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Dit was 2016

Voor de kwaliteitsopvolging en 
certificering zijn er door Vlaco 

453 staalnames uitgevoerd in 2016.

134 activiteiten 
schreven zich in voor het 
kringloopweekend 2016.

De composterings- en vergistingssector produceerden in 
2016 ruim 600 GWh groene stroom, dat is gelijk aan het 

elektriciteitsverbruik van ongeveer 200.000 gezinnen.

Compostering en vergisting in Vlaanderen  
heeft een potentieel om 1 miljoen ton  

aan CO2-equivalenten te besparen.

In 2016 gaf Vlaco 
127 vormingen over 

thuiskringlopen.

In 2016 werd bijna 
425.000 ton compost 

afgezet.

In 2016 werd 
1.301.326 ton 

digestaat afgezet.

In 2016 werden er door 
Vlaco 110 bedrijven 

opgevolgd.
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 “Met Vlaco heb ik het gevoel dat er iemand met mij meekijkt en meedenkt 
rond de dagelijkse activiteiten op onze installatie.  In onze plaats waken 
ze over de ontwikkeling van nieuwe wetgeving en je kan hen steeds als 
hulplijn inschakelen. Een aangename en ongedwongen samenwerking 
waarbij Vlaco graag zijn expertise deelt maar ook openstaat om zelf 
iets bij te leren.  In 2016 verkenden we samen nieuwe markten en 
probeerden succesvolle initiatieven uit zoals de bodemprofessor. Alleen 
maar mooie vooruitzichten om de samenwerking verder te zetten!”  

Johan Del’Haye - Exploitatieverantwoordelijke compostering IVVO

“Als nieuwe lesgeefster bij Vlaco voor het thema voedselverlies, maak 
ik deel uit van een enthousiast team Vlaco-kringloopkrachten dat de 
biologische kringloop in de kijker zet met het thema ‘red de restjes’.  
Als gezondheidscoach met specialisatie voeding, ligt het ecologische 
en duurzame aspect van voeding mij na aan het hart. Bij Vlaco kan ik 
deze passie combineren en de burger bovendien sensibiliseren. Want 
voedselverlies is iets waar wij als consumenten zelf veel aan kunnen  
doen. Met Vlaco is het altijd iets nieuws en creatiefs. Soms staan we 
op een beurs met een heuse foodtruck, de andere keer boksen we zelf 

een stand in elkaar, zoals op de plantenbeurs van Bokrijk.” 

Sofie Mogensen – Lesgeefster Vlaco 

“Onze samenwerking met Vlaco verloopt steeds constructief. Mogelijke 
problemen worden in onderling overleg aangepakt en een audit gebeurt 
steeds vanuit een pragmatische aanpak. We kunnen ook op Vlaco rekenen 
op het vlak van promotie en productdifferentiatie. Op die manier hopen 
we het product digestaat beter in de markt te zetten. Als exploitant is het 
een prettige samenwerking die we erg appreciëren en in de toekomst heel 
graag verder zetten.”  

Sofie Boeye – Eigenaar Biogas Boeye 

KIEZEN VOOR VLACO
Vlaamse Compostorganisatie vzw
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TEAM THUISKRINGLOPEN: 
VASTE WAARDE IN VLAANDEREN
Team thuiskringlopen stond in 2016 opnieuw op evene-
menten om haar boodschap rechtstreeks met de burger 
te communiceren. Op die manier wordt de boodschap 
van Vlaco verder verspreid en raakt Vlaco ook gekend bij 
organistoren van evenementen. In de toekomst zullen we 
daarom nog meer op evenementen staan die de biologische 
kringloop positief in de kijker zetten.

Vlaco blijft investeren in de opleiding van vrijwilligers, 
kringloopkrachten en lesgevers. Team thuiskringlopen 
ontwikkelde in 2016 twee nieuwe vormingen om burgers 
nog gerichter te sensibiliseren: de Bodemprofessor en 
Red-de-restjes. Met de bodemprofessor wil Vlaco vooral 
de meerwaarde van compost voor de bodem benadrukken 
door een echte kijk- en beleefervaring. Dankzij een visuele 
voorstelling van proefjes kan de bodemprofessor ook 
moeilijkere onderwerpen aansnijden zoals het belang van 
organische stof in de bodem. Met de vorming Red-de-Restjes 
wordt er op een educatieve en smakelijke manier aangetoond 
hoe je van restjes de heerlijkste hapjes kan maken en zo 
meehelpt aan het sluiten van de biologische kringloop. 

In 2016 werden er met de intercommunales van West-
Vlaanderen gesprekken opgestart om kringloopkrachten met 
een plus op te leiden. Deze kringloopkrachten kunnen door 
de intercommunales worden ingezet op evenementen en 
krijgen een bijkomende opleiding rond specifieke thema’s.

Vlaco-vormingen 2016 aantal

Thematische Infosessies in samenwerking met 
gemeenten en intercommunales

127

Thematische Infosessies voor externen 15

3-delige infosessie Thuiscomposteren 
(kringlooptechnieken + praktijk composteren)

14

7-delige uitdiepsessie voor kringloopkrachten 3

Tabel 1 Vormingen georganiseerd door Vlaco in 2016.

Tenslotte blijft Vlaco investeren in communicatiemateriaal 
om zoveel mogelijk thema’s van de biologische kringloop te 
belichten. Zo ontwikkelden we in 2016 nieuwe folders over 
voedselverlies, insectenhotels en een nieuw handboek over de 
kringloopwerking. De bestellingen tonen dat er gretig gebruik 
wordt gemaakt van deze folders.  Om de wakkere burger zoveel 
mogelijk te informeren, bieden we al deze informatie bovendien 
ook online op onze website aan in PDF-formaat.

THUISKRINGLOPEN

Titel
Aantal 
2016

Via 
opleidingen 
en cursussen

Boek Composteren en 
kringlooptuinieren 13  

Brochure Grasbeheer in de 
kringlooptuin 832 317

Brochure Kippen houden in de 
kringlooptuin 2 072 317

Brochure Snoeihout verwerken in de 
kringlooptuin 685 317

Brochure Thuiscomposteren in de 
kringlooptuin 2 891 317

Brochure Tuin- en keukenresten 
composteren (kinderspel) 438 45

Brochure Vaste planten in de 
kringlooptuin 826 317

Brochure Vlaco-compost brengt 
leven in uw tuin 2 395 317

Brochure Voedselverlies ... en wat u 
er zelf aan kunt doen. 3 035 317

Brochure Op ontdekking in de 
tuinbodem 700  

Folder Bodembedekkers 1 910 317

Folder Compost brengt leven in de 
kringlooptuin 2 406 317

Folder Gazon 1 611 317

Folder Hoe kiest u vaste planten 
voor de kringlooptuin? 2 180 317

Folder Hoe verzorgt u vaste planten 
in de kringlooptuin? 1 981 317

Folder Integrale kwaliteitsopvolging 45

Folder Mulch in de kringlooptuin 2 826 317

Folder Thuiscomposteren in 
compostbakken 5 916 317

Folder Thuiscomposteren in het 
compostvat 5 255 317

Folder Thuiscomposteren in een 
wormenbak 2 792 317

Fotofolder Thuiscomposteren 
(anderstaligen) 3 761 45

Folder Voedselverlies? Lekker niet! 15 835 317

Handleiding Allemaal 
Thuiskringlopen 431  

Handleiding Home Composting 
Manual 23  

Kinderboek Lieske 1

Lespakket Composteren met 
kinderen

Enkel 
online

Posters kringlooptuinieren 34 A4-kopies    
317

Projectbundel lagere graad sec. ond. 
- De biochemie v/h composteren

Enkel 
online

Tabel 2 Afname publicaties Vlaco in 2016.
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INSPIREREN OP EVENEMENTEN 

Floraliën 2016
In 2016 stond Vlaco op verschillende evenementen, met als 
uitschieter de Floraliën in Gent. Vlaco vzw leverde 210 m3 

Vlaco-compost in zakken en de vele tuinontwerpers en telers 
gebruikten het product als beschermende mulchlaag tussen de 
planten op alle 4 de Floraliën locaties. Sinds de editie van 2010 
kiest de Floraliën voor duurzame Vlaco-compost in plaats van 
turf. Floraliën besparen hierdoor 81 ton CO2

   Dat is evenveel als 
35 gezinnen die een jaar lang hun auto laten staan. 
Om de Floraliën-bezoekers te tonen dat kringloopelementen 
in veel vormen en kleuren bestaan, ontwierp Vlaco samen met 
onze vrijwilligers  drie grote toontuintjes: een moderne, een 

klassieke en een landelijke tuin. 

Kringloopweekend 2016
Vlaco organiseerde ook dit jaar opnieuw het kringloopweekend 
onder het thema ‘Red-de-Restjes: want de restjes maken 
het verschil’. Met 134 activiteiten was 2016 opnieuw 
een groot succes. Wie een activiteit aanmeldde op www 
kringloopweekend.be, kreeg een inspiratiebox toegestuurd met 
allerlei info en gadgets rond restjes redden.

Naast het focusweekend op 11 en 12 juni toerde ook de 
foodtruck mét kok rond door heel Vlaanderen. Onze kok, Veerle, 
gaf elke bezoeker huis-, tuin- en keukentips en liet iedereen 
proeven van restjes omgetoverd in de heerlijkste hapjes. Elke 
passant kreeg bovendien nog een klein presentje onder de vorm 
van een Vlaco-zakclip om restjes langer vers te houden! 

Volgens de enquête die Vlaco lanceerde tijdens 
de Floraliën zal 83 % van de bezoekers aan de 
toontuinen nu ook thuis aan de slag gaan met 
kringlooptechnieken! Een mooi succes dus!

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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Elk jaar opnieuw wordt er 
via verschillende kanalen 
reclame gemaakt voor het 
kringloopweekend  In 2016 
zorgden we ervoor dat 
er 100.000 broodzakken 
met het campagnebeeld 
verspreid werden over de 
Vlaamse bakkers. Want 
brood is het restje dat het 
meest wordt weggegooid. 
Met andere woorden, Red-
de-restjes is broodnodig! (zie 
foto broodzak) 
Vlaco zorgde tenslotte ook 
voor een leuke prijs zodat 
bezoekers extra veel zin 

kregen om naar een kringloopactiviteit te gaan. 40 bezoekers 
maakten kans op een workshop met een professionele chef-kok! 
De winnaars mochten bij Klara Libert (de Keyser en de Kok) of 
Ilse D’hooge (Libelle Tv-kok) een workshop volgen.

Samenwerking Vlaco – Landelijke Gilden
In 2016 had Vlaco opnieuw een samenwerking met de Open 
Tuinen van Landelijke Gilden. Het laatste weekend van juni 
stond traditioneel in de kijker met Open tuinen onder het 
thema ‘ontdek natuur in je tuin’. Verschillende tuinen in heel 
Vlaanderen werden opgeluisterd met een Vlaco-kringloopkracht 
die de bezoeker alles uit de doeken deed over thuiskringlopen. 

Open Bedrijvendag 

Tenslotte was Vlaco in 2016 ook duidelijk vertegenwoordigd op 
Open Bedrijvendag dat zijn 20ste verjaardag vierde met het thema 
‘hernieuwbare energie’. Een thematiek die uitstekend past bij 
de missie en visie van Vlaco. De leden van Vlaco die beslisten 
om deel te nemen, kregen dan ook extra ondersteuning met 
een bodemprofessor of een heuse on-the-road –formule met 
Red-de-restjes lesgevers. Onder de vorm van heerlijke Red-de-
restjes-hapjes kwamen bezoekers zo alles te weten over het 
reilen en zeilen van de biologische kringloop. Vlaco stelde ook 
enkele gadgets ter beschikking en het communicatiemateriaal 
zorgde voor de nodige zichtbaarheid.

4vervolg

THUISKRINGLOPEN
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TEAM THUISKRINGLOPEN OP 
ONDERZOEK
Regelmatig stellen burgers concrete vragen over het effect of 
het gebruik van bepaalde kringlooptechnieken. Om hieraan 
tegemoet te komen start Vlaco regelmatig eigen onderzoek op. In 
2016 concentreerden we ons op vier actuele probleemstellingen:

• Effect van mulch op slakkenvraat
• Effect van digestaat op groenten 
• Bokashi 
• OK Compost Home –gelabelde zakjes thuiscomposteren

Heeft het type mulch effect op slakkenvraat? 
Een vraag die we bij Vlaco regelmatig krijgen. In 2015 startte 
Vlaco in samenwerking met Comité Jean Pain een eerste 
onderzoek op. In 2016 preciseerden we dit onderzoek met 
verschillende muclhmaterialen (compost, gras, houtsnippers, 
blad, stro, zand, eischaal, dennennaalden en oesterschelp) 
en kozen we voor sla (Wonder der Vier Jaargetijden) als 
groentesoort.
De resultaten zijn uiteenlopend. Op de percelen met 
compostmulch trad nooit slakkenvraat op en de percelen 
met houtsnippers kenden in de hele periode vraat. Verder 
onderzoek is nodig om hier een sluitende conclusie te 
trekken. 

Effect van digestaat op groenten 
Digestaat is aan een flinke opmars bezig. De kringlooptuinier 
is echter nog niet vertrouwd met alle toepassingen en 
mogelijkheden van dit product. Vlaco voerde daarom een 
kleine proef uit in Comité Jean Pain om meer te weten te 
komen over het effect van digestaat op groenten. 
Vlaco testte sla, erwt, aardbei, courgette, witte kool en 
wortel. Daaruit bleek dat vooral de witte kool en de wortel 
baat hadden bij het gebruik aan digestaat. Beiden groeiden 
opvallend sneller en ontwikkelden een grotere koolkrop en 
een lange dikke wortel. 

De zin en onzin van Bokashi 
Regelmatig krijgt Vlaco vragen van particulieren of Bokashi-
fermentatie emmers zinvol zijn om aan te schaffen. Het team 
thuiskringlopen maakte er een demo-proef van om de zin-en 
onzin van het Bokashi-product vast te stellen. 
Na een fermentatieproces van een 5-tal weken bleek de 
textuur van het oorspronkelijke materiaal nog perfect te 
onderscheiden, alleen leek alles gedroogd en verschrompeld. 
Na enkele weken blootstelling aan de open lucht ging het 
Bokashi-restmateriaal zich net gedragen als ander organisch 
materiaal dat je ergens stockeert in een zuurstofrijke 
omgeving: het begint gewoon te composteren.  
Moraal van het verhaal: Je geeft veel geld uit aan een product 
dat nadien toch in de tuin of op de composthoop belandt om 
verder te verteren. 

‘OK Compost Home’-label getoetst aan de 
praktijk
Met het oog op het ontwikkelen van een Europese standaard 
met criteria voor materialen die in een thuiscomposteer-
systeem verteren, hebben Vlaco-lesgevers onder begeleiding 
van OWS (Organic Waste Systems) 3 materialen met OK 
compost Home label (broodzak, rijstzak en tijdschriftenwikkel) 
getest in 3 composteersystemen. 

De link tussen labo- en veldtesten is vrij goed. Door 
het onderzoek is evenwel aan het licht gekomen dat er 
problemen zijn met het thuiscomposteren van de specifieke 
tijdschriftenwikkel die in de test is gebruikt. Er zijn contacten 
geweest met de leverancier van het basismateriaal en 
ondertussen is dit probleem gelukkig opgelost.

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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ONTWIKKELINGEN IN HET DUUR-
ZAAM MATERIALEN-, NUTRIËN-
TEN-, ENERGIE- EN BODEMBELEID 

Materialenbeleid 
In 2016 werd het Uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval 
en Gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd.  Vlaanderen wil 
consumptie loskoppelen van afvalproductie, inzetten op meer 
hergebruik, innovatieve inzamelsystemen, minder zwerfvuil, 
minder sluikstorten en minder gelijkaardig bedrijfsafval. 
Voor organisch-biologisch afval engageren de Vlaamse 
overheid en de spelers uit de hele voedselketen zich om het 
voedselverlies tegen 2020 te verminderen met 15 %. Vlaco 
zet daarbij in op acties die de burger moeten aanspreken om 
minder voedselverlies te produceren en de restjes te redden. 
Met de opleiding van de nieuwe lesgevers in het “Red-de-
restjes-thema” zijn we alvast goed voorbereid. 
De selectieve inzameling van gft- en groenafval wordt 
verder gepromoot, in het bijzonder in de regio’s die kampen 
met hoge restafvalcijfers. Er wordt, samen met de sector, 
onderzocht om de gft-definitie uit te breiden met vlees- en 
visresten.
De selectieve inzameling bij bedrijven is verplicht voor 
gebruikte frituurvetten en -oliën, houtafval, groenafval en 
voor voormalige voedingsmiddelen bij een productie van 
meer dan 20 kg/week. Vanaf 2021 wordt de selectieve 
inzameling van organisch-biologisch bedrijfsafval verplicht 
voor grote en middelgrote oba-producenten. Vlarema zal 
hiervoor worden aangepast. Bij de kleinere producenten 
zullen proefprojecten worden opgestart om de praktische en 
economische gevolgen te onderzoeken.
Verder wordt er voor het beleid inzake organisch-biologisch 
afval verwezen naar het actieplan “Biomassa(rest)stromen 
2015-2020”.

Mestbeleid 

Vlaco diende in 2016 twee voorstellen tot wijziging in  
MAP 5 wil in Vlaanderen het gebruik stimuleren van 
meststoffen die beduidend bijdragen tot de toename van 
de effectieve organische stof in de bodem. De mogelijkheid 
om slechts 50 % van de fosfor-bemesting in de bedrijfsbalans 
op te nemen is behouden en uitgebreid voor stalmest en 
boerderijcompost. Echter, ook gedroogd digestaat en dikke 
fractie digestaat bevatten vaak veel stabiele organische stof. 
Vlaco heeft een voorstel ingediend om de vrijstelling van 
50 % van de fosfor op klasse I en II bodems toe te kennen 
voor gedroogde digestaten en dikke fracties digestaat die als 
bodemverbeterende middelen kunnen beschouwd worden.

Samenstelling effluent en slib van digestaat-
verwerking 
In MAP 5 werd aan zowel de definitie van niet-emissiearme 
aanwending als aan de definitie van effluent de voorwaarde 
‘… bedraagt maximaal 2 % droge stof’ toegevoegd. Dit heeft 
het nefaste effect dat bepaalde effluenten, die voorheen 
wel in aanmerking kwamen voor een attest voor meststof 
met lage stikstofinhoud of voor een attest meststof die niet 
emissiearm moet uitgereden worden, nu plots niet meer 
voldoen, hoewel er geen verhoogd risico op emissies bestaat. 
Vlaco heeft een voorstel ingediend om het onderscheid te 
maken tussen effluent en slib op basis van organische stof 
(effluent heeft minder dan 2 % organische stof op verse stof).

Europees Beleid 

Circulaire Economie 
In december 2015 heeft de Europese Commissie het nieuwe 
pakket omtrent circulaire economie gelanceerd. Vlaco, ECN 
(European Compost Network) en OVAM pleiten samen om in 
de nieuwe Europese kaderrichtlijn voor afval een verplichting 
op te nemen tot selectieve inzameling van biowaste aan de 
bron, zonder voorwaarden. Verder is het ook belangrijk om 
een doelcijfer voor recyclage van biowaste te specifiëren. 
Een circulaire economie realiseren, de biologische kringloop 
zo groot en volledig mogelijk maken, is een goede zaak voor 
iedereen. Het rapport van het Europees Parlement bevat 
alvast goede en ambitieuze voorstellen omtrent biowaste 
om dit waar te maken. Vlaco blijft aan de kar trekken om 
Vlaanderen in 2050 volledig circulair te maken!

PROFESSIONELE KRINGLOOP
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Europese Meststoffenverordening 
In 2016 heeft de Europese 
Commissie het ontwerp van 
uitbreiding van de Europese 
Meststoffenverordening (waar-
in naast minerale meststof-

fen ook organische meststoffen, bodemverbeterende 
middelen en teeltsubstraten zullen worden opgenomen 
en de aanduiding EG-meststof kunnen krijgen) afgerond. 
Met de markering als EG-meststof zullen meststoffen of 
organische bodemverbeterende middelen (zoals compost- 
en digestaatproducten) niet meer beschouwd worden als 
een afvalstof, maar vrij verhandelbaar worden binnen de 
EU. Hiermee wil Europa voornamelijk een administratieve 
vereenvoudiging realiseren waardoor nutriënten 
gemakkelijker tussen regio’s kunnen worden verhandeld. 
Organische meststoffen die een productstatus verkrijgen, 
kunnen ook gemakkelijker kunstmeststoffen vervangen en zo 
een positieve bijdrage leveren aan de circulaire economie. 
Op het voorstel van de Europese Commissie van maart 2016 
heeft Vlaco uitvoerig gereageerd, omdat in het voorstel een 
aantal cruciale punten niet of onvoldoende zijn onderbouwd, 
zoals de onderbouwing van de productkwaliteit. Dit CE label 
wordt vooral een administratief gegeven, maar zal op federaal 
niveau wel het Koninklijk Besluit Meststoffen vervangen 
(FOD-ontheffing voor compost en digestaat). Het is geen 
verplichting maar een vrije keuze om voor dit label te gaan. 
Kiest een producent ervoor om de inspanning voor het CE-
label niet te doen, dan blijft de huidige wetgeving van kracht. 
Voor bulkproducten zal het moeilijk zijn om rechtstreeks 
het CE label te behalen. Er zijn onvoldoende nutriënten in 
aanwezig, of de schommelingen in samenstelling zijn te groot. 
De optie die dan overblijft is om compost en digestaat verder 
op te werken en/of te mengen tot een gemengde organische 
meststof. Vlaco blijft pleiten voor het maximale behoud en 
benutting van de inspanningen die vandaag de dag in voege 
zijn, o.a. op het vlak van staalname en analyse, audits van de 
composteer- en vergistingsbedrijven, kwaliteitsnormen, ….

BREF (BAT Reference Documents)
In 2016 is er ook vooruitgang geboekt in het dossier van 
de BREF’s. Deze Europese documenten beschrijven wat de 
meest milieuvriendelijke technieken zijn die een bedrijf kan 
toepassen. 
De Europese Commissie heeft aan ECN (European Compost 
Network) de opdracht gegeven om een subwerkgroep 
biologische afvalverwerking te leiden. In 2014 is de 
subwerkgroep opgestart, Vlaco neemt actief deel en is ook 
lid van de technische werkgroep om er over te waken dat 
voorgestelde technieken en normen haalbaar zijn voor de 
biologische verwerking in Vlaanderen. 

Eind 2015 heeft het EIPPC Bureau, de spil tussen de Europese 
Commissie en de lidstaten, een ontwerptekst verspreid. 
Vlaco verzamelde opmerkingen uit de sector en van andere 
betrokken organisaties en heeft deze, zowel via ECN als via 
VITO, doorgegeven. Sinds midden 2016 is het EIPPC Bureau 
volop bezig de aangeleverde opmerkingen te verwerken.

Energiebeleid nauw opgevolgd
Vlaco houdt de vinger aan de pols wat betreft het 
beleid rond bio-energie en behartigt ook op dit vlak de 
belangen van de biologische kringloop. In 2016 waren 
er enkele interessante ontwikkelingen. 

De eerste digitale bevraging door het Vlaams 

Energie Agentschap (VEA) in 2016: een enorme 

administratieve last voor de biogasinstallaties. 

Wat zijn de actuele operationele en investerings-

kosten om een rendabele uitbating van een in-

stallatie mogelijk te maken? Vlaco ondersteunde 

waar mogelijk en heeft er bij de Vlaamse overheid 

voor gepleit om, ook op dit vlak, de administra-

tieve lasten te reduceren.

Het VEA en het kabinet werken aan een generieke verlengingsregeling. Op die manier kunnen biogas installaties op het einde van de periode van certificaat-toekenning toch nog enige tijd rekenen op certificaten. Vlaco heeft gevraagd om de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden. 

De Vlaamse klimmaattop verzamelt engagemen-

ten van alle sectoren om meer duurzame energie 

op te wekken en energie-efficiëntie te verhogen. 

Vlaco werkt een concreet kader uit om het kool-

stofopslag- en koolstofbesparingspotentieel door 

gebruik van compost en digestaat, toe te lichten. 

Intens overleg tussen VEA, het kabinet, OVAM 

en Vlaco over de ontwikkeling van duurzaam-

heidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa. 

Samen met OVAM heeft Vlaco de nodige stappen 

ondernomen om ervoor te zorgen dat er geen 

extra verplichtingen voor leveranciers van inputs 

aan biogasinstallaties komen. Dit ontwerp zal in 

2017 worden omgezet in een ministerieel besluit. 

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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CO2mpost en digestaat, op post voor ons 
klimaat
Onbekend is onbemind, de positieve klimaateffecten van 
compostering en vergisting moeten duidelijker in de kijker 
worden gezet. Vlaco startte in 2016 met de uitwerking 
van een CO2-tool. Vlaco koos voor klimaatverandering als 
parameter om de duurzaamheid van compostering en 
vergisting te bepalen. De eenheid die gehanteerd werd om 
die duurzaamheid uit te drukken zijn CO2-equivalenten. 
De positieve effecten van compostering en vergisting, en 
vooral ook van de eindproducten compost en digestaat, 
worden in Vlaanderen nog te weinig gewaardeerd. Nochtans 
zijn de mogelijkheden enorm. Digestaat en compost kunnen 
schaarse primaire grondstoffen zoals kunstmest of veen 
(deels) vervangen, verhogen het organische stofgehalte in de 
bodem. 

Onderstaande grafieken geven een simulatie weer op welke 
manier compost kan bijdragen aan het koolstofpercentage in 
de bodem.

Figuur 1 Maïs op zandgrond, C-gehalte laag, enkel drijfmest.

Figuur 2 Maïs op zandgrond, C-gehalte laag, drijfmest
 + 10 ton/ha gft-compost.

PROFESSIONELE KRINGLOOP
4vervolg

Vlaco berekende dat de composterings- en 
vergistingssector in Vlaanderen een potentieel 
heeft om 1 miljoen ton aan CO2-equivalenten te 
besparen. Er is in 2016 ruim 600 GWh groene stroom 
geproduceerd, goed voor het elektriciteitsverbruik 
van ongeveer 200.000 gezinnen en circa 700 GWh 
groene warmte, equivalent aan het warmtegebruik 
van meer dan 30.000 gezinnen! Dit positieve effect 
zal met de CO2-tool waarbij de klimaatvoordelen 
van inzameling en biologische verwerking worden 
becijferd verder in de markt worden gezet.
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NAAR EEN SLIMME AFZET VAN 
COMPOST EN DIGESTAAT

In de vergisting bedraagt het aandeel organisch-biologisch 
afval 60 %, het aandeel mest minder dan 26 %,het aandeel 
energiegewassen 11 % en het aandeel gft-afval bijna 4 %. In 
het biothermisch drogen maakt mest het hoofdbestanddeel 
uit, namelijk meer dan 244.000 ton mest en bijna 8.000 ton 
organisch-biologisch bedrijfsafval.

Figuur 4 Verwerking van organisch-biologisch afval in 
Vlaanderen (periode 1989-2016).

Figuur 5 Verwerkte hoeveelheden per technologie in 2016.

Inzameling en verwerking: de cijfers

2 Er is bijna 262.000 ton gft-afval ingezameld.

2 In de gft-compostering is er ruim 318.000 ton 
verwerkt: 262.000 ton gft-afval, ruim 8.000 ton 
organisch-biologisch bedrijfsafval en meer dan 
48.000 ton groenafval.

2 In 2015 is er bijna 422.000 ton groenafval ingezameld 
door gemeenten.

2 Verwerking van organisch-biologisch bedrijfs afval 
neemt verder toe. In 2016 is er bijna 1.280.000 ton 
verwerkt. Hiervan is 1.272.000 ton in de co-
verwerking verwerkt, samen met bijna 788.000 ton 
mest en ruim 232.000 ton energiegewassen. In 
totaal is er in de co-verwerking bijna 2.292.000 ton 
verwerkt. 

2 Er is bijna 797.000 ton verwerkt in compostering.

2 Ruim 2.127.000 ton in vergisting 

2 Ruim 525.000 ton in biothermische droging.

Figuur 3 Totale inzameling gft- en groenafval in Vlaanderen (periode 1989-2016).

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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COMPOST

Globale afzet van compost in Vlaanderen
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. 
We gebruiken deze cijfers om de communicatie, marketing 
en onderzoek richting te geven. 

Figuur 6 Evolutie en afzet van Vlaco-compost voor periode 
1998-2016 met trendlijnen.

In 2016 werd bijna 425.000 ton compost afgezet. Het zet de 
stijgende trend van de voorgaande jaren verder. Het gaat om 
ruim 323.000 ton groencompost en meer dan 100.000 ton 
gft-compost.  

Afzetmarkten compost

Figuur 7 Procentuele verdeling van de bestemming van 
compost in 2016.

Compost wordt rechtstreeks of in samenstellingen gebruikt 
om de bodem te verbeteren. We zien in de grafiek dat bijna 
de helft van de compost gebruikt wordt in tuinen, parken 
en plantsoenen. Als we inzoomen op elke deelmarkt zien 
we in de onderstaande taartdiagrammen welke markten ze 
vertegenwoordigen. 

Figuur 8 Procentuele verdeling compostafzet in groenvoor-
ziening 2016.

Het afgelopen jaar investeerde Vlaco opnieuw in verschillende 
campagnes naar particulieren, publiceerde het artikels in de 
vakpers en stond het op verschillende beurzen. De particulier 
is immers een trouwe afnemer van Vlaco-compost. Naast 
tuinaannemers of loonwerkers die bij de aanleg van de tuin 
een flinke dosis compost gebruiken, is het de particulier die 
weet dat hij compost als bodemverbeteraar kan gebruiken 
voor zijn moestuin, siertuin of gazon. 

Landbouw 
De landbouw is traditioneel een zeer beperkte afnemer van 
compost. Het is goed dat de aandacht voor bodemkwaliteit 
toeneemt. Korte termijnoplossingen zoals kunstmest en 
drijfmest, zorgen voor snel beschikbare nutriënten, maar 
op lange termijn raakt de bodem organische stof uitgeput. 
Compost zal de bodem op lange termijn net verrijken met 
organische stof. Voor compost geldt er een 50 % vrijstelling op 
de bedrijfsbalans voor fosfor. Via het systeem van werkzame 
stikstof moet 15 % van de stikstof meegeteld worden op 
perceelsniveau.
Ook in biolandbouw mag er compost worden gebruikt. 
Groencompost mag altijd worden gebruikt en voor gft-
compost is het voor de inspectie belangrijk dat de landbouwer 
de analyseresultaten meekrijgt van de specifieke batch. 

PROFESSIONELE KRINGLOOP
4vervolg
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Figuur 9 Procentuele verdeling compostafzet in de land- en 
tuinbouw 2016.

Productdifferentiatie 
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. 
In 2015 startte Vlaco met het opzaktraject. Producenten 
die over het Vlaco-label beschikken - wat de extra kwaliteit 
waarborgt - kunnen hieraan deelnemen. Op die manier 
maakt Vlaco haar merk herkenbaar en wordt de kwaliteit van 
compost extra in de kijker gezet. 
Tenslotte investeert Vlaco verder in productdifferentiatie. 
Naast zakken is compost ook te verkrijgen in bulk of bigbags.

DIGESTAAT

Globale afzet van digestaatproducten in Vlaanderen 
Vlaco verzamelt jaarlijks de afzetcijfers van digestaat bij alle 
producenten in Vlaanderen. Zoals op onderstaande grafiek 
valt af te lezen is digestaat de laatste jaren aan een steile 
opmars bezig. Zo werd in 2016 iets meer dan 1,3 miljoen ton 
digestaatproducten afgezet. 

Afzet digestaatproducten 
Voor 2016 bestaat deze 1,3 miljoen ton vooral uit ruwe 
digestaten. Op de voet gevolgd door al dan niet ingedikte 
dunne fractie. Ruw digestaat tekent opnieuw een groei op 
met 3 % ten opzichte van 2015. Ook de afzet van dikke fractie 
stijgt met 2 %.  Gedroogd digestaat en effluent behouden 
een status quo. 
Digestaatproducten, al dan niet op basis van onder meer mest, 
worden hoofdzakelijk ingezet op Vlaamse landbouwgrond. 
Een deel wordt geëxporteerd, voor toepassing in landbouw 
buiten Vlaanderen.

Figuur 11 Procentuele verdeling afzet digestaat-producten 
in 2016.

Figuur 10 Evolutie afzet van digestaatproducten. Figuur 12 Schatting afzetmarkten digestaatproducten.

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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KWALITEITSCONTROLE MET EEN 
PLUS

Positieve auditverslagen voor kwaliteits-
controle en staalname door Vlaco
Vlaco beschikt over diverse erkenningen voor het 
uitvoeren van de kwaliteitscontrole van compost- en 
digestaatproducten. Zowel voor de certificering van de 
producenten (afleveren van een keuringsattest op basis van 
het Algemeen Reglement van de certificering) als voor het 
nemen van de stalen van de eindproducten is een erkenning 
vereist. 
Vlaco heeft bij ministerieel besluit in juli 2014 de erkenning  
als certificeringsinstelling verkregen, en moet op regelmatige 
basis bewijzen nog steeds aan alle erkenningsvoorwaarden 
te voldoen. Dit gebeurde in 2016 aan de hand van een 
audit, door OVAM georganiseerd, en uitgevoerd door 
VITO. Op 13.12.2016 werd een veldaudit georganiseerd 
(op een vergistingsinstallatie), waarna de administratieve 
audit op kantoor volgde op 20.12.2016. Het resultaat van 
deze audit was positief, waardoor Vlaco zijn erkenning als 
certificeringsinstelling gewoon behoudt.
Naast de analysemethodes die verplicht moeten worden 
toegepast door labo’s, zijn er ook methodes opgesteld voor 
de monstername en de monstervoorbehandeling. Voor 
dit laatste beschikt Vlaco sinds 2014 over de erkenning. 
Jaarlijks moeten we de competentie bewijzen via een 
ringtest (staalnameproef), en wordt door VITO ook een audit 
uitgevoerd. De staalnameproef voor de Mestbank in 2016 
is doorgegaan op 24.02.2016, voor OVAM op 1.03.2016. De 
resultaten waren positief, waardoor we de erkenning blijven 
behouden. 

Kwaliteitscontrole en certificering in cijfers
In 2016 is, ten opzichte van 2015, het aantal bedrijven met 
kwaliteitsopvolging licht gestegen. Het aantal staalnames 
en keuringsattesten is hierdoor ten opzichte van 2015 ook 
toegenomen. 

Figuur 13 Aantal bedrijven opgevolgd door Vlaco vzw in 2016.

Figuur 14 Aantal audits uitgevoerd door Vlaco vzw in 2016.

PROFESSIONELE KRINGLOOP
4vervolg

Aantal bedrijven Aantal audits Aantal staalnames Aantal afgeleverde 
keuringsattesten

Groencomposteerders 37 35 106 45

Gft-composteerders 8 8 42 9

Vergisters 39 36 295 140

Andere verwerkers OBA 5 5 10 5

Andere 21 20 53 32

Tabel 3 Omvang van de kwaliteitsopvolging in 2016.
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Figuur 15 Aantal afgeleverde keuringsattesten door Vlaco 
vzw in 2016.

Figuur 16 Aantal staalnames uitgevoerd door Vlaco vzw in 
2016.

ECN-QAS label
Naast de kwaliteitsopvolging 
als wettelijke verplichting in 
Vlaanderen, voert Vlaco ook 
bijkomende evaluatie uit van 
de bedrijven volgens het ECN-
QAS, voluit het “European 
Compost Network Quality 
Assurance Scheme”. Dit is een kwaliteitscontroleschema 
uitgewerkt door ECN (European compost network, waar 
Vlaco lid van is) om een harmonisatie tot stand te brengen 
bij de kwaliteitscontrole tussen de verschillende lidstaten 
van de EU.
De voorwaarden uit het ECN-QAS lastenboek worden 
meegenomen tijdens de Vlaco-kwaliteitscontroles bij 
zowel composteer- als vergistingsbedrijven. In geval van 
conformiteit met deze voorwaarden, kennen we het 
ECN-QAS label toe, en dit per eindproduct waarvoor er is 
voldaan. In 2016 werd een ECN-QAS label toegekend voor 
42 compostproducten en 91 digestaatproducten. Dit komt 
overeen met respectievelijk 78 % van de compostproducten 
en 65 % van de digestaatproducten. 

INVESTEREN IN ONDERZOEK
In 2016 ondersteunde Vlaco 6 projecten met compost, 
digestaat of een combinatie van beiden, die elk een belangrijke 
meerwaarde hebben toegevoegd aan het bestaande 
onderzoek en vooral aan de verdere kennisopbouw:

2 De Compostproef in Boutersem (BDB)

2 Proef met groencompost in biolandbouw (INAGRO)

2 Proef Compost & Digestaat in Melle (U Gent) 

2 Proef Compost & Digestaat in de groenteteelt (PCG)

2 Proef digestaatproducten in de groenvoorziening (PCS)

2 Digestaat op Maat (DIMA) 

De resultaten van het onderzoek worden verder vertaald 
in marketingacties, artikels voor algemene en professionele 
pers en allerlei communicatiemateriaal. Hier een beknopt 
overzicht van de resultaten. 

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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Gunstige gewasopbrengst
Uit verschillende proeven is gebleken dat het gebruik 
van compost en digestaat zorgt voor een constante 
gewasopbrengst. Bij het gebruik van groencompost zijn 
de resultaten zelfs bovengemiddeld. Bij de veldproef 
voor biologische teelt werd er immers waargenomen dat 
zelfs tijdens een moeilijk groeiseizoen, de objecten met 
groencompost een meer dan gemiddelde opbrengst halen. 
Daarnaast zijn er geen hoge nitraatresidu’s gemeten in het 
najaar en is er dus ook een lager risico op nitraatuitspoeling. 
Er kan geconcludeerd worden dat groencompost een 
stabiliserend effect heeft op de bodem, een constantere 
gewasopbrengst garandeert en de meest duurzame 
bemestingsstrategie is. Het gebruik van digestaat geeft dan 
weer een gelijkaardige opbrengst in de akkerbouw, als zou er 
dierlijke mest zijn gebruikt.

Koolstof in de bodem
Een andere belangrijke vaststelling in de verschillende 
proeven, was de opslag van koolstof in de bodem. Een 
vruchtbare bodem beschikt immers over een optimale 
hoeveelheid organische koolstof. Dankzij composttoediening 
gaat het organisch-koolstofgehalte traag maar gestaag 
omhoog. Vooral in de langdurige compostproef in Boutersem 
is dit zeer goed waar te nemen. (figuur 17)
De proef van PCS (Proefcentrum voor Sierteelt) met gedroogd 
digestaat toont aan dat het gebruik van digestaat, in 
tegenstelling tot het gebruik van kunstmest of pure dierlijke 
meststoffen, de bodem minder snel zal uitputten. Digestaat 
beschikt over vrij stabiele organische stof en zorgt voor een 
relatief snelle vrijgave van voedingsstoffen. 

Verhoogde infiltratiesnelheid én afname 
erosie
Alle proeven geven een tendens weer van een hogere 
aggregaatstabiliteit, een verlaging van de erosiegevoeligheid 
én verhoging van de infiltratiesnelheid. Bij felle regenval 
houden de behandelde bodems enkel het water vast dat ze 
nodig hebben en de rest voeren ze af. Op die manier komt 
het land niet blank te staan. De meerwaarde op vlak van 
bodemvruchtbaarheid, verlagen van de erosiegevoeligheid 
en verhoogde opslagcapaciteit van water in de bodem zijn 
moeilijk in euro’s uit te drukken. Vlaco maakte toch de 
oefening, onder andere op basis van de compostproef in 
Boutersem. We komen op een waarde van ongeveer 55 euro 
per ton groencompost en 65 euro per ton gft-compost. Dit is 
veel hoger dan de huidige marktprijs voor compost. Compost 
is dus zeker zijn geld waard!

Figuur 17 Toename van koolstof-gehalte in bouwvoor ifv 
gft-toediening in 19-jarige compostkuur voor 
akkerbouwrotatie in Boutersem.

Figuur 17 Evolutie van koolstofpercentage in de bodem.

PROFESSIONELE KRINGLOOP
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DIMA
Het DIgestaat op MAat (DIMA) traject 
opgestart in 2015 en gecoördineerd en 
uitgevoerd door Vlaco en ILVO, loopt 
eind april 2017 af. De doelstelling van 

het traject is het bijdragen aan een hogere valorisatie van 
digestaat, namelijk door digestaat en digestaatgebaseerde 
eindproducten maximaal op maat te maken van specifieke 
afnemers. Door deze concrete afstemming poogt DIMA de 
afzet van digestaat te ondersteunen 
In 2016 rondde Vlaco de rapporten af in het kader van de 
economische en ecologische randvoorwaarden. Daarnaast 
werd ook de DIMA-tool ontwikkeld, werden demoproeven 
voor openbaar groen opgestart en rolde Vlaco ook een proef 
uit in samenwerking met het proefcentrum voor sierteelt, 
eveneens in het kader van de openbare groenvoorziening.

Economische en Ecologische randvoorwaarden
Het onderzoek naar de economische en ecologische rand-
voorwaarden spitste zich vooral toe op de kost en waarde 
van digestaat, het belang van verpakking en de voordelen 
van labelling.

Kost & waarde
Naast de agronomische waarde van digestaatproducten 
werden in het randvoorwaarden-rapport ook de kosten 
voor productie, afzetprijzen en intrinsieke waarden van 
digestaatproducten onder de loep genomen. De intrinsieke 
waarde van de nutriënten en effectieve organische stof van 
diverse digestaatproducten ligt immers aanzienlijk hoger dan 
de prijzen die digestaat vandaag in werkelijkheid bereikt. 
Producttechnisch is het vooral belangrijk om de nadruk te 
leggen op het feit dat digestaat zowel stabiele organische 
stof bevat als nutriënten. Ten opzichte van onbehandelde 
mest zal digestaat een hogere N-werkingscoëfficient 
hebben én een verminderde geur. Gedroogde digestaten 
hebben vaak eerder traagwerkende N waardoor er ruimere 
uitrijmogelijkheden zijn. Marketinggewijs werd duidelijk dat 
de lage prijs in het voordeel van digestaat speelt, net zoals 
het feit dat het een product is dat voortkomt uit de circulaire 
economie met een lage ecologische voetafdruk waarvan 
de kwaliteit is onderbouwd, opgevolgd en gecertificeerd. 
Bovendien biedt het product exportmogelijkheden en is 
er in het algemeen een positieve perceptie van gekorrelde 
meststoffen. 

Verpakking & labeling
Een concrete mogelijkheid om de ecologische en economische 
waarde van het digestaat te benadrukken, en hierdoor de 
vraag en productprijs te stimuleren, is kijken naar eventuele 
additionele logo’s of labels op de productverpakking. 
Vanuit het standpunt van eventuele erkenning in de hele 
EU en expertise inzake certificering van meststoffen en 

bodemverbeterende middelen, zijn het Ecolabel en het 
biobased label als mogelijke labels onderzocht. Deze labels 
dekken echter niet de volledige kringloop en daarom wordt 
er geopteerd om het  Vlaco-label aan te vullen mét een 
berekening van een duurzaamheidsscore. 

DIMA-Tool 
In het kader van DIMA ontwikkelde Vlaco een evaluatie-
tool waar vergisters de invloed van een bepaalde 
nabehandelingstechniek op de productsamenstelling kunnen 
nagaan alsook de kosten die daar tegenover staan. Op die 
manier hoopt Vlaco het nabehandelen en op maat maken 
van digestaat verder te stimuleren en te ondersteunen.
Doorheen het DIMA-traject is gebleken dat scheiden, drogen 
en persen de meest relevante nabehandelingstechnieken 
zijn. De tool geeft dan ook een ruwe benadering van de 
gemiddelde CAPEX en OPEX per techniek met als doel 
investerings- of optimalisatiebeslissingen te ondersteunen. 
De tool is online te raadplegen op de Vlaco website en 
geeft ook de technische fiches weer met informatie over 
rendementen, investeringskosten, exploitatiekosten, 
SWOT, courante voor- en nageschakelde technieken 
(‘technologietrein’), cases binnen-/buitenland en mogelijke 
leveranciers.

Demoproeven Openbaar Groen 
De verschillende proeven die Vlaco opzette in het kader van 
het DIMA-traject toonden aan dat digestaatproducten een 
valabel alternatief zijn in de groenvoorziening. In alle proeven 
werd bewezen dat het gebruik van digestaat een positief 
effect heeft op de planten en bloemen met een garantie 
op langdurig mooi en gezond groen. In tegenstelling tot 
het gebruik van kunstmest of pure dierlijke meststoffen, zal 
het gebruik van digestaat de bodem minder snel uitputten. 
Bovendien beschikt digestaat over vrij stabiele organische 
stof en zorgt het voor voedingsstoffen.

thermisch gedroogd digestaat

totaal  
(kg/ton)

WC werkzaam 
(kg/ton)

kg CO2 
equivalente 

n/ton

prijs  
(euro/ton)

N 17,6 8% 1,4 7,4 1,02

P205 29,6 61% 18,1 9,4 15,70

K2O 28,0 89% 24,9 9,5 14,54

EOS 437,4 81,02

26,3 112,28

Tabel 4 De ecologische waarde is voorzichtig becijferd 
op 26,3 CO2-equivalenten per ton gedroogd digestaat, daar 
waar de intrinsieke waarde 112 €/ton bedraagt – vele malen 
hoger dan de prijzen die voor gedroogd digestaat vandaag 
verkregen worden.

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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COMMUNICATIE & MARKETING

Doelgroepen 
Vlaco vzw communiceert met iedereen die te maken 
heeft met de biologische kringloop: compostmeesters, 
kringloopkrachten, Vlaco-lesgevers, scholen, gemeentes, 
intergemeentelijke verenigingen, professionele verwerkers, 
particuliere en professionele compost- en digestaat-
gebruikers, andere organisaties en overheden. Het is de 
bedoeling om de biologische kringloop bij elke communicatie 
zoveel mogelijk in de kijker te zetten. 

Communicatiekanalen 
Vlaco beschikt over verschillende communicatiekanalen. 
Via haar eigen tijdschriften Vlacovaria en KringloopZine 
communiceert ze respectievelijk naar haar leden, de 
professionele gebruiker en producent  maar ook naar 
gemeentebesturen, kringloopkrachten en tuinliefhebbers. 
Vlacovaria heeft een gemiddelde oplage van 
2.144 exemplaren en 4.430 in het geval van KringloopZine. 
Beide tijdschriften verschijnen viermaal per jaar. 
Daarnaast communiceert Vlaco ook via nieuwsbrieven 
en sociale media. In 2016 werd er een driemaandelijkse 
nieuwsbrief uitgestuurd. Relevante nieuwsartikels of 
interessante actua-onderwerpen werden ook gedeeld via 
Facebook, Twitter of Linkedin. 

Website
In 2016 werd de Vlaco-website 88.885 keer bezocht waarvan 
68.434 unieke bezoekers. 75 % van al deze bezoekers waren 
nieuwe bezoekers. Een gebruiker surft gemiddeld 2,5 minuut 
op de Vlaco-website waarbij er ongeveer naar 3 pagina’s 
wordt doorgeklikt. 

De website is in november 2016 volledig vernieuwd. Zo 
heeft Vlaco een gloednieuwe verkoopspagina ontworpen, 
waarbij je met slechts één muisklik het dichtstbijzijnde 
compost- of digestaatverkooppunt in je buurt kan vinden. De 
paginaweergaves van deze pagina kwamen in december en 
november al op een totaal van 1.549 sessies.
In het jaar 2016 waren 16.000 unieke gebruikers op zoek 
naar wat er wel en niet in de gft-bak mag. 7.000 bezoekers 
wensten meer informatie over wat compost precies is en 
3.261 bezoekers maakten gebruik van de compostcalculator. 
Ook dit jaar doet de pagina over het insectenhotel het 
goed met 5.000 unieke bezoekers. Tenslotte stijgt ook de 
populariteit naar de digestaat pagina’s: 2.000 bezoekers 
deden een beroep op de pagina ‘hoe digestaat’ te gebruiken. 
De website wordt vooral gevonden via de klassieke 
zoekmachines zoals Google en Bing, maar ook via 
doorverwijzingspagina’s, websites over tuinieren zoals de 
tuingids, de pagina’s van onze leden en de webstek van 
OVAM.

Tenslotte is er 1.109 keer via facebook doorgeklikt naar de 
website en verhogen kanalen zoals Pinterest (81) en Weebly 
(25), het aantal kliks nog meer. 

PROFESSIONELE KRINGLOOP
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Communicatie Secretariaat

Afdeling kwaliteitTeam 
thuiskringlopen Onderzoek

Marketing 
In 2016 is Vlaco ook met de opstart begonnen van een nieuwe 
marketingstrategie. Een aantal ambitieuze doelstellingen 
zoals de uitbouw van een online webshop voor compost, 
het verder investeren in productdifferentiatie en het 
opzetten van concrete acties in een helder en beheersbaar 
communicatieplan. 

tot september 2016 vanaf december 2016

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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DAGELIJKS TEAM
Kristel Vandenbroek is algemeen coördinator. Elfriede 
Anthonissen, Kristof Van Stichelen, Barbara Hoekstra, Anne-
Katrien Frans (december 2016), Wim Vanden Auweele, Elke 
Vandaele, Ingrid Vandenbroucke, Thijs Nouws, Christophe 
Boogaerts en Linda Van Cauwenbergh nemen dagelijks het 
hooi op de vork.

DAGELIJKS BESTUUR
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit: Rudy Meeus (OVAM, 
voorzitter Vlaco vzw), Ann Braekevelt (OVAM, secretaris 
Vlaco vzw), Anja Everaert (Calagro Energie, ondervoorzitter 
Vlaco vzw), Jonathan De Witte (IOK afvalbeheer), An Depauw 
(Indaver), Isabelle Van de Populiere (IMOG, ondervoorzitter 
Vlaco vzw), Maarten De Bie (Greenergy) en Luc Crommen 
(Limburg.net). 

In 2016 is het Dagelijks Bestuur vier maal samengekomen. 

In 2016 was ook Martin Ocket bestuurder namens Indaver, 
tot aan zijn plotse overlijden. We zullen Martin steeds 
gedenken als een optimistisch en gedreven bestuurder, een 
harde werker en iemand die altijd voor Vlaco klaar stond. 

RAAD VAN BESTUUR 
De Raad van Bestuur heeft in 2016 vier maal vergaderd. 
De Raad van Bestuur bestaat uit de leden van het Dagelijks 
bestuur aangevuld met Henk Dedeyne (AM-Power), Sofie 
Boeye (Bio-Gas Boeye), Philip Peeters (Bionerga), Jos 
Boekcx (Ivarem), Peter Magielse (Igean Milieu & Veiligheid), 
Martina Kinders (EcoWerf), Rudy Meeus (OVAM), Kathleen 
Schelfhout (OVAM), Jorik Muylle (De Bree Solutions N.V.), 
Geert Schoutteten (Shanks Belgium), Johan Del’haye (IVVO) 
en Davy Demets (van Gansewinkel).

PROFESSIONELE KRINGLOOP
4vervolg
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FINANCIEEL VERSLAG
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 / leden-producenten & intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
De kosten omvatten ook voorzieningen voor 2017.

Tabel 5 Resultatenrekening 2016.

KOSTEN (in Euro) OPBRENGSTEN (in Euro)

Personeel (bezoldigingen,.) 806.940 Lidmaatschapsbijdrage klasse 1 (OVAM) 59.494

Kantoor + technische uitrusting 80.280 Lidmaatschapsbijdrage klasse 2, 3 e.a. 121.633

Marketing 107.826 Werkingsbijdrage klasse 1 (OVAM) 472.479

Vergoedingen aan derden 53.798
Werkingsbijdrage klasse 2 en 3 + toegetreden leden 
(producenten)

749.920

Labo-analyses 303.422 Werkingsbijdrage Cel Thuiscomposteren 104.246

Onderzoek 153.920

Thuiskringlopen 154.567 Bijdragen projecten, promotiemateriaal, studiedagen e.a. 222.561

Communicatie 51.056

Andere kosten -1.789 Financiële opbrengsten & recuperatie kosten 6.353

Totaal 1.710.020 Totaal 1.736.686

LEDEN
Vlaco verenigt bedrijven die organisch-biologisch afval verwerken en overheden (de OVAM en intercommunales). In totaal zijn 
meer dan 80 leden bij Vlaco aangesloten. Surf naar www.vlaco.be voor een actuele ledenlijst.

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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Samen halen we méér 
uit de biologische kringloop
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Uitgave van Vlaco vzw
Aan deze uitgave werkten mee:

 Ann Braekevelt
 Anne-Katrien Frans 
 Christophe Boogaerts
 Elfriede Anthonissen
 Elke Vandaele
 Ingrid Vandenbroucke
 Thijs Nouws 
 Linda Van Cauwenbergh
 Kristel Vandenbroek
 Kristof Van Stichelen
 Rudy Meeus
 Wim Vanden Auweele

Illustraties en foto’s: Vlaco

Vormgeving: Reclamebureau Mink,  
 Kruishoutem

Dit jaarverslag bestaat enkel in digitale vorm en  
kan u downloaden bij de publicaties van Vlaco  
op www.vlaco.be. 

Overname artikelen:
Geheel of gedeeltelijk overnemen van artikels is toege-
laten mits bronvermelding (Bron: Vlaco vzw 2017).
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 Tel: 015 451 370
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