nieuwe
‘Samenwerkingsovereenkomst’ met de gemeenten. Tijd
om de compostmeesterwerkingen te kaderen binnen deze
nieuwe overeenkomst.
Compostmeesters staan erg dicht bij de mensen, en
hun impact is enorm gebleken. Hun maandactie Juni
Compostmaand is een prima demonstratiemoment om de
kringloopboodschap onder de aandacht te brengen. Maar
de impact van zowel de werkingen als de activiteiten zit
aan zijn plafond. Zowel de werkingen als hun activiteiten
dienen te worden ‘herijkt’ en te worden gekaderd binnen
het nieuwe beleid en de nieuwe manier van communicatie.
Daarop zullen we de komende jaren volop inzetten.
We zullen in 2013 streven naar een verruiming en vernieuwing
in de compostmeesterwerkingen om op (korte) termijn
vlot te kunnen inspelen op het gewijzigde Vlaamse
beleid. 2013 wordt in die zin een kanteljaar.
We zullen in 2014 streven naar een nieuwe
focusaanpak voor Juni Compostmaand, en een
gewijzigde inhoud van de Compostmeester
happening. 2014 wordt in die zin een uitbouwjaar.

Van compostmeesters naar kringloopkrachten
De eerste compostmeesters startten in de jaren negentig
met hun kennis over composteren, die ze tijdens hun
opleiding vergaarden, uit te dragen aan geïnteresseerde
burgers in hun gemeente. In de 21e eeuw blijken naast het
composteren ook andere kringlooptechnieken succesvol om
groente-, fruit- en tuinresten te voorkomen of te verwerken.
Een logisch gevolg dus, dat al deze kringlooptechnieken een
evenwaardige plaats krijgen in de opleiding en bijgevolg ook
in de sensibilisatieboodschap.
De term ‘Compostmeester’ dekt niet meer de lading en
daarom lanceren we vanaf 2013 de term ‘Kringloopkracht’
als de koepelterm voor enthousiaste vrijwilligers die
sensibiliseren rond thema’s van de biologische kringloop.

De biologische kringloop, zei u?
Alle compostmeesters krijgen in 2013 de kans om een sessie
‘De biologische kringloop, zei u?’ te volgen. Hier ontdekken
ze, samen met andere geïnteresseerden, wat er allemaal
onder die biologische kringloop valt en wat hun rol kan
zijn binnen het vernieuwde beleid, welk onderdeel van
de biologische kringloop hen het meest aanspreekt Zo’n
sessie is tevens de start van elke kringloopwerking. Iedere
vrijwilliger krijgt na zo’n sessie de naam Kringloopkracht.
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KRINGLOOPTUINIEREN …
in de aanloop naar een nieuw preventiemodel
4vervolg

KringloopZINe!

Kringloopcoaches en kringloopteams

In overeenstemming met de vernieuwing in de communicatie
over de biologische kringloop, krijgt het kwartaaltijdschrift
voor de ‘compostmeester / kringloopkracht’ de naam
KringloopZINe.

Wie met zijn kennissen, buurt of familiekring de biologische
kringloop aan den lijve wil ondervinden en kringlopen als
een actieve levensstijl wil integreren en uitdragen, kan zich
aansluiten bij een kringloopteam.
Elk team wordt begeleid door een vrijwillige coach. Omdat
alle begin moeilijk is, zal Vlaco het eerste jaar een tiental
coaches selecteren die een team rond zich zullen verzamelen.
Vlaco zorgt voor begeleiding en ondersteuning.

blz 8 • ACTIVITEITENVERSLAG 2012
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Kringloopfe(e)stival
In 2014 willen we al die mensen, organisaties en projecten
die op één of andere manier betrokken zijn bij de biologische
kringloop samenbrengen tijdens een Kringloopfe(e)stival om
elkaar te ontmoeten, te inspireren en te motiveren.

Dat Vlaco kort op de bal speelt en zich engageert in
de strijd tegen voedselverlies toonden we door net
voor de feestdagen onze leden uit te nodigen voor een
receptie met hapjes van keukenrestjes.
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Vlaco voert het duurzaam materialen-, nutriënten-,
energie- en bodembeleid uit en ontwikkelt het mee
NIEUWE MISSIE EN VISIE
Vlaco voert reeds 20 jaar het beleid rond organisch-biologisch
afval mee uit en geeft er input voor. Steeds hebben we
vanuit een beleidsoverschrijdende aanpak proberen werken.
Immers de biologische verwerking en de recyclaten die eruit
ontstaan, hebben impact op materialen, nutriënten, energie
én bodem. Ook in de toekomst willen we deze aanpak verder
volgen en beleid inspireren en initiëren inzake duurzaam
materialenbeheer, biobasedeconomy en bodembeheer, en
dit zowel op Vlaams als op Europees niveau.

In 2012 heeft Vlaco een nieuwe missie en
visie uitgewerkt.
Grondstoffen worden alsmaar schaarser. Om de natuurlijke
voorraad aan materialen en energie veilig te stellen voor
de generaties die na ons komen, moeten we er vandaag
verstandig mee omspringen. Organisch-biologische stromen
(groenafval, gft-afval en organisch-biologisch bedrijfsafval, …)
bevatten veel organisch materiaal en nutriënten, waardoor
ze te waardevol zijn om als een afvalstroom te behandelen.
Zo kunnen die stromen gevaloriseerd worden tot bodem
verbeteraars, groene chemicaliën en groene energie. Door
dat te doen, dragen we bij tot de klimaatstrijd en tot een
duurzame landbouw en voedselvoorziening. Via innovatie
en nieuwe toepassingen voor organisch-biologische stromen
geven we de sector nieuwe impulsen.
Organisch-biologische stromen zijn een grondstof met heel
wat mogelijkheden. Willen we een duurzaam materialen
beheer realiseren, dan is het essentieel om die mogelijkheden
zo goed mogelijk te kennen en te benutten. Die overweging
vormt het kader voor de werking van Vlaco.
Door de kringloop van organisch-biologische stromen
te sluiten, produceren we minder afval, spreken we de
natuurlijke grondstoffenvoorraden minder aan en genereren
we hernieuwbare energie. Al de activiteiten van Vlaco
passen binnen die duurzaamheidsgedachte. Hiermee schrijft
Vlaco zich in de hefboom Biogebaseerde economie (BBE) van
het Vlaams Materialenprogramma in. Zowel de kleine als de
grote kringloop moeten hun plaats binnen BBE bevestigen.
In het spoor van de OVAM, die de trekker is van het Vlaams
Materialenprogramma, initiëren en inspireren we mee de
ontwikkeling van een nieuw, innovatief beleid dat is toegespitst
op een duurzaam beheer van organisch-biologische stromen,
voedingsstoffen en energie. In nauwe samenwerking met de
overheid, in het bijzonder de OVAM, voeren we dat beleid
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ook uit. Een duurzame BBE slaagt er in om voedselproductie,
behoud van een goede bodemkwaliteit, materiaalvalorisatie
en energiewinning uit biomassa te verzoenen. Dit biedt het
ondersteunend overheidsbeleid waarbinnen onze sector en
bedrijven verder progressie kunnen maken.
We steunen en adviseren de verwerkers van organischbiologisch afval en behartigen hun belangen. We voeren
kwaliteitscontrole uit op de biologische verwerking van
organisch-biologisch afval en leveren keuringsattesten en
kwaliteitslabels af in het kader van Vlarema en in functie van
een betere en kwaliteitsvolle afzet in de markt.. Om groene
energie te bevorderen, streven we de synergie van materiaalen energierecuperatie na.
Vlaco is de sensibiliserende en inspirerende spil van het
kringloopdenken en integreert hierin nieuwe trends en
ontwikkelingen.
De kwaliteit van de materialenkringloop (zowel thuis op
kleine schaal als professioneel op grote schaal) is voor ons
een prioriteit. Al onze activiteiten staan in het teken van de
productie van een kwaliteitsvol, duurzaam eindproduct en
het gebruik ervan als meststof, bodemverbeterend middel,
grondstof voor substraten of als bouwstof in de tuin.

MISSIE
Vlaco stimuleert het slim en kwaliteitsvol sluiten van
de kringloop van organisch-biologische stromen,
zowel thuis bij de particulier als in de professionele
verwerkingsinstallaties. Door in te zetten op een
duurzaam beheer en valorisatie van organischbiologische stromen dragen we zorg voor de natuurlijke
voorraad aan grondstoffen en energie, voor onszelf en
toekomstige generaties, en geven we de composteringsen vergistingssector nieuwe impulsen. Vanuit die
geïntegreerde benadering en om toegevoegde waarde
te creëren, groeit Vlaco verder uit tot de spilorganisatie
voor preventie, selectieve inzameling, verwerking en
afzet van organisch-biologische stromen.
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Deze nieuwe missie wordt onderstreept door de nieuwe
baseline ‘meer halen uit de biologische kringloop’.
De missie en visie zijn vertaald in vijf inhoudelijke krachtlijnen.
In de periode 2013-2020 werkt Vlaco rond:
1. Het duurzaam materialen-, nutriënten-, energie- en
bodembeleid uitvoeren én mee ontwikkelen

3. Een toepassingsgericht kenniscentrum voor alles wat te
maken heeft met organisch-biologische stromen
4. Kwaliteitscontrole en certificering met een plus
5. Organisch-biologisch afval thuis voorkomen: een frisse
wind door de preventieaanpak

2. Naar een slimme afzet van organisch-biologische eindproducten

Materialendecreet en Vlarema in werking vanaf 01.06.2012
Het materialendecreet vormt een voorlopig sluitstuk
om het duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen
op de kaart te zetten. Het implementeert de Europese
kaderrichtlijn (EG) 2008/98 voor het beheer van
afvalstoffen in Vlaanderen en verankert het duurzaam
materialenbeheer. Het afvalstoffendecreet uit 1981
vervalt volledig. Het decreet veronderstelt dat een
integrale kijk op de materiaalketen onontbeerlijk
is om een blijvende oplossing te vinden voor het
afvalvraagstuk.
Eén van de basisprincipes in het Materialendecreet is
een duidelijke prioriteitsvolgorde voor de omgang met
materialen, en niet alleen afvalstoffen. De Vlaamse
overheid zal maatregelen moeten nemen in functie
van deze hiërarchie. Merk op dat deze hiërarchie
geen rechtstreekse verplichting is voor bedrijven of
burgers. Een individuele actor kan voor zijn specifieke
materiaalstroom immers niet of moeilijk overzien welke
behandeling de voorkeur heeft. De Vlaamse overheid
moet daarom stimulerend of beperkend optreden om
de hiërarchie in de praktijk vorm te geven, bijvoorbeeld
via specifieke maatregelen in VLAREMA of bij de
beoordeling van milieuvergunningen. De prioriteiten
komen overeen met de Europese kaderrichtlijn, maar
gaan ook verder.
In de eerste plaats moet de preventie van afvalstoffen
worden bevorderd en moeten we werk maken van
duurzame productie- en consumptiepatronen.
De tweede trede wil voorbereiding voor hergebruik
stimuleren. Denk aan kleine reparaties aan of het
schoonmaken van herbruikbare goederen.

Ten derde recycleren we zoveel mogelijk afvalstoffen en
sluiten we materiaalkringlopen.
In de vierde plaats worden andere vormen van nuttige
toepassing van afvalstoffen aangemoedigd, zoals
energieterugwinning en de inzet van materialen als
energiebron.
Op de vijfde plaats komt de verwijdering van afvalstoffen,
met storten als laatste optie.
Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) bevat
meer gedetailleerde voorschriften over (bijzondere)
afvalstoffen, grondstoffen, selectieve inzameling,
vervoer, de registerplicht en de uitgebreide producenten
verantwoordelijkheid. In 2012 heeft de OVAM gewerkt
aan het ministerieel besluit dat de nadere maatregelen
omtrent het Centraal Meldpunt moet vastleggen.
Echter in mei 2013 is er door de OVAM beslist niet
verder te gaan op deze piste. OVAM wil inzetten op een
combinatie van sensibilisering, handhaving en gebruik
van heffingeninstrument om de illegale verwerking
van groenafval te stoppen. Vlaco vreest echter dat het
opbergen van het Centraal Meldpunt geïnterpreteerd
zal worden als een afzwakking van het beleid, ten nadele
van materiaalrecyclage. OVAM geeft aan dat illegale
verwerking van groenafval een prioriteit is en blijft, en
dat men op korte termijn resultaten wil boeken.
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PARTICIPATIE IN PROJECTEN
Vlaco vzw participeert in allerlei projecten rond kringloop
technieken, bodembeheer, selectieve inzameling en
optimalisatie van biologische verwerking in een duurzaam
kader. Uitgangspunt is voor Vlaco steeds de kwaliteitsvolle

biologische verwerking van geschikt materiaal, met het oog
op de duurzame productie van kwaliteitsvolle eindproducten,
die op een nuttige manier schaarse primaire grondstoffen
kunnen vervangen.

Onderwerp van onderzoek

Aard van het onderzoek + uitvoerder

Looptijd

Kringlooptechnieken meten en tonen (mulching, snoei,
grassoorten, bodembedekkers)

Comité Jean-Pain

2008-2012

Aanpak gezondheidsimpact zware metalen erfenis
Antwerpse en Limburgse Kempen – Projectgroep
Moestuinen

LOGO’s (MMK)

2009-2012

DuPoCo – Ontwikkeling van een duurzame potgrond op basis
van groencompost en secundaire lokale grondstoffen

MIP3/IWT project. Vlaco voert dit uit samen met
Peltracom, Igean Milieu en veiligheid, Renovius,
IMOG, en PCS.

2011-2013

Brainstormsessies Zero Tolerance voor Voedselverliezen

Innovatiesteunpunt Sociale Economie (VOSEC)

2011-2012

Gezondheidsrisico’s Lokale voeding O���������������������
nderzoeks- en consultatietraject inzake gezondheidsrisico’s die kunnen ontstaan
door lokale verontreiniging van zelfgeteelde voeding

Dienst Milieu en Gezondheid van de Vlaamse
overheid

2011-2012

TOP-dagen: Infosessies voor leerkrachten lager secundair
onderwijs ‘Composteren: van tuin- en keukenresten tot
grondstof’

Technopolis

2011

VSKO’s Inspirerende Workshopdagen voor leerkrachten
lager secundair onderwijs ‘Composteren: van tuin- en
keukenresten tot grondstof’

Vlaamse Scholenkoepel van het Katholiek
Secundair Onderwijs

2011

Opleiding Compostmeesters tot Kringloopkrachten
(compostmeesters die bijkomend werden opgeleid voor het
begeleiden van lagere scholen)

Limburg.net en Green vzw

2011-2012

TWOL-project evaluatie preventie gft- en groenresten in
Vlaanderen

OVAM

2011-2012

Voedselverliezen in Ketenperspectief

Tritel – OVAM

2011-2012

Enzergie: Enzymatische voorbehandeling van agro-industriële Hogeschool Gent
reststromen voor bio-energieproductie

2010 – 2013

GRASkracht

EFRO – ANB (in stuurgroep Biogas-E, UHasselt/PHL, 2010-2012
Natuurpunt, LNE natuurtechnische milieubouw,
Machiels/Ecomac, Eneco, POVLT, Inverde, PIH/
Howest, Febem, Ode, Vlaco vzw en OVAM)

Evaluatie van analysemethoden voor de bepaling van
anorganische parameters in digestaten

VITO

2010-2012

BBT (mest)covergistingsinstallaties

VITO

2010-2012

KBBE.2011.1.2-02: FERTIPLUS Reducing mineral fertilisers
and chemicals use in agriculture by recycling treated organic
waste as compost and bio-char products

ILVO

2011-2015

Begroten van de gevaren en opportuniteiten van verschillende bio-energieproductiesystemen voor de organische
koolstofvoorraden in de Vlaamse landbouwbodems

TWOL-project LNE

2012 – 2013
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Onderwerp van onderzoek

Aard van het onderzoek + uitvoerder

Looptijd

ARBOR

INTERREG-project NWE

2011 – 2015

TETRAS project: Ontwikkeling van een methode voor de
toxicologische en ecotoxicologische risicobeoordeling van
meststoffen, bodemverbeterende middelen en aanverwante
producten

Federaal Contractueel Onderzoek FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu, uitgevoerd door ARCHE en KU
Leuven

2011-2012

Technical report for End-of-waste criteria on Biodegradable
waste subject to biological treatment

Joint Research Centre – Institute for Prospective
Technological Studies (JRC-IPTS) van de Europese
Commissie

2010-2012

SYNECO (Nieuwe dynamiek in de compostsector dankzij
SYNergie tussen groene Energie en kwaliteitsCOmpost)

IWT (VIS) project. Vlaco voert dit uit samen met
ILVO en KU Leuven en met medewerking van de
composteerders in de gebruikersgroep.

2012-2014

Industry Representative for the Revision of the EU Fertilizer
Regulation in Working Group 4 (Labelling, enforcement and
control)

Vertegenwoordiger van de compost- en
digestaatsector namens ECN (European Compost
Network) ter voorbereiding van een herziening van
de Europese Meststoffenverordening 2003/2003
(uitbreiding met organische meststoffen,
bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten)

2011-2013

Biorefine: Recycling inorganic chemicals from agro- & bioindustry wastestreams

Interreg IV B. Partner UGent - Consortium van subpartners: Innova Energy, VCM, VLAKWA en Vlaco.

2012-2015

CO-4-Energy:blauwdruk voor een Vlaamse lokale energiecoöperatieve (obv kleinschalige vergisting)

ESF-project door DLV, Biogas-E, Inagro, Universiteit
Gent, Pro Natura

2013

ONDERSTEUNING EN SAMENWERKING
Ook in 2012 heeft Vlaco nauw samengewerkt met andere organisaties in diverse beleidsdomeinen. Zowel met overheidsinstanties
als OVAM, VLM, VEA, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, FAVV, provincies als met collegaorganisaties zoals Biogas-E, VCM, ODE, Febem, Interafval, VITO, enz. Op basis van de raakvlakken in de activiteiten van diverse
organisaties, is een concrete afstemming en een praktische samenwerking vereist.

Werkgroepen

Werkgroepen

Overlegplatform Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval

Stuurgroep Biogas-E

Overlegplatform Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer
van Huishoudelijke Afvalstoffen

Vlaco-werkgroep leden-compostering

Overlegplatform Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling
Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen

Vlaco-werkgroep leden-vergisters/mestverwerkers
Vlaco-werkgroep leden Marketing

Overleg afzet meststoffen

Kerngroep en stuurgroep Vlaams Nutriëntenplatform

Comité meststoffen, bodemverbeterende middelen,
teeltsubstraten, zuiveringsslib

European Compost Network, Working Group 1: European
Policy

Werkgroep compost analyses
Werkgroep compost-digestaten organische parameters
Bio-energieplatform

European Compost Network, Working Group 2: Quality
Assurance

Vlaams Vergistersplatform

European Compost Network, Working Group 4: Anaerobic
Digestion

Overlegplatform dierlijke bijproducten

Werkgroep kleinschalige vergisting
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Het Vlaams Nutriëntenplatform
In 2012 bundelen ondernemers, overheid en onderzoekers hun krachten in een nutriëntenoverlegplatform om
van Vlaanderen een topregio te maken inzake efficiënte
nutriëntenvalorisatie.
De lange termijndoelstellingen van het nutriëntenoverleg
platform zijn:
• Nutriënten efficiënter aanwenden
• De in Vlaanderen beschikbare nutriënten maximaal
recycleren, met in eerste instantie maximaal hergebruik
binnen de Vlaamse economie (zelfvoorzienigheid) en in
tweede instantie vermarkten door export van nutriënten.
• Succesvolle Vlaamse kennis en technologie op het gebied
van recuperatie en opwerking tot grondstoffen maximaal
valoriseren in binnen- en buitenland.
In 2012 werkte het nutriëntenplatform aan volgende punten:
• Grondige inventarisatie van de hoeveelheden beschikbare nutriënten, afzetmogelijkheden, recuperatie
mogelijkheden, etc.
• Formuleren van mogelijke knelpunten en beleidsmatige
voorstellen ter ondersteuning van innovatieve praktijken.
Eind 2012 zijn de eerste resultaten van het platform
gecommuniceerd onder de vorm van een synthesenota
‘Sluiten van de nutriëntenkringlopen in Vlaanderen’.
Vlaco is één van de actieve partners van het nutriënten
platform. We maken deel uit van de kerngroep die maandelijks
overlegt én van de stuurgroep. De taken worden binnen dit
platform verdeeld tussen de verschillende partners.
Het Vlaams Nutriëntenplatform werkt in het bijzonder rond
het thema fosfor. Cruciaal is de eindige status van primair
fosfaat (gewonnen uit fosfaatrots) waarvoor de gemakkelijk
winbare reserves (die zich hoofdzakelijk in Marokko, China,
de VS en Rusland situeren) op nog enkele decennia worden
geschat. Fosfor is onvervangbaar in onze voeding. Aan de
andere kant wordt nog heel wat fosfor verspild en diffuus
verspreid in ons milieu (o.a. via afvalwater). Recyclage
zal niet alleen moeten uit ecologisch perspectief, maar
ook vanuit strategisch oogpunt: we zullen in de toekomst
zelfvoorzienend moeten zijn voor fosfor. Het wordt dé
uitdaging in te zetten op een optimale recuperatie van
fosfor. De Vlaamse Regering wil dit ondersteunen in het
kader van het ViA-thema ‘Duurzaam Materialenbeheer’, en
ondersteunt in dit kader enkele doorbraakprojecten rond
fosforrecuperatie. Vlaco is met name actief in de businesscase rond P-recuperatie uit mest en afvalstoffen.
We hebben vanuit het Vlaams Nutriëntenplatform ook
een bijdrage geleverd aan de organisatie van de European
Sustainable Phosphorus Conference 2013 in Brussel.
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Tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese
Unie plaatste het Vlaamse Gewest in 2010 Duurzaam
Materialenbaheer op de Europese politieke agenda.
“Resource efficiency” is ondertussen één van de vlaggenschipinitiatieven binnen de EU 2020 strategie. Op
Vlaams niveau zijn er dertien Grote Maatschappelijke
Uitdagingen geformuleerd in Vlaanderen in Actie
(ViA). Duurzaam Materialenbeheer is er één van.
ViA is het toekomstproject van de Vlaamse regering,
met als ambitie Vlaanderen tegen 2020 te doen uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame
en sociaal warme samenleving. Vlaanderen moet
gepositioneerd worden als een Europese topregio
op het vlak van duurzaam materialenbeheer. Afvalbeheer wordt verruimd tot duurzaam materialenbeheer. Dat richt zich niet langer op het einde van de
keten, maar bekijkt de volledige levenscyclus. Het
productiesysteem moet worden omgevormd van een
lineair model tot een kringloopeconomie. Rekening
houdend met de groeiende grondstoffenschaarste,
internationale bevolkingstoename en economische
groei met stijgende grondstofprijzen, vertegenwoordigen afvalstoffen een steeds belangrijker potentieel
aan secundaire grondstoffen. Met het Vlaams Materialenprogramma wil Vlaanderen de voortrekkersrol in
Europa consolideren en zich tegen 2020 positioneren
in de top 5 van de Europese regio’s op het vlak van
duurzaam beheer van materialen.
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ESPC 2013 – 1st European Sustainable
Phosphorus Conference
Op 6 en 7 maart 2013 is de eerste Europese Duurzame
Fosfor Conferentie doorgegaan in Brussel. Dit event werd
georganiseerd door het Europese Fosforplatform, een
initiatief van een aantal Europese partners in de fosforwaardeketen, waarin Vlaco via het Vlaamse nutriënten
platform participeert. Brussel werd als locatie gekozen om
de P-problematiek hoog op de Europese politieke agenda
te krijgen. De boodschap is op een duidelijke manier naar
voor gebracht. Het is de verzuchting van de vele aanwezigen
dat Europa het P-verhaal (meer duurzaam gebruik, meer
recyclage) oppikt en een wetgevend kader aanbiedt dat
P-recuperatie (o.a. uit afvalstoffen) aanmoedigt. De meeste
aanwezige stakeholders hebben zich geëngageerd om het
P-verhaal verder te ondersteunen en hebben, net zoals
Vlaco, de intentieverklaring ondertekend.

MIRA-project ‘Begroting nutriënten
stromen in Vlaanderen’
In opdracht van de VMM voert Universiteit Genteen een
studie uit met als doel de nutriëntenstromen binnen
het Vlaams Gewest te kwantificeren en analyseren. Dit
gebeurt in functie van de milieurapportering. Ook binnen
het takenpakket van het Vlaams Nutriëntenplatform biedt
deze stofstoormanalyse een belangrijke meerwaarde. Door
de globale toename in de vraag naar nutriënten, wordt de
druk op de beschikbaarheid en bijgevolg ook de kostprijs,
steeds groter. Dit is vooral het geval voor fosfor, waarvoor de
ertsvoorraden kwantitatief en geogratisch beperkt zijn.
De studie zal een stofstroomanalyse opstellen voor de
nutriënten stikstof en fosfor in de gehele Vlaamse economie,
private huishoudens en natuurlijke omgeving.
Vlaco volgt deze studie mee op vanuit de stuurgroep. Het
eindrapport verwachten we in augustus 2013.

INTERNATIONAAL - MEER EUROPA
Bij de verwerking van organisch-biologische afvalstoffen
en de productie van organische meststoffen en bodem
verbeterende middelen via compostering en anaerobe
vergisting komt heel wat wetgeving kijken. Meer en meer is
dit te situeren in een ruimer Europees kader. Vlaco vzw volgt
deze wetgeving als stakeholder op de voet, en staat ook in
voor het aanleveren van de nodige expertise en feedback
bij het uitbouwen van deze wetgeving. Vlaco houdt de
vinger aan de pols door actief deel te nemen aan Europese
werkgroepen en stakeholdervergaderingen.
Vanaf 2013 neemt Vlaco een actievere rol op binnen ECN
(Organic resources and biological treatment). ECN is de
Europese leidende ledenorganisatie ter promotie van
een duurzame biologische verwerking van organische
reststromen, zoals compostering en vergisting. Sinds 2013
is Vlaco opgenomen in het bestuur van ECN en is Vlaco
voorzitter van de werkgroep Quality Assurance.
De afgelopen jaren heeft Vlaco als stakeholder meegewerkt
aan het End-of-Waste project. Hiervoor hebben we input
geleverd, rechtstreeks naar Europa, via OVAM en via ECN.
Voor de zomer van 2013 hoopt men tot een consensus te
komen.
De EU regelgeving meststoffen wordt herzien. Vlaco speelt
een actieve rol binnen de werkgroep labeling, controle
en certificering en neemt ook deel aan de coördinatie
vergaderingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van
de Voedselketen en Leefmilieu.
In 2013 is de Europese Commissie een consultatie opgestart
rond het groenboek kunststoffen. Vlaco zal input leveren
omtrent de bioplastics.
Ook REACH (Europese verordening voor chemische stoffen Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen)
volgt Vlaco op, namens ECN.

ACTIVITEITENVERSLAG 2012 • blz

15

Selectieve inzameling en verwerking in Vlaanderen

Groenafval: selectieve inzameling in dalende lijn, verwerking een kleine stijging
De selectieve inzameling van groenafval zit duidelijk in
een dalende lijn. In 2011 is er 463.000 ton groenafval
ingezameld, dit ten opzichte van 469.000 ton groenafval
in 2010, 493.000 ton in 2009 en 532.000 ton in 2008.
Op de groencompostering was er in 2009 een lichte
opflakkering van de hoeveelheid verwerkt groenafval, er
is toen bijna 519.000 ton groenafval gecomposteerd op
de groencompostering. Sinds 2010 is er een flinke daling
merkbaar. In 2010 is er bijna 478.000 ton gecomposteerd
op de groencomposteringsinstallaties, in 2011 is dat nog
471.000 ton. In 2012 hebben we opnieuw een kleine stijging
tot 480.000 ton groenafval. Er zijn 25 groencomposteringen
operationeel in 2012. In de gft-compostering is er in 2012
ruim 49.000 ton groenafval verwerkt. In de co-compostering
nog eens bijna 30.000 ton. Dat maakt dat er in totaal bijna
560.000 ton groenafval is gecomposteerd in 2012.
Figuur 1 Evolutie selectieve inzameling gft- en groenafval
over de periode 1989-2012.

Figuur 2 Verwerking van organisch-biologisch afval onder
Vlaco-kwaliteitsopvolging over de periode 19892012, met prognose voor 2013.
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Gft-compostering status quo
In de gft-compostering is er ruim 336.000 ton afval verwerkt.
Dit bestaat uit ruim 277.000 ton gft-afval, 10.000 ton
organisch-biologisch afval en 49.000 ton structuurmateriaal.
Dit is ongeveer hetzelfde als in 2011 toen er bijna 338.000 ton
is verwerkt in de gft-compostering.

Verwerking oba neemt verder toe
In de gft-compostering is er 10.000 ton oba verwerkt in
2012, wat ongeveer gelijk is aan 2011. Daarnaast verwerkten
32 andere installaties, van zowel aerobe als anaerobe
behandeling, ruim 823.000 ton organisch-biologisch afval.
Naast het organisch-biologisch afval hebben deze installaties
ook ruim 200.000 ton energiegewassen en bijna 540.000 ton
mest verwerkt (zie Figuur 2). In totaal is er dus bijna
1.564.000 ton verwerkt. De prognose voor 2013 geeft aan
dat er meer dan 1,8 miljoen ton zal verwerkt worden in de
co-vergisting en het bio-thermisch drogen.

Aandeel van de verschillende verwerkingsprocessen
Figuur 3 Inputstromen per type verwerking.

In Vlaanderen is er in 2012 bijna 752.000 ton organischbiologisch afval in de compostering verwerkt. Daarnaast
zijn er 1.285.000 ton inputstromen vergist en heeft het
biothermisch drogen 344.000 ton input verwerkt. In Figuur 3
zijn de inputstromen per type verwerking weergegeven.
In de vergisting is de hoeveelheid energiegewassen opnieuw
gestegen tot 16 % van de input. In 2008 is er 19.000 ton
energiegewassen vergist, in 2009 is dat 99.000 ton, in 2010
ruim 146.000 ton, in 2011 124.000 ton en in 2012 zelfs meer
dan 200.000 ton. Mest maakt 19 % van de input uit.
In het biothermisch drogen is de hoeveelheid organischbiologisch bedrijfsafval nog enigszins gestegen: bijna
48.000 ton in 2012, 36.000 ton in 2011, bijna 34.000 ton in
2010 tegenover bijna 27.000 ton in 2009. Mest maakt met
ruim 296.000 ton het hoofdbestanddeel uit.

Kwaliteitscontrole en
certificering met een plus
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KWALITEITSCONTROLE VIA ONAFHANKELIJKE CERTIFICERING
VLAREA NAAR VLAREMA
Na publicatie in het Belgisch Staatsblad op 23 mei 2012 werd
het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012
tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(kortweg VLAREMA) van kracht, samen met het reeds
gepubliceerde Materialendecreet, nl. het decreet van 23
december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen. De voorwaarden voor
bedrijven om organisch-biologische afvalstoffen te verwerken
en om te vormen tot een grondstof (bij het in voege treden
van VLAREMA bestaat de term ‘secundaire grondstoffen’
niet meer, dit worden ‘grondstoffen’) voor gebruik als
meststof of bodemverbeterend middel, zijn ten opzichte
van VLAREA niet gewijzigd, noch in de samenstellings- en
gebruiksvoorwaarden, noch in de specifieke vereisten voor
composteer- en vergistingsinstallaties. Deze specifieke
vereisten zijn:
• Gft-compost, groencompost en het eindmateriaal van
de biologische behandeling van organisch-biologische
afvalstoffen moeten geproduceerd worden in een
vergunde inrichting voor de biologische verwerking van
organisch-biologische afvalstoffen en dient te beschikken
over een keuringsattest afgeleverd door Vlaco. De controle
en certificering van de eindproducten van de biologische
verwerking via organisch-biologische afvalstoffen dient
te gebeuren volgens een systeem van onafhankelijke
certificering. Dit is uitgeschreven in het Algemeen
Reglement van de Certificering.

bedrijven overlopen. Elk jaar is een van de vergaderingen
gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. In 2012 bezocht de
Certificeringscommissie de anaerobe vergistingsinstallatie
van Greenergy in Herselt.
De auditor van de Certificeringscommissie voerde in 2012
een audit uit van het Kwaliteitshandboek en de werking
van Vlaco vzw als onafhankelijke certificeringsinstelling.
Daarnaast werd door de auditor ook een audit van Vlaco
meegevolgd op het terrein. De beoordeling van Vlaco als
onafhankelijke certificeringsinstelling was positief. Ook in
2013 zal een audit van Vlaco door de Certificeringscommissie
worden uitgevoerd.
De website onafhankelijke certificering werd in 2012 verder
onderhouden (www.certcom.be). Naast de toelichting
over het systeem van onafhankelijke certificering kan
elke bezoeker hier ook de richtlijnen voor de bedrijven
(Algemeen Reglement van de Certificering) downloaden. Er
is een lijst met gecertificeerde bedrijven, die maandelijks
wordt geüpdatet. Gebruikers, verdere verwerkers, bevoegde
overheden … kunnen op elk moment de status van
certificering van bedrijven en producten raadplegen.

VLAREL: ERKENNING ALS MONSTERNEMER

CERTIFICERINGSCOMMISSIE

In 2011 is het Vlaams reglement inzake erkenningen met
betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) in werking getreden.
Deze wetgeving regelt tal van categorieën van erkenningen,
waaronder de laboratoria. De Vlaamse regelgeving over de
milieuhygiëne bevat verschillende taken die aansluiten bij
het overheidsoptreden en die de overheid om redenen van
het algemeen belang - namelijk de bescherming van de mens
en het leefmilieu - enkel toevertrouwt aan gespecialiseerde
personen van wie door het bekomen van een erkenning
aangetoond is dat zij over de juiste competenties en
vaardigheden beschikken.

De Certificeringscommissie Meststoffen – Bodem
verbeterende Middelen werd opgericht in 2009 en telt 8
leden, aangewezen door de Minister, die elk een verschillende
inslag hebben (overheid, producenten, gebruikers,
onafhankelijke deskundigen). In de loop van 2012 gingen
vier Commissievergaderingen door. Tijdens de vergaderingen
wordt de werking van het certificeringssysteem besproken
en bijgestuurd, en wordt de status van de gecertificeerde

Het besluit tot wijziging van VLAREL (VLARELbis) beschrijft de
mogelijkheid om een erkenning aan te vragen als laboratorium
in de discipline afvalstoffen en andere materialen voor het
nemen van monsters. Deze erkenning wordt aangevraagd
bij OVAM. Hierin is echter ook de mogelijkheid opgenomen
voor rechtspersonen (geen laboratorium) om een erkenning
te behalen, uitsluitend voor het aspect monsterneming (dus
zonder het uitvoeren van analyses). Dit is een aanpassing
ten opzichte van de werkwijze erkenningen zoals voorzien
in het VLAREMA. Vlaco voert zelf de staalnames uit in
het kader van de kwaliteitscontrole van composteer- en
vergistingsbedrijven, en dient daarom ook een erkenning
te halen. Voorwaarde voor deze erkenning is een gunstige

• De Certificeringscommissie Meststoffen/Bodemverbeterende Middelen houdt toezicht op de certificering en beheert het Algemeen Reglement van de Certificering.
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KWALITEITSOPVOLGING DOOR
VLACO VZW PAST IN EEN BREDER
KADER
Stroomlijnen van de wettelijke vereisten

beoordeling door de VITO, op basis van een audit en een
technische proef.
In de loop van 2012 heeft Vlaco zich op het behalen van
deze erkenning toegelegd. VITO en OVAM hebben in
het najaar 2012 technische proeven op 2 locaties voor
respectievelijk monsterneming compost en digestaat
georganiseerd, waarop onze werkwijze van monsterneming
en monstervoorbehandeling inclusief transport van de
stalen onder de loep werd genomen. In januari 2013 werd
dit gevolgd door een auditcontrole op de kantoren van Vlaco
(nazicht van ons Kwaliteitshandboek met procedures). Deze
audits vormen de basis voor het behalen van een erkenning
als monsternemer. Gezien de positieve commentaren en
mits het bijsturen van onze werkwijze op een aantal punten,
zijn we optimistisch over het behalen van de erkenning als
monsternemer in de loop van 2013.
De composteer- en vergistingsbedrijven kunnen in het
kader van de autocontrole ook zelf een aantal stalen nemen
voor analyse op de genormeerde parameters. Ze dienen
hiervoor een opleiding te hebben gevolgd, een procedure
monsterneming op te nemen in hun kwaliteitshandboek en
de analyseresultaten ter controle voor te leggen aan Vlaco.
De opleidingen monsterneming werden gegeven door VITO
en door Vlaco vzw.

De kwaliteitscontrole door Vlaco vzw gebeurt, zoals dit
wettelijk vastgelegd is in het VLAREMA, volgens een systeem
van onafhankelijke certificering, waarvan de inhoud is
beschreven in het Algemeen Reglement van de Certificering.
In de dagdagelijkse werking tracht Vlaco vzw echter ook
in één beweging de bedrijven een totaalpakket aan te
bieden, waarmee ze ook kunnen voldoen aan de andere
wetgevende aspecten die bij de verwerking van organischbiologische afvalstoffen (al dan niet in combinatie met
dierlijke mest) en de productie en afzet van meststoffen of
bodemverbeterende middelen van toepassing zijn. Het is
bijvoorbeeld interessant om bij de verplichte staalnames ook
een aantal nieuwe analyseparameters mee te laten bepalen,
of analysemethodes aan te passen, zodat de resultaten
bruikbaar zijn voor andere doeleinden. We kijken ook volop
naar de ontwikkelingen op Europees niveau.
De Europese Kaderrichtlijn Afval voorziet dat er voor
afvalstoffen zogenaamde ‘einde-afval’ of ‘end-of-waste’
criteria (EoW) worden vastgelegd, waardoor het grondstoffen
worden en het statuut afval verliezen, en dit op Europees
niveau. Er is een Europees kader in de maak voor EoW-criteria
compost en digestaat. In 2012 werden al voorbereidingen
getroffen om de Vlaco-kwaliteitscontrole op deze criteria
voor te bereiden, zodat eens deze op Europees niveau van
kracht worden, Vlaanderen ook voldoet, waardoor aan de
exportvoorwaarden voor compost en digestaat vlotter zal
worden voldaan.
Tegelijkertijd werd in 2012, parallel aan de besprekingen
van End of Waste, ook op Europees niveau gewerkt aan
een uitbreiding van de Europese Meststoffenverordening
(ook voor organische meststoffen en bodemverbeterende
middelen en teeltsubstraten). Vlaco is hier ook nauw bij
betrokken: het is immers de bedoeling dat eens compost
en digestaat niet meer als een afval worden beschouwd, ze
onder de geldende regelgeving ook gemakkelijk op Europese
schaal kunnen verhandeld worden. We streven er naar om
de op til zijnde voorwaarden hiervoor ook reeds mee in te
bouwen in het kwaliteitscontrolesysteem.
In afwachting van het in voege treden van de Europese
Meststoffenverordening voor organische meststoffen en
bodemverbeterende middelen, is het KB Meststoffen van
toepassing. De ontledingen die zijn uitgevoerd op de stalen
genomen door Vlaco vzw, kunnen gebruikt worden om een
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ontheffing aan te vragen bij de Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu. Alle nodige parameters worden mee genomen in
de labo-opdracht van Vlaco. Vlaco is lid van het FOD-Comité
Meststoffen, waar deze aspecten ook worden besproken. In
de loop van 2012 werden door Vlaco stappen gezet om de
leden te ondersteunen in het behalen van een ontheffing van
gedroogd digestaat voor gebruik in de groenvoorziening. In
het voorjaar van 2013 heeft een eerste bedrijf hiervoor de
toelating gekregen van de FOD.
Vlaco houdt ook rekening met de voorwaarden uit de
regelgeving van het Mestdecreet: voor eindproducten
waarin mest is mee verwerkt, worden de stalen voor N en
P2O5 mee geanalyseerd volgens de methodes en erkende
laboratoria van de Mestbank. Vlaco houdt in de planning
van de monstername van de eindproducten rekening met de
vereiste analysefrequentie en timing hiervoor opgelegd door
de Mestbank. Dit vereist een gedetailleerde planning, die
Vlaco in het begin van het jaar aan de bedrijven doorgeeft.
Bedrijven die dierlijke bijproducten verwerken, vallen onder
het toepassingsgebied van de Europese verordening (EC)
nr. 1069/2009 (+ uitvoeringsverordening nr. 142/2011),
die de gezondheidsvoorschriften vaststelt inzake niet voor
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
(van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie).
Voor het aantonen van voldoende hygiënisatie van dierlijke
bijproducten dienen ook analyses te worden uitgevoerd op
enkele pathogenen (E. coli, Salmonella, Clostridium …). Vlaco
heeft deze parameters opgenomen in het analysepakket,
zodat de resultaten ook hiervoor bruikbaar zijn.

ECN-Quality Assurance Scheme (ECN-QAS)
Verschillende lidstaten (en regio’s) binnen Europa hebben net
zoals Vlaco een kwaliteitscontrole- en certificeringssysteem
ontwikkeld. Het European Compost Network (ECN), waar
Vlaco vzw ook lid van is, heeft enkele jaren geleden het initiatief
opgestart om de bestaande systemen meer te harmoniseren,
en een handleiding op te stellen voor kwaliteitscontrole voor
compost. Kwaliteitscontrole-organisaties van de verschillende
lidstaten kunnen de bepalingen van deze handleiding mee
verwerken in hun eigen kwaliteitscontrolesysteem, om zo
een ECN-QAS Conformiteitslabel te verkrijgen. Vlaco heeft dit
van in de beginfase mee opgevolgd (we zijn lid van de ECNWerkgroep die dit Europees kwaliteitshandboek opstelt),
en er zo ook mee voor gezorgd dat het mee inbouwen van
deze vereisten geen grote aanpassingen vereist voor de
compostproducenten.

In 2011, na een sucesvolle audit van het Vlaco-kwaliteits
systeem, heeft Vlaco het ECN-QAS Conformiteitslabel
behaald. We behouden vandaag de dag nog steeds deze
erkenning. Zowel de certificeringsvereisten voor controleinstellingen enerzijds (Vlaco werkt reeds volgens een
methodiek die zeer nauw aansluit bij dit ECN-QAS), als de
vereisten voor de compostproducenten anderzijds (het
Algemeen Reglement van de Certificering omvat in grote
lijnen de vereisten voor bedrijven uit het ECN-QAS) komen
overeen. Het ECN-QAS wordt als referentie beschouwd
voor de besprekingen voor het vastleggen van End of Waste
criteria voor compost (trekker van het project: Joint Research
Centre van de Europese Commissie). Door te voldoen aan het
ECN-QAS voor compost, is onze sector klaar om in Europese
normering te stappen zonder al te veel aanpassingen.

Het ECN-QAS ook voor digestaat
Binnen de Werkgroep Quality Assurance van ECN werd al in
2009 beslist om het kwaliteitssysteem voor compost verder
uit te breiden naar de eindproducten van de anaerobe
vergisting (digestaat en hieruit afgeleide producten).
Immers, in de visie van de Europese Commissie, komt
digestaat naast compost ook in aanmerking om de status
End of Waste te behalen. Dit houdt in dat er een gelijkaardig
kwaliteitscontrolesysteem moet zijn. Aangezien voor
vergisting echter andere aspecten heersen over de ganse lijn
(inputstromen, procesvoering, nabehandeling, samenstelling
eindproducten, gebruikstoepassingen …), was een nieuw
ECN-QAS handboek nodig voor digestaat. In de loop van 2011
en 2012 werd dit ECN-QAS handboek voor digestaat verder
uitgebouwd. Vlaco heeft dit actief mee helpen opstellen als
lid van de ECN-Werkgroep Kwaliteitscontrole. Het ECN-QAS
voor digestaat zal in 2013 geofficialiseerd worden. Hierna zal
Vlaco de uitbreiding van het ECN-QAS Conformity Label voor
digestaat aanvragen. We zien hier ook mogelijkheden voor
een vlottere export van digestaat.
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VERBREDEN VAN DE AFZETMARKT
VOOR DIGESTAAT

KWALITEITSCONTROLE EN CERTIFICERING IN 2012

Het gros van de digestaatproducten wordt momenteel
geëxporteerd of in de land- en tuinbouw gebruikt. Het is voor
de vergisters echter ook interessant om hun afzetmarkt meer
te differentiëren. Een mogelijkheid hiervoor is gedroogd
digestaat als organische meststof in de groenvoorziening af
te zetten (particulier gebruik, niet enkel in de professionele
land- en tuinbouw). Dit biedt ook goede mogelijkheden om
de kringloop lokaal te sluiten. In 2011 en 2012 maakte Vlaco
er werk van om dit wettelijk mogelijk te maken.
Voor het verhandelen van eindproducten zoals gedroogd
digestaat, die niet voorkomen in bijlage I van het KB
Meststoffen, moet een ontheffing aangevraagd worden bij
de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu. Tot nu toe stond op de afgeleverde ontheffingen
vermeld dat digestaat en nabehandeld digestaat enkel in
de landbouw kunnen toegepast worden. Verschillende
producenten tonen interesse om gedroogd digestaat ook
particulier (tuinaanleg, privé,…) af te zetten.
Uit overleg met het FOD bleek dat zij de afzet van gedroogd
digestaat aan particuliere gebruikers kunnen toelaten onder
de volgende voorwaarden:

Het VLAREMA schrijft voor dat bedrijven, die organischbiologische afvalstoffen verwerken via compostering of
anaerobe vergisting, dienen te beschikken over een keurings
attest, wanneer ze de eindproducten van de verwerking
willen gebruiken als meststof of bodemverbeterend middel
(grondstof). Vlaco vzw is op basis van onafhankelijke controle
en certificering hiervoor erkend. Deze controle bestaat uit
het uitvoeren van staalnames op de bedrijven (met analyse
van door Vlaco vzw opgegeven parameters door erkende
laboratoria), het uitvoeren van audits op de bedrijven,
administratieve controles, interpretatie en beoordeling
van de analyseresultaten en de opvolging van corrigerende
actieplannen. Op basis van alle bevindingen kennen we
een keuringsattest (certificering) toe. Via deze manier van
werken krijgen we een volledig inzicht over de verwerking op
de verschillende productiesites en volgen we ook de kwaliteit
van alle eindproducten op.
In 2012 zijn er voor de gft- en groencompostering weinig
tot geen wijzigingen in de omvang van de kwaliteitscontrole
(aantal bedrijven, audits en keuringsattesten). Er is een lichte
daling in het aantal staalnames bij gft-compost, omwille van
een dalende aanvoer.

• Gebruik van een beperkt aantal inputstromen die goed
gekend zijn en waarvoor er voldoende zekerheid bestaat
dat ze geen risico inhouden voor de gezondheid van mens
en dier en voor het leefmilieu;
• Een integrale ketenbewaking via enerzijds een auto
controlesysteem en anderzijds onafhankelijke controles
ter plaatse;
• Het gebruik van polymeren vermijden of enkel polymeren
gebruiken waarvan is aangetoond dat ze geen risico
inhouden;
• Een stabiel eindproduct (minimum 80 % droge stof) met
een voldoende constante samenstelling.
Vlaco heeft haar leden ondersteund bij de risico-evaluatie van
de inputstromen door gegevensfiches van de inputstromen
op te maken, en de voorwaarden bij de FOD te bespreken.
In 2012 is het eerste concrete dossier bij het FOD
ingediend. Dit dossier bevatte de ingevulde infofiches en
tal van bijkomende info en analyses verzameld door het
vergistingsbedrijf en Vlaco. Dit leidde in januari 2013 tot de
toekenning van de eerste ontheffing met toelating tot afzet
in de groenvoorziening.
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In totaal werden in 2012 80 bedrijven opgevolgd. Dit is een
kleine stijging ten opzichte van 2011, toe te schrijven aan
enkele nieuwe of opnieuw opgestarte vergistingsinstallaties.
Het aantal keuringsattesten dat werd uitgereikt in 2012
is weer wat omhoog gegaan. Dit is te verklaren door
verdere differentiatie in eindproducten bij de vergistings
installaties (meerdere eindproducten betekent meerdere
keuringsattesten), alsook door het opstarten van enkele
nieuwe installaties. Er zijn tevens een aantal tijdelijke
keuringsattesten voor kortere termijn uitgereikt (bij enkele
non-conformiteiten in de bedrijfsvoering), wat tevens een
verklaring is voor de stijging.
Een aantal vergistingsinstallaties heeft de vergunde
capaciteit opgetrokken. Naast de verdere diversificatie
in eindproducten speelt tevens de grotere capaciteit van
sommige vergistingsinstallaties een rol in de toename van
het aantal staalnames.
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Tabel 1 Omvang van de kwaliteitsopvolging in 2012
Aantal bedrijven

Aantal audits

Aantal staalnames

Aantal afgeleverde
keuringsattesten

groencomposteerders

26

27

87

32

gft-composteerders

8

8

44

9

vergisters

35

38

234

150

andere verwerkers OBA

5

5

17

9

andere

6

7

23

8

Onder ‘andere’ verstaan we de controle van o.a. OBA-mixen, proefcentra en producenten van niet-professionele compost.

Figuur 4 Aantal bedrijven opgevolgd door Vlaco vzw

Figuur 6 Aantal afgeleverde keuringsattesten door Vlaco vzw

Figuur 5 Aantal audits uitgevoerd door Vlaco vzw

Figuur 7 Aantal staalnames uitgevoerd door Vlaco vzw
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Vlaco is toepassingsgericht kenniscentrum
ONDERZOEK NAAR GEBRUIK VAN
EINDPRODUCTEN
Productkennis is essentieel voor een vlotte afzet van de
eindproducten van compostering en vergisting. Digestaat
producten worden grotendeels in de land en tuinbouw
gebruikt. Zowel in Vlaanderen als via export. Het is dus
belangrijk dat we aantonen dat deze producten nuttig
gebruikt kunnen worden als leveranciers van organische stof
en nutriënten.
Naast landbouw wil Vlaco haar leden ook ondersteunen om
andere afzetmarkten (zoals groenvoorziening) uit te bouwen.
Daarom voorzien we de komende jaren extra onderzoek naar
specifieke producten voor specifieke toepassingen. Enkele
voorbeelden zijn gedroogd digestaat in de groenvoorziening
(puur of verwerkt in een organische meststof), vloeibare
digestaatproducten in de glastuinbouw. We bekijken de
mogelijkheden om enkele demonstratieprojecten op te
zetten. Daarnaast blijkt uit de onderzoeksresultaten van 2012
dat we ook moeten inzetten om de werkingscoëfficiënten
nauwkeuriger te bepalen.
Naast de veldproeven met compost en digestaat focust
Vlaco in 2012 en de komende jaren ook op het inzetten
van eindproducten bij de productie van duurzame
potgrond (DUPOCO) en het project rond optimalisatie van
compostering (SYNECO). Vanuit een geïntegreerde aanpak
willen we inzetten op innovatief en toepassingsgericht
onderzoek omtrent de biologische verwerking van organischbiologisch afval.
Hieronder lees je meer over het onderzoeksprogramma van
Vlaco in 2012.

bevingen in 2012 voor een publicatie in het internationaal
wetenschappelijk tijdschrift “Plant and Soil”: Short-term
and long-term effects of vegetable, fruit and garden waste
compost applications in an arable crop rotation in Flanders.
Op het proefveld in Boutersem is in 2012 wintertarwe
geteeld.
De opbrengsten van de wintertarwe waren op de
compostperceeltjes gelijkaardig aan deze op de mineraal
bemeste perceeltjes. Dit duidt erop dat de bemestingswaarde
van gft-compost dankzij de vele jaren onderzoek goed
ingeschat kan worden.
Ook het effect op het organische stofgehalte in de bodem
is opnieuw gemeten. Lage compostdosissen (bv. 15 ton
gft-compost per ha per jaar of 30 ton gft-compost per ha
om de 2 jaar of 15 ton gft-compost per ha om de 3 jaar)
leveren een beperkte stijging in het koolstofgehalte op (zie
Figuur 8). Hogere compostdosissen, die in de praktijk volgens
mestwetgeving niet mogelijk zijn, maar voor onderzoekers
toch nuttige info opleveren (bv. 45 ton gft-compost per ha
per jaar), leveren zoals verwacht een veel grotere toename
van het organische stofgehalte van de bodem op. Deze
hogere compostdosissen zorgen echter ook voor een
toename in de minerale stikstof in de bodem. Bij de normale
compostdosissen is er geen toename van minerale stikstof in
de bodem merkbaar.
Figuur 8 Invloed van de composttoediening op het koolstof
gehalte in de bodem.

COMPOST = UITSTEKENDE BODEMVERBETERAAR
Zowel in de akkerbouw
Een aantal lange termijn proeven met compost zijn
stopgezet, ze hebben vele jaren gelopen en belangrijke
resultaten opgeleverd. Enkele proeven zijn behouden, zoals
bijvoorbeeld het gft-proefveld in Boutersem. Dit onderzoek
wordt sinds 1997 opgevolgd door de Bodemkundige Dienst
van België. Dankzij het jarenlang toevoegen van verschillende
hoeveelheden gft-compost, levert deze proef jaarlijks een
schat aan informatie omtrent organische stof in de bodem
en de effecten naar biodiversiteit, bodemfysische en
bodemchemischce eigenschappen. De proef levert basisdata
aan voor de validatie van modellen, inzicht in relatie tussen
organische stof en bodembiodiversiteit, …
De Bodemkundige Dienst van België gebruikte deze
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Als in de groententeelt
Naast de lange termijnproef in de akkerbouw in Boutersem
heeft Vlaco ook nog een onderzoek aanliggen op het
proefstation voor de groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver.
Deze meerjarige proef met organische bemesting is gestart
in 2006. Op dat moment zijn 4 organische bemestingen
toegepast aan 10 ton organische stof per hectare.
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Elke twee jaar werd dezelfde bemesting toegepast. De
organische meststoffen die in deze proef zijn opgenomen
zijn: champignonmest, gft-compost, groencompost en
boerderijcompost. Omdat de boerderijcompost de laatste
jaren zeer veel aarde bevatte en er zeer veel materiaal moest
worden aangevoerd om aan 10 ton organische stof per ha te
komen is dit object in 2012 vervangen door een toepassing
van 300 kg/ha PRP Sol. Omdat met de tweejaarlijkse
organische stof toediening niet word voldaan aan de huidige
MAP bemestingsnormen zal vanaf nu maar om de drie jaar
nog organische stof aangebracht worden.

Figuur 9 Invloed van de bemestingsstrategieën op het
koolstofgehalte in de bodem.

Spectaculaire opbrengsten met compost in 2012 …
In het verleden werden er al vaak hogere opbrengsten
bekomen na toediening gft- en groencompost. Zo spectaculair
als in deze teelt zijn de verschillen echter nooit geweest.
Met een meeropbrengst van meer dan 30 % reageerde deze
Romeinse sla uitstekend op deze meerjarige organische stof
bemestingen (zie Tabel 1). Ook uit eerdere proeven blijken
slagewassen nog beter te reageren dan de meeste andere
groenten. Slagewassen zijn dus uitstekende teelten om een
meerjarige compostdosis toe te dienen.
Tabel 2 Marktbaar oogstgewicht van de Romeinse sla op
11 oktober 2012.
Object

Marktbaar oogstgewicht
gram/stuk

Procentueel

geen organische bemesting

556

B

100

gft-compost

816

A

147

Groencompost

749

A

135

Ook op de opbrengst van de broccoli had de groencompost
een goed effect. Een maand na planten zien we bij de
objecten die bijbemest zijn met organische korrelmeststof
(objecten 3, 4 en 5) een iets betere gewasstand (tabel 7).
Hierbij is er geen dosiseffect (object 3 versus objecten 4 en
5). Deze verschillen groeien verder in het seizoen volledig uit.
In de gehele proef staat het gewas goed. De objecten die in
het begin van het seizoen de beste weggroei kenden, waren
3 à 5 dagen vroeger oogstbaar (zie Figuur 3). De gemiddelde
opbrengst bedraagt 14,3 ton/ha. Tussen de objecten tekenen
er zich geen significante verschillen af.
Figuur 10 Invloed van de bemestingsstrategieën op opbrengst van broccoli.

… en dat zonder grote verschillen in reststikstof.
Net als bij de eerdere teelten wordt dus aangetoond dat een
beperkte toediening van de verschillende compostsoorten en
champignonmest niet hoeft te leiden tot meer mineralisatie
en hogere waarden aan reststikstof na de teelt.

Groencompost scoort in de Biologische
teelt
In 2012 is het proefveld met verschillende biologische
bemestingsstrategieën al voor het negende proefjaar
opgevolgd. In 2012 is op het perceel broccoli geteeld.
Een van de objecten past jaarlijks groencompost toe
(gemiddeld 20 ton/ha,jaar). Dit object levert goede
resultaten op, zowel naar bodemkwaliteit als naar opbrengst.
De groencompost gaf in 2012 aanleiding tot een significant
hoger koolstofgehalte van de bodem (zie Figuur 2).
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GEBRUIK VAN DIGESTAAT IN DE
LANDBOUW
Vlaco heeft al 20 jaar ervaring in veldproeven met compost.
Ondertussen volgen we toch ook al een aantal jaren proeven
met digestaatproducten op.
Sinds 2008 en 2009 heeft Vlaco 2 veldproeven met
digestaatproducten in de akkerbouw. Deze proeven worden
uitgevoerd door Inagro en de Vakgroep plantaardige
productie van Universiteit Gent. In 2012 zijn wintertarwe
en voederbieten geteeld. De bemesting in beide proeven
is anders aangepakt. In de proef bij de Universiteit Gent is
de totale stikstof gelijkgesteld voor alle behandelingen.
Objecten met een meststof of bodemverbeteraar met een
lagere werkingscoëfficiënt krijgen dus minder werkzame
stikstof. In deze proef is ook een object waarin gft-compost
gebruikt wordt. Gft-compost is een bodemverbeteraar,
terwijl de andere producten organische meststoffen zijn.
De werkingscoëfficiënt voor N voor gft-compost bedraagt
immers maar 10 à 15 %, terwijl die van de andere meststoffen
varieert van 30 tot 60 % (of zelfs nog meer). Dit blijkt ook uit
de lagere opbrengt van het object met gft-compost.
In de proef bij Inagro is de werkzame N gelijkgesteld. Om
de werkzame hoeveelheden van de diverse producten te
berekenen zijn de werkingscoëfficiënten van het mestdecreet
gebruikt. In deze proef gaven in 2012 de behandelingen
met ruw digestaat (object 2 en object 4) significant lagere
opbrengsten. Dit duidt erop dat het belangrijk is om de
werkingscoëfficiënten nauwkeuriger in te schatten. Nochtans
is er niet onmiddellijk een link met het nitraatgehalte in de
bodem. Het verloop van het nitraatgehalte in de bodem is
heel erg gelijklopend voor de verschillende objecten (zie
Figuur 2). Een duidelijke verklaring is er dus niet.
Figuur 11 Evolutie van het nitraatgehalte in de bodem bij
diverse digestaatbehandelingen.

Uit de bodemanalyse in het voorjaar 2012 bleek het
koolstofgehalte in de bodem bij het object waar reeds twee
maal 30 ton groencompost werd toegediend (voorjaar 2008
en najaar 2010) iets hoger te liggen in vergelijking met de
andere objecten (zie Figuur 5). Het gebruik van compost heeft
zoals verwacht bijgedragen tot het hogere koolstofgehalte in
de bodem.
Figuur 12 Koolstofgehalte in de bodem voor de diverse
objecten.

SYNECO
Syneco is een onderzoek dat een mogelijke optimalisering van
de compostering onder de loep neemt. Zoals reeds in vorig
jaarverslag aangekondigd kreeg Vlaco in 2012 namelijk groen
licht voor een VIS-onderzoekstraject ‘Nieuwe dynamiek in de
compostsector dankzij SYNergie tussen groene Energie en
kwaliteitsCOmpost (SYNECO)’ waarvan de aanvraag in 2011
was ingediend bij het IWT. Het optimaliseringsonderzoek
moet bijdragen tot de mogelijkheid van een intensiever
composteringsproces waarbij een nog steeds uitmuntende
compost wordt bekomen náást de afzet van biomassa voor
opwekking van groene energie. Meer bepaald wil Vlaco
hiermee de compostsector ondersteunen om economisch
rendabeler te zijn.
Een trend de laatste jaren is er immers één van druk op
gate fees én vaak ook afnemende groenafval-stromen
doordat andere (vaak illegale) operatoren de houtige fractie
van groenafval wegkapen en verkopen aan de biomassaverbrandingssector. Tegen deze niet-reglementaire evolutie
wil ook het beleid actie ondernemer, door de voorbereiding
van de oprichting van het centraal meldpunt dat in 2013
verder wordt uitgewerkt en (hopelijk) operationeel zal
worden.
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In een notendop
Tabel 3 Kenmerken SYNECO onderzoeksproject
Titel

Nieuwe dynamiek in de
compostsector dankzij SYNergie
tussen groene Energie en
kwaliteitsCOmpost (SYNECO)

Startdatum project

november 2012

Duur van het project

2 jaar

Totale projectkost

324.316 €

Totaal aantal
mensmaanden

51,5

Gevraagde subsidie

259.453 €

Het door het IWT goedgekeurde en voor 80% gesubsidieerde
SYNECO-project startte in november 2012 en loopt tot en
met oktober 2014. SYNECO wil via innovatie het (dreigende)
omzetverlies omvormen tot een omzetstijging: door onder

zoek naar bijkomende voorvergisting gecombineerd met de
afzet van kwaliteitsvolle deelstromen van gft- en groenafval
naar energetische valoratie – met behoud van kwaliteitsvolle
compost – dient dit onderzoek een veranderingstraject in
te luiden voor de composteerders. De 35 Vlaamse gft- en
groenafval composteerders zijn de voornaamste doelgroep
van project. Ook op de bedrijven die biomassastromen
energetisch valoriseren, door vergisting en/of verbranding,
zullen de resultaten van SYNECO relevant zijn. Bovendien
zal het project bijdragen tot de doelstellingen 2020 rond
hernieuwbare energie.

Concrete doelstellingen Syneco
Dit VIS-traject heroriënteert de sector richting productie
van groene energie (biomassa voor verbranding en fijne
biomassa voor vergisting). En dit zonder in te boeten
aan de hoogwaardige kwaliteitsvolle compostproductie,
namelijk van een compost met een hoog stabiel organisch
stofgehalte ondanks de lagere input van structuurmateriaal.
Onderstaande schema’s stellen de gewenste transitie voor:

Figuur 13 Huidige situatie compostering (SYNECO)

Figuur 14 Toekomstige situatie compostering (SYNECO)
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Voorvergisting in alle gft-composteringsinstallaties past in de
dynamiek die SYNECO voorstaat. Rond de vergistbaarheid
van gft-afval en de voorvergisting vóór gft-compostering zijn
al heel wat studies gebeurd, zowel technisch als economisch.
Technisch is de inschakeling van een voorvergisting voor
een bestaande gft-compostering perfect mogelijk. Het
knelpunt is de kostprijs van de investering. Het beleid zou
hier verandering in kunnen brengen door de toereikende
minimumgarantie voor de groenestroomcertificaten toe te
passen. Echter de evoluties rond energiebeleid in 2012 (zie
elders in dit Activiteitenverslag) gaan niet in deze richting.
Het ministerieel besluit houdende vaststelling van nadere
regels voor subsidiëring van bepaalde werken, leveringen
en diensten die in het Vlaams Gewest door of op initiatief
van lagere besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen
worden uitgevoerd, dat eerstdaags zal worden goedgekeurd,
voorziet de mogelijkheid om de voorvergisting te subsidiëren..
SYNECO zal eerder focussen op enerzijds (het potentieel
van) de vergistbaarheid van de fijne fractie groenafval
waarbij meer bepaald het biogaspotentieel van 3 fijne
fracties (< 20 mm, < 30 mm en < 40 mm) wordt bepaald,
en anderzijds op de biomassa-deelstromen van gft- en
groenafval die kunnen worden ingezet voor energiewinning
door verbranding. Het VIS-traject bekijkt de nodige
innovaties opdat de doelgroepbedrijven dit zouden kunnen
realiseren. Het VIS-traject stelt voor alle types eindproducten
gestandaardiseerde kwaliteitseisen voorop in een
kwaliteitsprotocol.
In het project zullen we m.a.w. de invloed van een
gewijzigde input en een aangepast verloop van het
composteerproces op de kwaliteit van de eindproducten
nagaan. Een van de systemen die we willen testen, is een
intensieve rillencompostering, waarbij de compostrillen
frequent gekeerd worden. Dit proces heeft in een aantal
gevallen zijn meerwaarde al aangetoond. Voor een goed
composteerproces is het belangrijk dat er voldoende zuurstof
aanwezig is in de hopen. Bij een daling van de hoeveelheid
structuurmateriaal gebeurt de luchtcirculatie in de hopen
immers minder vlot.
Als blijkt dat de geteste procesvoering goede resultaten
oplevert voor het composteerproces en de kwaliteit van de
compost gegarandeerd blijft, zullen bedrijven hun proces
kunnen bijsturen en een gedeelte van het structuurmateriaal
voor energetische valorisatie afzetten. Op basis van het
beslissingsondersteunend model dat ontwikkeld wordt,
optimaliseert ieder composteerbedrijf zijn werking. Ieder
bedrijf zal zelf kunnen bepalen wat voor zijn situatie de
beste verdeling van inputstromen over de verschillende
verwerkingstechnieken is.
Als kritische performantie-indicatoren streeft SYNECO tegen
oktober 2014 naar een status quo inzake omzet t.o.v. 2011,
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een gebruik door 60% van de doelgroepbedrijven van het
beslissingsondersteunend systeem (ter implementatie van
het veranderingstraject) en output-verdeling van grosso
modo 300.000 ton compost en 50.000 ton biomassastromen

Partners SYNECO
Onderzoekspartners waarmee Vlaco een samenwerkingsakkoord ondertekend heeft, zijn ILVO en de KULeuven. Vlaco
werkt verder samen met OWS in onderaanneming.

Daar waar ILVO onder meer de analyses van de biomassaen compoststalen zal uitvoeren en opvolgen, en het
beslissingsondersteunend systeem opbouwt, zullen
KULeuven en OWS de biogaspotentieel-testen, o.b.v. droge
en natte vergisting, realiseren.
SYNECO is als vraaggedreven traject uiteraard onmogelijk
zonder de bijsturing en inbreng van onze ledencomposteerders.

In de gebruikersgroep, die een actieve bijsturingsrol heeft
en/of testbatchen opvolgt, zitten meer specifiek de volgende
composteerders: IVM, Aalter, De Bree, Kruisberg, IVBO, Van
Gansewinkel, IOK, Kennes, Indaver, Ivarem, IMOG, Ecowerf,
IGEAN, Lavaert, Westcompost en IGEAN.

Acties en resultaten
Na de subsidie- en dossiertechnische voorbereidingen en
het vastleggen van de samenwerkings-afspraken werd het
in november gestarte SYNECO publiek in gang getrapt op
de kick-off vergadering te Mechelen op 6/12/2012. Naast
een volledige kadering van het SYNECO-traject en zijn
partners werden alle afspraken omtrent de uitvoering van
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de werkpakketen toegelicht en werden vanaf december de
eerste massabalansen en sorteeranalyses uitgevoerd. De
resultaten van deze massabalansen en eerste sorteeranalyses
werden aan de gebruikersgroep toegelicht. Onder meer
werd een overzicht van de input- en outputstromen van de
groencomposteerders in het traject getoond:
Tabel 4 Massabalans: inputstromen groencomposteerders (11): 2011-2012
Totaal in
(in proces
gebracht)
ton

Gemengd
groen

%

vers
structuurmateriaal

%

zeefoverloop
(recirculatie)

%

zacht
materiaal
(overig)

%

1

2.462

-

0%

825

34%

210

9%

1.427

58%

2

21.486

13.944

65%

489

2%

6.751

31%

303

1%

3

7.991

6.858

86%

80

1%

434

5%

619

8%

4

51.779

43.857

85%

394

1%

1.900

4%

5.527

11%

5

34.538

7.779

23%

7.900

23%

6.183

18%

12.676

37%

6

34.638

26.473

76%

5.183

15%

534

2%

2.448

7%

7

40.330

34.509

86%

1.603

4%

1.267

3%

2.951

7%

8

25.860

17.507

68%

3.236

13%

-

0%

5.116

20%

9

22.136

16.783

76%

2.420

11%

590

3%

2.343

11%

10

28.989

22.374

77%

751

3%

4.961

17%

903

3%

11

30.855

2.595

8%

17.142

56%

2.138

7%

8.979

29%

Total IN (incl
zeefoverloop
recirc)

301.064

192.779

64%

40.024

13%

24.970

8%

43.292

14%

100%

Totaal IN (excl
zeefoverloop
recirc)

276.094

14%

100%

70%

14%
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Tabel 5 Massabalans: outputstromen groencomposteerders (11): 2011-2012
Totaal uit
(productie) compost
ton

%

zeefoverloop vr
recirculatie

%

(zeefoverloop nr)
biomassa

%

(zeefoverloop nr)
mulch

%

nr gft

%

overig

%

1

1.500

1.260

84%

210

14%

30

2%

-

0%

-

0%

-

0%

2

11.859

5.108

43%

6.751

57%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

3

5.838

4.746

81%

434

7%

578

10%

35

1%

-

0%

-

0%

4

38.185

28.041

73%

1.900

5%

3.901

10%

507

1%

2.780

7%

1.056

3%

5

16.977

8.245

49%

6.183

36%

-

15%

2.549

15%

-

0%

-

0%

6

23.766

14.673

62%

534

2%

7.507

32%

-

0%

-

0%

1.052

4%

7

23.047

18.224

79%

1.267

5%

3.319

14%

-

0%

238

1%

-

0%

8

19.390

7.145

37%

-

0%

1.641

8%

722

4%

9.882 51%

-

0%

9

13.034

10.161

78%

590

5%

2.198

17%

-

0%

0%

85

1%

10

22.547

9.782

43%

4.961

22%

1.670

7%

1.620

7%

4.187 19%

326

1%

11

22.388

20.250

90%

2.138

10%

-

0%

-

0%

-

0%

Totaal UIT

198.531

127.634 64%

24.970

13%

20.844

10%

5.432

3%

17.087 9%

276.094

46%

9%

8%

2%

6%

1%

72%

301.064

42%

8%

7%

2%

6%

1%

66%

Totaal IN (excl
zeefoverloop
recirc)
Totaal IN (incl
zeefoverloop
recirc)

Tevens werd in 2013 de tweede reeks sorteeranalyses gestart
samen met de informatievergaring via ILVO voor de bouw
van het beslissingsondersteunend model. Dit online model
moet in de toekomst de composteerders ondersteunen bij
de composteringsbeslissingen (input, output, technisch,..)
op basis van de gemodelleerde rendementsimpact. Last but
not least startten de groencomposteerders een referentieen experimentele batch. ILVO, KU Leuven en OWS zullen
de eerste analyses over biomassa- en biogaspotentieel
uitvoeren.

-

-

0%

2.563

1% 100%

Biogas Horizon 2020
Naast het SYNECO-project diende Vlaco eind 2012 in
samenwerking met verschillende organisaties ook een andere
IWT-subsidieaanvraag in getiteld ‘Biogas Horizon 2020’. Dit
betrof de aanvraag van een ambitieus onderzoekstraject
over 4 jaar met als algemene doelstelling:
• De biogassector terug in een positief investeringsklimaat
te stellen door de rendabiliteit te verhogen.
• Verdere integratie in de biogassector te bewerkstelligen
tussen de verschillende stakeholders door het samenbrengen van verschillende initiatieven, kennisinstellingen
en technologiebedrijven in Vlaanderen
• optimale en duurzame verwerking van biomassastromen
tot biogas, energie en nevenproducten
• De duurzaamheid te vergroten van biogastechnologie
door in te zetten op een bewuste keuze van biomassa,
innovatieve procesoptimalisatie en de vooruitgang van de
energietechnologie.
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Samen met partners Biogas-E, Howest, UGent, Synergrid,
VCM, Pro natura en Inagro zou aan verschillende innovaties
en optimalisaties gewerkt worden langsheen de vergistings
cyclus (zie figuur).

Daar in 2013 vernomen werd dat het projectvoorstel door
IWT niet goedgekeurd werd, zal Vlaco nieuwe inspanningen
doen om een gesubsidieerd onderzoeksproject rond de
biogas-sector in de steigers te zetten.

Figuur 15 Opzet projectaanvraag Biogas Horizon 2020
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Naar een slimme afzet van organisch-biologische
eindproducten
AFZETMARKTEN VAN COMPOST
Vlaco vzw verzamelt jaarlijks de afzetgegevens voor compost
bij de compostproducenten in Vlaanderen. Deze cijfers geven
weer hoeveel en naar welke markten Vlaco-compost gaat. Zo
volgen we de evoluties en trends op de voet. We gebruiken
deze cijfers om de communicatie, marketing en onderzoek
richting te geven.

GLOBALE AFZET VAN COMPOST
In 2012 vond 348.764 ton compost de weg naar de Vlaamse
bodem (Figuur 16). Dit is iets minder dan in 2011 en maar
zet de stijgende trend van voorgaande jaren wel verder. Dit is
vooral te wijten aan de toenemende afzet van groencompost.
Er is 99.081 ton gft-compost en 246.682 ton groencompost
afgezet.
Figuur 16 Evolutie van de afzet van compost tot 2012 met trendlijnen

Verkooppieken in vroege lente en late
zomer
Gewoontegetrouw verloopt de piek van de afzet in de vroege
lente en een kleinere piek in de late zomer (Figuur 17). De
afzet in de nazomer is vooral ter voorbereiding van de tuin op
de winter: een mulchlaag, aanplant van bomen en struiken,
aanleg van gazons…
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Figuur 17 Twee piekmomenten gedurende het jaar in de
vroege lente en in de late zomer
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AFZETMARKTEN
De afzetmarkten van een compostproducent zijn divers.
Vanuit Vlaco stimuleren we naast differentiatie in klanten
ook differentiatie in producten. Elke klant stelt specifieke
eisen aan de compost. Producenten doen hun best om dit
natuurlijk product zo goed mogelijk af te stemmen op de
vraag van de gebruiker.
Figuur 18 De afzet naar de verschillende markten voor
Vlaco-compost in 2012 (in ton).

Tabel 6 Procentuele aandeel van elke afzetmarkt voor compost
Potgrondfabrikanten

10%

Grondopmengers

24% 56% Grootafnemers

Andere grootafnemers

21%

Tuinaannemers

15%

Openbare groenvoorziening

6%

Particulieren

13%

Boomkwekerij en sierteelt

2%

Tuinbouw

1%

Akkerbouw

1%

Fruitbouw

0%

Export

34% Groenvoorziening

4%

6%

Land- en
tuinbouw
Export

Figuur 20 Het gebruik van groen- en gft-compost per markt
(in ton).

Figuur 19 Evolutie van de afzet per markt (in ton).

Figuur 21 De markten van privé-composteringen en intercommunales zijn gelijkaardig in verhouding maar
onderling iets verschillend in omvang (cijfers in ton).

Compost wordt in Vlaanderen door zo’n 30-tal composteringen geproduceerd. Deze composteringen worden uitgebaat
door intercommunales of door privébedrijven. Een overzicht
van alle composteringen vindt u achteraan in dit activiteitenverslag.
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Grootafnemers
De afzet naar potgrondfabrikanten (Figuur 22) is zo’n 2.6 %
gedaald ten opzichte van 2011 maar de positieve trend blijft
behouden. Potgrondfabrikanten beseffen de meerwaarde
van een betrouwbare Vlaco-compost met garanties dat
deze ziektekiem- en onkruidvrij is. Het stabiele organisch
stofgehalte is een stimulans voor het microbieel leven van
de potgrond. De totale afzet naar potgrondsector is in 2012
goed voor 36.054 ton (Figuur 18).

Figuur 23 Evolutie afzet (in ton) naar tuinaannemers blijft
stabiel terwijl de evolutie naar openbaar groen
een negatieve trend (rode stippellijn) vertoont.

Figuur 22 Evolutie afzet naar potgrondfabrikanten geeft een
positieve trend (stippellijn).

Land-en tuinbouw

Groensector
Bij afzet naar tuinaannemers is er een breuk met de dalende
trend. Inzet van Vlaco op verdere sensibilisering, nieuwe
generatie tuinaannemers die op school over compost leren,
Green Expo, ondersteuning van de sectorverenigingen…
hebben duidelijk een positieve invloed op de markt voor
compost in deze sector. Het kan ook betekenen dat openbare
groenvoorziening vaker beroep doet op tuinaannemers in
plaats van zelf compost te halen.
De afzet naar groenvoorziening (inclusief particulieren) is
goed voor 34 % (zie Tabel 6) of een totaal van 119.018 ton in
2012. De groensector gebruikt voornamelijk groencompost
(zie Figuur 20) en halen die net iets vaker bij een intercommunale compostering (Figuur 21).
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De verstrenging van het mestdecreet is de drijvende kracht
achter de afname van compostgebruik in de land-en
tuinbouw. Nochtans is compost noodzakelijk voor het behoud
van vruchtbaarheid, een verbeterde ziekteweerbaarheid en
waterhuishouding, een hogere opbrengst en een stabielere
bodemstructuur. Het hoge stabiele organisch stofgehalte
maakt compost uniek en zo bruikbaar voor het behoud van
kwaliteit van de bodem. De afzet naar land-en tuinbouw
(inclusief boom- en sierteelt en fruitbouw) is slechts 4 % van
het totaal of 15.086 ton.
Figuur 24 Evolutie afzet (in ton) naar de akkerbouw neemt
af. De afzet naar tuinbouw neemt eindelijk een
beetje toe en geeft meteen een positieve trend
(blauwe stippellijn).
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Distributiekanalen
De composteringen bieden de compost aan op hun eigen
site, via containerparken, tuincentra of groothandelaars.
Compost wordt hoofdzakelijk op de eigen sites afgezet naar
de eindgebruikers (Figuur 25).

Figuur 25 De frequentie (aantal bedrijven) waarmee compost wordt verdeeld op eigen sites, via containerparken, groothandelaars en via containerparken.
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AFZET DIGESTAATPRODUCTEN
Vlaco vzw volgt alle processen en producten op van bedrijven
die organisch-biologisch afval op een biologische manier
verwerken. De co-vergisters en co-verwerkers hebben een
groot gamma aan producten (Tabel 7). Het ruwe digestaat
van de vergister kan rechtstreeks worden afgezet, maar
wordt meestal nog op verschillende manieren nabehandeld
(Figuur 26).

Figuur 27 Globale afzet van digestaatproducten in 2012
(in ton).

Tabel 7 Naamgeving van digestaat- en co-producten.
Naamgeving andere producten
digestaat
dunne fractie digestaat
dikke fractie digestaat
effluent na biologische zuivering van dunne fractie digestaat
concentraat na filtratie dunne fractie digestaat
thermisch gedroogd digestaat
biothermisch gedroogde OBA-mest
biothermisch gedroogd organisch bodemverbeterend middel

Figuur 26 Enkele producten die ontstaan door de nabehandeling van ruw digestaat.

Globale afzet van digestaatproducten
Vlaco deed een bevraging bij de leden naar hun afzetmarkten
voor hun verschillende digestaatproducten (Figuur 27 en
Figuur 28). De digestaatproducten worden geëxporteerd en
in land- en tuinbouw gebruikt.
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Afzetmarkten
Figuur 28 Afzetmarkten voor verschillende digestaatproducten.
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MARKETING RESULTEERT IN AFZET
Op zoek naar Duurzame potgrond!

In 2011 sloegen Vlaco, Peltracom, Igean, IMOG, en
Renovius de handen in elkaar en startten een onderzoek
naar de ontwikkeling van een duurzame potgrond op
basis van compost en andere “secundaire” grondstoffen.
Onder de vleugels van het Milieu- en energietechnologie
Innovatie Platform (MIP) kreeg dit consortium de kans
om het onderzoek uit te werken in samenwerking met
het Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS).
De insteek is dat we op zoek gaan naar “secundaire”
grondstoffen 1 (hernieuwbare grondstoffen die ontstaan
uit afvalstoffen of andere processen) die kunnen dienen
als grondstof voor een potgrond. Om de afzetmarkt
verder te differentiëren zijn compostbedrijven op zoek
naar nieuwe compostproducten. Compost is an sich een
uitstekende grondstof voor potgrond, maar kunnen we
compost nog beter afstemmen voor gebruik in potgrond?
En met welke andere “secundaire” grondstoffen
kunnen we combinaties maken? De kwaliteit van een
klassieke potgrond moet minstens geëvenaard worden.
Alle gewenste fysische, chemische en biologische
potgrondeigenschappen zijn immers verenigd in veen.
Aan de andere kant heeft de ontginning van veen een niet
geringe milieu-impact en is het een primaire grondstof:
op is op. Kunnen we veen zomaar vervangen of moeten
we ervan uit gaan dat we het aandeel terugbrengen?

Om binnen de huidige wettelijk normen te passen, moet
een potgrond – zo blijkt in de praktijk – toch nog een
aandeel turf bevatten. Turf heeft immers een lage pH
en EC-gehalte. Is het zinvol om de normen bij te sturen,
dat is een discussie die zeker verder in het onderzoek zal
aangegaan worden. De mengsels kregen een afnemende
turffractie, een basisgrondstof en werden dan aangevuld
met andere grondstoffen, met meer variaties.
In het kader van dit project kozen we natuurlijk ook
voor een duurzame organische bemesting. We voerden
experimenten uit om de compost nog geschikter te maken
voor potgrond. We selecteerden bepaalde inputstromen,
we verbeterden de fijnheden en deden proeven met het
verzuren van het eindproduct.
Er werd geëxperimenteerd met gedroogd digestaat
als bemesting. Door de bemesting bij te sturen en de
mengsels nog beter af te stemmen zullen we zeker in
september 2013 goede eindresultaten hebben.
Partners:

1 Met het nieuwe VLAREMA is de term “secundaire grondstof” gesneuveld.
Deze term zegt echter wel precies wat we met deze duurzame potgrond
willen bereiken: (verwerkte) afvalstoffen inzetten als nieuwe, secundaire
grondstoffen ter vervanging van primaire grondstoffen. Daarom gebruiken
we hier toch nog de term “secundaire grondstof”.
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LANDBOUW
De stabiele organische stof in compost is steeds erg
belangrijk voor onze landbouwbodems. Uit de rapporten van
de Bodemkundige Dienst van België blijkt dat het met het
organische stofgehalte in onze Vlaamse landbouwbodems
bergaf gaat. De dalende trend, die zich sinds het begin van
de jaren ’90 manifesteert, zet zich verder door.
Een te laag koolstofgehalte weer op peil brengen is een
werk van tientallen jaren. Voorkomen is ook hier beter dan
genezen. Het is belangrijk om een evenwicht te creëren
tussen de afbraak en de aanvoer van organische stof.
Compost is een bron van stabiele organische stof en speelt
dus een belangrijke rol om de bodemvruchtbaarheid in stand
te houden en erosie te beperken.
Vlaco vzw doet al sinds haar oprichting wetenschappelijke
proeven met compost in land- en tuinbouw. Deze resultaten
verstevigen en verbeteren de positie van compost in
de markt en bieden ook ondersteuning om op wettelijk
vlak zoals in het mestdecreet openingen te creëren voor
compostgebruik. Wetenschappelijk onderzoek is een pijler in
de Vlaco-werking, die als basis dient voor communicatie en
marketing van de producten.

Mestdecreet
Begin 2013 is er dan eindelijk een doorbraak in verband
met ‘erkend verzender’ status van de producent.
Het besluit over het vervoer van meststoffen werd
goedgekeurd op 8 februari 2013. De Mestbank heeft
de gft- en groencompostproducenten al op de hoogte
gebracht dat ze in aanmerking komen als erkende
verzenders. Vlaco heeft contact met de mestbank om
afspraken te maken in verband met de invoering van
de nieuwe regelgeving, timing, overgangsregeling, …
We organiseren in 2013 de nodige opleiding voor het
personeel van de composteerinstallaties en zullen
instaan voor de communicatie over deze nieuwe
regeling.

PROFESSIONELE EN PARTICULIERE
GROENSECTOR
Openbare groendiensten, tuinaannemers en tuinarchitecten
willen aantrekkelijk groen creëren met gezonde planten
die goed groeien, zodat hun klanten/burgers tevreden zijn.
Gezonde planten groeien in een gezonde bodem. Compost is
de unieke bodemverbeteraar dankzij de grote hoeveelheden
stabiele organische stof. Gras, borders, perken, bomen en
struiken bloeien open dankzij compost.
Iedereen wil een mooie tuin. Goed gevuld met gezonde en
sterke planten. Veel bloemen, lekker fruit of een strak gazon.
En dit alles natuurlijk jaar na jaar. Dat put de bodem uit,
ziektes steken de kop op, planten staan er slapjes bij, weinig
groei en wat dan gedaan? Veel van deze problemen zijn op
te lossen als de tuineigenaar de bodem gezond houdt. En
compost bij de aanleg en bij onderhoud zorgen daar voor.
De hobbytuinier vindt alle informatie over compostgebruik,
onderhoudstips en meer in de brochure ‘Vlaco-compost
brengt leven in uw tuin’. Het tuinprogramma ‘Per vierkante
meter’ op Vitaya bereikte heel wat kijkers. Tuinarchitect Pepijn
Verheyen is een trouwe aanhanger van compostgebruik
en verwijst de kijkers door naar de Vlaco-brochure en onze
website. Verder schrijft Vlaco regelmatig artikels die in
hobbypers verschijnen.
Op Green Expo in september nodigde Vlaco alle tuin
aannemers uit om langs te komen op onze stand. We
introduceerden gedroogd digestaat en presenteerden
compost en potgrond.
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GROOTAFNEMERS

De interesse van de groensector in gedroogd digestaat
vertaalde zich in een aantal artikels in Sierteelt &
Groenvoorziening en Boer & Tuinder begin 2013.

Tuinturf, compost, klei, kalk, turfstrooisel en zand zijn
de voornaamste bestanddelen van universele potgrond.
Potgrond wordt meestal verrijkt met meststoffen,
sporenelementen en steeds meer met compost ter
vervanging van de primaire grondstof turf. Het verlies aan
teelaarde (erosie) wordt verergerd door onaangepaste
verbouwtechnieken en uitputtende teeltpraktijken. De
bodem verliest vruchtbaarheid en structuur.
Organische stof, de organische fractie van de teelaarde, is
zeer belangrijk voor de vruchtbaarheid, de structuur, het
vermogen water vast te houden en de biodiversiteit van
de bodem. De bodem is ook een voorname opslagplaats
van koolstof. Het verlies van organische stof in de bodem
bedreigt de bodemvruchtbaarheid, de bodemstructuur
en het vermogen van de bodem om regenwater vast te
houden. Het verergert ook de klimaatverandering. Steeds
meer teelaardeproducenten maken gebruik van compost als
ideale bron van organische stof.

Compost en potgrond in zakken
In seizoen 2011-2012 startten de compostproducenten men
met 40.000 zakken compost en 35.000 zakken potgrond.

Deelnemers in dit project zijn tot op heden Igean milieu
en veiligheid, IOK Afvalbeheer, IMOG, Bionerga en Van
Gansewinkel met groencompost en Ecowerf met gftcompost. IOK Afvalbeheer en IMOG verdelen ook potgrond
in hun werkingsgebied. IOK Afvalbeheer verdeelt ook
10.000 zakken top-dressing voor gazons per jaar.
Containerparken zijn enthousiast met de nieuwe aanwinst.
Het betekent voor de parkwachters de kans om een positief
verhaal te brengen: het groenafval dat de bezoeker hier
brengt, wordt omgezet in een kwalitatief en waardevol
product, dat de bezoeker opnieuw in zijn tuin kan toepassen.
De kringloop wordt gesloten. De kleurrijke zakken zijn ook
mooi om te zien!
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Energie

INLEIDEND
Vlaco verruimde vanaf 2012 nog meer de aandacht richting
het energieluik van de organisch-biologische kringloop
door onder meer een nieuwe projectmedewerker in
dienst te stellen vanaf oktober 2012. Christophe Boogaerts
staat sindsdien in, naast de mede-opvolging van alle
energiewetgeving-items en van de VVP-werking, voor de
opvolging en uitvoering van het nieuw opgestarte IWTproject SYNECO (zie hoofdstuk 6) en voor inschrijving op
nieuwe onderzoeksprojecten rond o.a. vergisting.
In 2012 (en 2013) zijn er heel wat activiteiten inzake
energie-wetgeving geweest, meer bepaald de aanpassing
van het certificatensteun-systeem, input voor onrendabele
top berekeningen, de onderzoekstrajecten, studiedagen,
werkgroepen en workshops, en de interacties met andere
organisaties op het energie-vlak. Hieronder leest u de
hoofdlijnen.

WIJZIGING VAN HET ENERGIEDECREET EN -BESLUIT
Het regelgevend kader voor het certificatensysteem voor
ondersteuning van groene stroom en warmtekrachtkoppeling
(Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Energiebesluit van 19
november 2010) werd grondig hervormd. In grote mate door
de enorme interesse in goedkoop geworden zonnepanelen,
de resulterende certificatenoverschotten en de als te hoog
gepercipieerde doorrekening van de certificatenkost naar
de elektriciteitsfactuur is sinds 2011 een versnelde evaluatie
opgestart van het ondersteuningssysteem: verschillende
studies, enquêtes en advies van de SERV, de VREG, het VEA
en 3E leidden tot een gezamenlijk beleidsadvies en een breed
stakeholderoverleg met als doel de ondersteuning beter af te
stemmen op de onrendabele top, de investeringszekerheid
en marktwerking te bevorderen, en een eerlijke verdeling
van de kosten.
Deze adviezen, al dan niet integraal ter harte genomen,
werden vertaald in een aangepast Energiedecreet
(bekrachtigd en gepubliceerd op respectievelijk 13 en
20 juli 2012) waardoor niet alleen zonnepanelen maar
alle hernieuwbare energie-technologieën een striktere
certificatensteun genieten. De uitvoering van het decreet
inzake een hervormde certificatentoekenning vereiste verder
een wijziging van het Energiebesluit hetgeen finaal werd
goedgekeurd op 21.12.2012. Ook de VEA-rapporten die de
onrendabele top (OT) en de bandingfactor (BF) vastleggen
per categorie groene stroom- of warmtekracht-installatie
werden na 2 stakeholder-overlegmomenten uiteindelijk
in januari 2013 goedgekeurd, en gepubliceerd zodat de

installaties met startdatum vanaf 1.1.2013 effectief onder
het nieuwe steunsysteem vallen. Belangrijke aanpassingen in
het gewijzigde certificatensteun-systeem zijn :
• een geoptimaliseerd onrendabele top (OT)-model en de
onderverdeling van hernieuwbare energietechnologieën
in verschillende projectcategorieën (representatieve
of specifieke) met elk een aparte onrendabele top- en
bandingfactor-berekening in functie van de bepaling van
het aantal toekenbare certificaten per Mwh,
• certificaattoekenning meer afgestemd op de onrendabele
top (OT)-berekening om ‘windfall-profits’ ongedaan
te maken, maar tegelijk wel een aftopping (maximale
bandingfactor) waardoor technologieën zoals onder
andere vergisting niet de OT-steun krijgen die het OTmodel noodzakelijk acht
• vastlegging van maximale bandingfactoren voor
installaties met startdatum vanaf 2013 (decretaal ‘1,25’
en volgens het besluit ‘1’ voor installaties met startdatum
in 2013),
• voor de bestaande installaties een beperking van de duur
van certificatentoekenning tot 10 jaar
• jaarlijkse VEA-rapporten na stakeholderoverleg over
nieuwe OT en bandingfactoren2,
• flankerend besluit openbare dienstverplichting voor de
distributienetbeheerders om 1,5 miljoen GSC en 1 miljoen
2 Voor zonnepanelen is dit tweemaal per jaar
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WKC te ‘banken’ en dus tijdelijk - minstens juli 2014/juli
2016 - van de markt te halen,
• de minimumprijs die de netbeheerder betaalt voor
groene stroom- en warmtekrachtcertificaten wordt gelijk
getrokken (93 €) respectievelijk verhoogd (31 €),
• garanties van oorsprong (ter staving van levering groene stroom) worden vanaf 2013 afzonderlijk van groene
stroom-certificaten en warmtekracht-certificaten toegekend,
• de boeteprijs voor het niet-naleven van de quotum
verplichting (certificatenverplichting) wordt neerwaarts
herzien,

opvolgen en blijven ijveren voor volgende correcties in het
wetgevend kader:
• gft-composteerders met voorvergisting als 1 integrale
categorie (GS cat 6) beschouwen met correcte parameter
waarde voor zelfafname (ZA el),
• aftopping op decretale maximum bandingfactor (1,25)
i.p.v. 1,
• een transparant, stabiel en minder complex OT-model,

• de formule voor quotum-berekening en jaarparameters
quotum veranderen

• waardering van tot nog toe onvoldoende in acht genomen
socio-economische en ecologische voordelen van de
vergistingssector (bijdrage tot betere materialen- en
nutriëntenkringloop,
vermindering
broeikasgassen,
stimulering lokale know-how en tewerkstelling,..),

• in sommige gevallen en boven een bepaalde drempel
moet de groene stroom-producent de kosten van
aansluiting op het elektriciteitsdistributienet betalen

• meer lange termijn zekerheden inbouwen in decreet en
besluit waardoor investeringszekerheid en kredietwaar
digheid van biogas-projecten weer kunnen toenemen,

De relatief ontoereikende certificatensteun voor de
vergistingstechnologieën, de beperkingen in steunduur
en strenge voorwaarden tot verlenging van de steunduur
dreigen de biogas-sector te verstoren. Duurdere
inputstromen vielen de sector trouwens reeds te beurt.
Vlaco en de verschillende met de biogassector verwante
organisaties hebben vanaf 2011 zeer intensief feedback
geleverd op de aanpassingen van het certificatensysteem
doorheen de stakeholder-overlegmomenten en verschillende
nota’s, o.a. via het Vlaams Vergister Platform (VVP). Een
groot aantal van deze opmerkingen of bezwaren werden
niet overgenomen door het kabinet en VEA. Niettemin
bevindt de hele hernieuwbare energiesector zich sinds
enige tijd in woelig water en de aanpassingen aan het
certificatensteunsysteem lijken, alle inspanningen ten spijt,
noch de beloofde investeringszekerheid noch de realisatie
van de hernieuwbare energiedoelstellingen tegen 2020 te
garanderen. Door het beleid wordt te weinig resoluut de
kaart getrokken van de groene energie. Ook de financiële
crisis en de bancaire ontwikkelingen (Basel III-regels)
drukken de kredietbereidheid van de banken (o.v.v. kortere
krediettermijnen, hogere intresten en eis tot hogere inbreng
eigen vermogen). De complexiteit en invulling van het OTmodel leidt nog steeds tot onvrede of wantrouwen. Het
projectklimaat kreeg een stevige deuk.

• een level playing field tussen de verschillende
technologieën en regio’s en landen,
De opvolging en behartiging van het energieluik door Vlaco is
nuttig én noodzakelijk om de continuïteit van de werking van
onze leden vergisters te ondersteunen. Verschillende nieuwe
ontwikkelingen dienen zich in 2013 reeds aan:
• eerste vaststelling van subdoelstellingen (Vlaamse
Regering) per groene stroom-technologie omtrent groei
hernieuwbare energie tot 2020,
• een nieuw ontwerp van decreet doelend op een flexibele
toekenning van certificaten: de Vlaamse regering wenst
het steunsysteem te wijzigen zodat installaties op basis
van hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling
sneller zouden uitschakelen indien het net overbelast is
door hoge productie van minder stuurbare installaties,
• implementatie van duurzaamheidscriteria voor vloeibare,
vaste en gasvormige energiedragers: rapport EC in
aantocht over duurzaamheidscriteria en verdere
VREG-inspanningen tot afwikkelingen van de in 2012
geconsulteerde ontwerp-mededeling ‘certificatie bio
massastromen’,
• toekenning van nieuwe gewestelijke subsidie voor
investering in een voorvergisting bij gft-composteerders

Vlaco zal in samenwerking met andere biogas-gerelateerde
partners (Biogas E, Febiga, ODE bio-energieplatform, FEBEM,
VCM, DLV,…) en onder de VVP-vlag de verdere wijzigingen
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DOELGROEPEN

BOODSCHAP

Vlaco vzw communiceert met iedereen die te maken
heeft met de grote of kleine kringloop van het organischbiologisch afval: compostmeesters, lesgevers, gemeentes,
intergemeentelijke verenigingen, professionele verwerkers,
particuliere en professionele compostgebruikers en
gebruikers van co-producten, overheden. Elk van deze
groepen benaderen we op een andere manier, met een
ander deel van de boodschap. We houden er ook rekening
mee dat die verschillende doelgroepen ook onderling met
elkaar communiceren. Intergemeentelijke verenigingen
communiceren met hun gemeentes, gemeentes
communiceren met hun burgers en hun compostmeesters …
Daarom geven we onze boodschap ook door aan
sectororganisaties en overkoepelende verenigingen. Vlaco
vzw benut elke mogelijkheid om alle doelgroepen te bereiken.

Vlaco vzw promoot de volledige organisch-biologische
kringloopgedachte, via de grote of de kleine kringloop.
Vlaco vzw stelt duurzaam omgaan met grondstoffen voorop.
We leggen de nadruk op het kwaliteitsvol sluiten van de
materiaal- en nutriëntenkringloop en volgen de principes
van cradle-to-cradle.
Afval is grondstof, tuinresten zijn bouwstenen. Via een
netwerk van intergemeentelijke verenigingen, gemeenten,
compostmeesters promoten we kringlooptechnieken. De
professionele verwerkers produceren kwaliteitsvolle bodem
verbeteraars of meststoffen. De afzet en het oordeelkundig
gebruik van deze recyclageproducten is het cruciale sluitstuk
in de materialen- en nutriëntenkringloop.

blz 40 • ACTIVITEITENVERSLAG 2012

Vlaco-compost is een 100 % natuurlijke bodemverbeteraar
die het humusgehalte van de tuinbodem verhoogt en het
bodemleven stimuleert. Hierdoor verbetert de bodem
structuur en zijn de planten minder vatbaar voor ziektes
en droogte. Nieuwe aanplanting slaat beter aan. Door afval
te brengen naar een compostering en dan ineens Vlacocompost mee te nemen sluit men mee de milieuvriendelijke
en duurzame kringloop.
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Het sluiten van de kringloop is ook belangrijk voor de
eindproducten van co-verwerking. Het gamma co-producten
bevat goede meststoffen, die de planten van de nodige
nutriënten voorzien om te groeien en op te brengen. Sommige
leveren vooral stikstof, andere fosfor of kalium. Een goede
productkennis is dus zeer belangrijk. Deze producten zijn
complementair aan Vlaco-compost als bodemverbeteraar.

Figuur 29 Het aantal pageviews van de 10 populairste pagina’s.

ONZE TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN
Vlaco communiceert met haar leden en de gemeentes via de
Vlacovaria en de (bijna) maandelijkse nieuwsbrief.
De gemiddelde oplage van Vlacovaria is 2.150 exemplaren,
en dat vier keer per jaar.
Daarnaast brengt Vlaco ook vier keer per jaar het tijdschrift
de Compostmeester uit. Vanaf 1 januari 2013 wordt de naam
veranderd in KringloopZINe.

EVALUATIE WEBSITE

In 2012 ontving onze website 58.387 bezoeken waarvan
46.370 unieke bezoekers! 71 % zijn nieuwe bezoekers en 29 %
terugkerende bezoekers. Gemiddeld bekeek een bezoeker
4 pagina’s per bezoek en bleef bijna 4 minuten op onze
website rondsurfen, met een gemiddelde van 1 minuut per
pagina.

Hoe vindt men onze website? Hoofdzakelijk via de klassieke
zoekmachines en via doorverwijzingen van andere websites
(Figuur 30). Opnieuw zijn dit websites met tuininformatie
zoals: Tuinadvies.be; Detuingids.be; Tuinadvies.nl, Groen.
net; Avevewinkels.be.
Bij de zoekmachines (Google, Bing, Conduit, …) zoekt men
vooral op volgende woorden en komt dan bij ons terecht:
Vlaco; Composteren; Compost; Compost kopen; Compost
kopen; Compostvat. Via de publicaties werden in 2012
104 bestellingen gedaan.
Er is al 247 keer via een sociale verwijzing (via de sociale
media) naar onze website doorgeklikt. Hoofdzakelijk is dit via
Facebook (onze eigen pagina bestaat sinds 2013), Wordpress,
Blogger en LinkedIn.

Figuur 30 De surfer vindt onze website voornamelijk via
zoekmachines en via tuin-websites.
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Veel graantjes maken een
groot brood
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JAARVERGADERING 2012
In juni 2012 vierde Vlaco het 20-jarig bestaan tijdens de
algemene jaarvergadering. Voor de bijzondere gelegenheid
waren de partners welkom en werd de vergadering beperkt
gehouden. Na een restaurantbezoek werd de groep per bus
naar de circustent van Cirque Du Soleil gebracht, voor een 2
uur durende sprookjesachtige show.

7 februari – groot feest voor Vlaco
Op 7 februari 2013 werd het 20-jarig bestaan van Vlaco in het
groot en breed gevierd. 250 Genodigden volgden de lancering
van het nieuwe Vlaco, de 6 workshops over de thema’s van
de biologische materialenkringloop en waren getuige van de
voorzittersoverdracht. Nadien zorgde de receptie voor een
aangenaam netwerkmoment.
Een uitgebreid verslag vindt u in Vlacovaria 1 van 2013.
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VLACO VZW
Dagelijks team
Kristel Vandenbroek is algemeen coördinator.
Elfriede Anthonissen, Kristof Van Stichelen, Barbara Hoekstra,
Gerrit Van Dale, Wim Vanden Auweele, Elke Vandaele, Ingrid
Vandenbroucke en Jonas Naveld nemen dagelijks het hooi op
de vork.
Katrien De Wilde is gestart als vervanging voor het
secretariaat en werkt ondertussen als administratieftechnisch medewerker. Christophe Boogaerts versterkt dit
team sinds oktober voor het luik energie. Het secretariaat
wordt ingevuld door Nadia Van den Bossche.

Dagelijks bestuur
Het Dagelijks Bestuur, in 2012 bestaande uit Luc Vanacker
(OVAM, voorzitter Vlaco vzw), Ann Braekevelt (OVAM,
secretaris Vlaco vzw), Anja Everaert (Calagro Energie), Paul
Macken (IOK afvalbeheer), Martin Ocket (Indaver), Philip
Peeters (Bionerga), Kevin Schuurmans (Greenergy) en Jos
Van Hoydonck (Igean) is in 2012 vier maal samengekomen.

Raad van bestuur
De Raad van bestuur heeft drie maal vergaderd. De Raad
van bestuur bestond in 2012 uit de leden van het Dagelijks

bestuur, Jos Boekcx (Ivarem), Luc Crommen (Limburg.
net), Martina Kinders (EcoWerf), Rudy Meeus (OVAM),
Wouter Platteau (Agrikracht), Geert Schoutteten (Shanks
Vlaanderen), Pieter Vandenberghe (IVVO), Isabelle Van De
Populiere (IMOG), Ludo Vandoninck (BioEnergy), Pieter
Vijncke (IVBO) die het mandaat deelt met Davy Demets (van
Gansewinkel) en Emanuel Wandels (De Bree Solutions N.V.).
Begin 2013 werd Emanuel Wandels vervangen door Jorik
Muylle. Ook Pieter Vandenberghe is vervangen door Johan
Del’haye. Begin 2013 namen we afscheid van Luc Vanacker
als voorzitter en nam Rudy Meeus de voorzittersfakkel over.
In de Raad van Bestuur is Luc Vanacker sinds 13 juni 2013
vervangen door Kathleen Schelfhout.

Organogram
Zie figuur onderaan

Werkgroepen
Werkgroep kwaliteit
Tijdens deze ledenvergadering bespreken we de onderwerpen
die betrekking hebben op de controle en certificering,
staalname en analyse, wetgevende bepalingen en de kwaliteit
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Het Dagelijks team van Vlaco vzw. Vlnr : Barbara Hoekstra, Kristof Van Stichelen, Nadia Van den Bossche, Jonas Naveld,
Wim Vanden Auweele, Christophe Boogaerts, Ingrid Vandenbroucke, Katrien De Wilde, Elfriede Anthonissen, Kristel
Vandenbroek, Elke Vandaele en Gerrit Van Dale staan niet op de foto.

Raad van Bestuur van Vlaco vzw.
Vlnr: Paul Macken, Pieter Vijncke, Jos Van Hoydonck, Philip Peeters, Isabelle Van de
Populiere, Jos Boeckx, Martina Kinders, Ann Braekevelt. Kevin Schuurmans, Anja Everaert, Luc Vanacker, Geert Schoutteten,
Davy Demets, Wouter Platteau, Emanuel Wandels, Rudy Meeus. Rudy Meeus is de nieuwe, huidige voorzitter van Vlaco. Pieter
Vandenberghe, Ludo Vandoninck, Luc Crommen en Martin Ocket ontbreken op deze foto.
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van de eindproducten met onze leden-producenten. We
delen onze leden in 2 groepen, enerzijds de composteerders
van groen- en gft-afval, en anderzijds de OBA-vergisters en
mestverwerkers. Deze opdeling is doorgevoerd omdat er
dan meer specifieke onderwerpen kunnen belicht worden.
Tijdens deze werkgroepen zijn vertegenwoordigers van
de verschillende bedrijven aanwezig en worden vooral, in
overleg, oplossingen gezocht voor problemen en evoluties
die men tegenkomt in de dagdagelijkse praktijk. In 2012
heeft Vlaco vzw vier werkgroepvergaderingen kwaliteit
georganiseerd met haar leden.

Werkgroep Marketing
Om een vlotte communicatie in verband met de marketingacties
te hebben is het belangrijk dat iedere compostproducent een
contactpersoon voor de compostverkoop doorgeeft aan Vlaco
vzw. Het is immers belangrijk dat de algemene campagne
van Vlaco vzw aangevuld wordt met lokale marketing- en
verkoopsinspanningen van de compostproducenten. Een
goede informatiedoorstroming, met een duidelijk zicht

op ieders inspanningen is essentieel. Zo kunnen beide
campagnes versterkend werken. Via de marketing werkgroep
helpen de contactpersonen mee om de marketingcampagne
van Vlaco vzw uit te stippelen en te evalueren.
Het traject opzakken van compost en potgrond, beursaanwezigheid, het project DuPoCo en marketingplanning waren de
hoofdthema’s in 2012.

Stuurgroep Thuiscomposteren
tuinieren (STAT)

en

Afvalarm

Vlaco vzw wil op de hoogte blijven van de (nieuwe)
ontwikkelingen bij de leden. Anderzijds wenst Vlaco iedereen
zo goed mogelijk te informeren. Wederzijdse uitwisseling is
immers een belangrijke bron van inspiratie en kennis. De
STAT (Stuurgroep Thuiscomposteren en Afvalarm Tuinieren)
speelt in het bereiken van bovenstaande doelstellingen een
belangrijke rol, en komt daartoe 1x per drie maanden samen.
Deze regelmaat heeft voordelen naar het communiceren van
nieuwe ontwikkelingen en belangrijke aandachtspunten.
Minstens 1 op 2 STAT-overlegmomenten (zullen) bestaan

Stuurgroep Thuiscomposteren en Afvalarm tuinieren (STAT)
Staand vlnr: Annick Maes, Heidi De Ruytter, Gerrit Van Dale,
Eddy Reynaert, Luc Vanacker, Inge Singelyn, Jan Godemont, Maryse Lambrechts, Siska Willems. Zittend vlnr: Ilse Jannes, François
Jacobs, Elfriede Anthonissen, Rudi Van de Gaer, Ann Hufkens. Niet op de foto:Kristof Van Stichelen, Kathleen Schelfhout, Els Van
Camp, Kris Dobbelaere, Inge D’hoe, Tjen Hillaert, Trees Geeraerts, Valérie Willequet, Maïté Ramault, Sara Coessens, Katrien
Telen, Koen Delie en Kristel Vandenbroek
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uit ‘brainstorms’, met als doel het snel, veel nieuwe ideeën
over een bepaald onderwerp genereren, waarbij pas later in
het proces opgesomde ideeën worden bekritiseerd, waarbij
aandacht is voor kwantiteit, en waarbij zelfs wilde ideeën
(die mogelijks leiden tot nieuwe onverwachte toepassingen)
welkom zijn. Na de ideevinding fase worden – uiteraard – de
ideeën systematisch geëvalueerd en geprioriteerd. Recent
werd de STAT omgedoopt tot SOM (Stuurgroep Organischbiologische Materialenkringloop). Enerzijds om tegemoet te
komen aan de nieuwe naamgevingen in het Vlaamse beleid,
maar anderzijds ook als verwijzing naar het feit dat de ‘som’
van al de kennis en ideeën uit de stuurgroep een belangrijke,
positieve bijdrage / meerwaarde kan zijn voor de werking van
Vlaco en het nieuwe preventiemodel dat men in Vlaanderen
wil uitbouwen.

Verhuis
Begin 2012 verhuisde Vlaco vzw naar de andere kant van
Mechelen. Nauwelijks goed en wel geïnstalleerd werd een
office-warming georganiseerd om onze leden de weg naar de
nieuwe locatie te leren kennen.
Het was voor Vlaco ineens ook de gelegenheid om een
overzicht te bieden van ons 20-jarig bestaan. De evoluties,
de groei en nieuwe ontwikkelingen werden gedocumenteerd
met cijfers, foto’s en archiefmateriaal. 2012 was voor ons een
feestjaar.
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De financiële middelen van Vlaco vzw zijn afkomstig van
de lidmaatschapsbijdragen, van de werkingsbijdragen, van
zowel de OVAM, de intergemeentelijke verenigingen als de
privé-verwerkers en van projecten. Van bij de oprichting is
gestreefd naar een evenwichtige verhouding OVAM / ledenproducenten & intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
De kosten omvatten ook voorzieningen voor 2013.
Tabel 27

Resultatenrekening 2012

KOSTEN (in Euro)
Personeel (bezoldigingen, ...)

OPBRENGSTEN (in Euro)
877.855

Lidmaatschapsbijdrage klasse 1 (OVAM)

59.494

Kantoor + technische
uitrusting

63.297

Marketing

68.811

Werkingsbijdrage klasse 1 (OVAM)

73.160

Werkingsbijdrage klasse 2 en 3 + toegetreden leden
(producenten)

627.184

Werkingsbijdrage Cel Thuiscomposteren

101.976

Bijdragen projecten, promotiemateriaal, studiedagen e.a.

175.880

Vergoedingen aan derden
Labo-analyses

233.192

Onderzoek

115.235

Preventie thuiscomposteren

141.274

Communicatie
Andere kosten
Totaal

108.478

Lidmaatschapsbijdrage klasse 2,3 e.a.

500.479

22.513
14.574
1.609.911

Financiële opbrengsten & recuperatie kosten
Totaal

39.651
1.613.142
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Ledenlijst

1

Agrikracht n.v. Moorslede Moorslede

09 242 85 50

Bilzen

011 520 810

2

Agrikracht n.v. Rumbeke Rumbeke

09 242 85 50

Maasmechelen

011 520 810

3

Agri-Power

Malle

03 312 12 65

23

Biopower Tongeren n.v.

Tongeren

0479 34 16 94

4

Agro-Energiek bvba

Zomergem

09 372 79 76

24

Boonen Biogas bvba

Meerhout

014 301 598

5

Agrogas

Geel

25

Calagro Energie bvba

Zomergem

0497 11 02 99

6

Ampower bvba

Pittem

26

De Bree Solutions n.v.

Oostende

059 333 473

7

Arbio bvba

Arendonk

014 677 722

27

De Bree Solutions n.v.

Eke

09 222 55 80

8

Barts Potato Company

Westvleteren

057 409 120

28

De Bree Solutions n.v.

Eeklo (IVM)

050 728 748

9

Bio 7 n.v.

Rijkevorsel

03 314 62 23

29

De Bree Solutions n.v.

Oostende (IVOO) 050 728 748

10

Bio-Electric bvba

Beernem

050 788 866

30

De Kruisberg n.v.

Arendonk

014 679 914

11

Bio-Energie Herk bvba

Herk-De-Stad

0496 52 06 51

31

De Winter n.v.

Herent

016 239 372

12

BioEnergy n.v.

Lommel

011 287 027

32

De Winter n.v.

Sint-Truiden

016 239 372

13

Biofer n.v.

Zoutleeuw

011 88 23 81

33

Digrom Energy

Ardooie

09 242 85 50

14

Biofors bvba

Ranst

0476 37 08 85

Dranco

Gent

09 233 02 04

15

Bio-Gas Boeye bvba

Haasdonk

03 775 78 39

34

Ecowerf

Wilsele

016 284 300

16

Biogas Bree

Bree

089 70 17 90

35

Gemeente Aalter

Aalter

09 226 39 74

17

Biogas De Biezen bvba

Arendonk

014 451 565

36

Gemeente Bierbeek

Bierbeek

016 46 87 87

18

Biogas Solutions /
Compofert

Kallo

014 501 602

37

Gemeente Brasschaat

Brasschaat

03 650 02 94

19

Biomass Center

Ieper

057 219 284

Gemeente Knokke Heist

Knokke Heist

050 630 100
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38

Green Power Pittem n.v.

Pittem

0475 27 09 25

MIROM

Roeselare

051 260 350

39

Greenergy BVBA

Herselt

016 69 40 56

MIWA

Sint-Niklaas

03 776 72 50

40

GSL bvba

Halle

02 380 05 30

OVAM

Mechelen

015 284 284

41

Guilliams Green Power n.v. Boutersem

016 73 33 37

57

014 44 34 00

HAVILAND

Asse

02 466 51 00

Quirijnen Energy Farming
Merksplas
bvba

IBOGEM

Beveren

03 575 00 75

58

Recycling n.v.

Wetteren

09 369 39 22

IDM

Lokeren

09 348 43 97

59

Renovius

Overpelt

011 807 350

60

Roosen Borgh

Riemst

012 457 031

61

Samagro n.v.

Leisele

058 299 439

62

Sap - Eneco Energie n.v.

Houthulst

015 404 140

63

Senergho

Gits

051 700 733

64

Shanks Vlaanderen n.v.

Roeselare

051 226 044

Stad Antwerpen

Antwerpen

03 260 80 25

Stad Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

03 760 90 00

Stad Tienen

Tienen

016 805 700

42

43+44 IGEAN Milieu & Veiligheid Brecht
45

03 330 19 20

Ijzer Energie

Diksmuide

015 404 140

ILVA

Aalst

053 838 848

IMOG

Moen

056 456 585

INCOVO

Vilvoorde

02 255 94 70

INDAVER n.v.

Grimbergen

02 253 11 07

INTERRAND

Hoeilaart

02 658 95 41

INTERZA

Zaventem

02 721 07 31

Beerse

014 614 992

66

Storg

HouthalenHelchteren

011 79 16 19

Isvag

Wilrijk

03 887 80 36

67

Storg

Bree

089 844 846

IVAGO

Gent

09 240 81 11

68

Van Gansewinkel bvba

Ronse (IVLA)

050 322 521

IVAREM

Lier

03 491 07 70

69

Van Gansewinkel bvba

Eeklo

09 377 34 24

IVBO

Brugge

050 456 311

70

Van Gansewinkel bvba

Brugge (IVBO)

050 322 521

IVEB

Brecht

03 665 18 84

71

VC Energy bvba

Deinze

09 371 49 85

IVIO

Izegem

051 311 796

72

Verko

Dendermonde

052 213 991

IVLA

Oudenaarde

055 302 713

73

Ieper

016 650 657

IVM afvalbeheer

Eeklo

09 377 82 11

Waterleau NewEnergy
Ieper nv

IVOO

Oostende

059 552 730

74

Wauters PLAN LV

Vliermaal

012 263 782

52

IVVO

Ieper

057 230 880

75

Westcompost

Ieper

057 216 916

53

Kennes

Hoogstraten

03 315 01 95

76

WIPS n.v.

Schendelbeke

054 437 676

54

Lavaert bvba

Lauwe

056 421 318

77

Wittevrongel Eneco n.v.

Aalter

015 404 140

Limburg.net

Hasselt

011 288 989

78

Metrans Vermeiren

Meer

0496 55 08 82

Loon, Grond en vervoerwerken Renders bvba

79

Gemeente Grobbendonk Grobbendonk

55

Meer

03 314 28 06

56

Marc Beys bvba

Steenokkerzeel

016 65 13 65

46

47

48+49 IOK Afvalbeheer

50

51

65
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