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Woord vooraf

Einde vorig jaar heeft de Europese Commissie een nieuw
ambitieus pakket voor de circulaire economie voorgesteld.
Het pakket wil de overgang naar een circulaire economie in
Europa stimuleren, zodat het mondiale concurrentievermogen
van de Unie, duurzame economische groei en nieuwe
werkgelegenheid worden aangewakkerd en versterkt. In
een circulaire economie groeit de vraag naar betere en
efficiëntere producten en diensten snel. Materiaalkringlopen
worden gesloten, er komt meer recyclage en hergebruik ten
voordele van zowel milieu als economie.
Onze slogan ‘Meer halen uit de biologische kringloop’ is dus
eens te meer actueel.
In het nieuwe EC-actieplan worden maatregelen voorzien
om voedselverlies te beperken. Tegen 2030 moet het
voedselverlies in de Unie gehalveerd zijn. In Vlaanderen
zetten overheid, middenveld en bedrijven zich met de
Ketenroadmap Voedselverlies 2020 in om voedselverlies in
te dijken. Via o.a. de kringloopwerking communiceren we
omtrent het beperken van voedselverlies naar de burgers.
Vlaco ondersteunt met communicatiemateriaal, de red-derestjes campagne, vormingen en infosessies, … en richt zich
daarbij tot elke burger.
Het pakket voor de circulaire economie bevat ook een
aanpassing van de kaderrichtlijn afval. Die aanpassing moet
er toe leiden dat het potentieel aan secundaire grondstoffen
dat zich in afvalstoffen bevindt, wordt geoptimaliseerd. Het
omvormen van afval tot nieuwe grondstof is essentieel voor
het sluiten van de kringloop in een circulaire economie en
levert grote economische, sociale en milieuvoordelen op. Gft- ,
groenafval en andere organisch-biologische afvalstromen
zijn in de circulaire economie niet langer afvalstoffen, maar
waardevolle potentiële grondstoffen, waarmee kan worden
bijgedragen aan beleidsambities zoals de beperking van de
CO2 -uitstoot.

in Vlaanderen wordt het groenafval selectief ingezameld,
bij 4,3 miljoen inwoners het gft-afval. Bedrijven hinken
nog een beetje achterop, maar krijgen via het ontwerp
Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval stimulansen aangereikt om een tandje bij
te steken. Ook bij huishoudens is er nog potentieel om de
selectieve inzameling te optimaliseren.
De relatie tussen afvalbeleid en klimaatdoelstellingen
wordt op Vlaams niveau nog onvoldoende uitgespeeld.
Reductie van broeikasgassen en klimaatdoelstellingen in het
algemeen, moeten een driver zijn om ook in Vlaanderen het
afvalbeleid verder te ontwikkelen. Het zou bijvoorbeeld goed
zijn een link te leggen met de burgemeestersconvenant.
Belemmeringen voor een optimalisatie van hulpbronnen
gebruik moeten worden weggewerkt, de interne markt voor
secundaire grondstoffen moet worden versterkt. Er zullen
kwaliteitsnormen voor secundaire grondstoffen worden
ontwikkeld om het vertrouwen van marktdeelnemers in een
eengemaakte Europese markt te verhogen. De meststoffen
verordening wordt herzien om de erkenning van biologische
en afvalgebaseerde meststoffen te vergemakkelijken.
De kwaliteitsopvolging en certificering van Vlaco zijn klaar
om Europese kwaliteitsnormen te implementeren. Met het
DIMA-traject en andere onderzoeksprojecten zet Vlaco volop
in om producten te differentiëren en beter af te stemmen op
de vraag van potentiële gebruikers. We gaan actief op zoek
naar nieuwe afzetmarkten.
U leest meer in dit Activiteitenverslag.
Rudy Meeus
Voorzitter Vlaco vzw

Europa kiest in het actieplan uitdrukkelijk voor de selectieve
inzameling van bioafval. Er zijn geen concrete doelstellingen
opgenomen, er wordt enkel gesteld dat lidstaten moeten
zorgen voor de gescheiden inzameling. Bij alle huishoudens
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Team thuiskringlopen zet in op bewuste burgers

In het verleden organiseerde Vlaco vooral vormingen voor
compostmeesters en kringloopkrachten. De laatste jaren is
er een tendens om meer infomomenten rechtstreeks naar de
burgers te organiseren. Door samenwerkingen met andere
partners de afgelopen jaren, raakt Vlaco stilaan ook gekend
bij organisatoren van evenementen. De Vlaco-lesgevers
zijn een welkome hulp bij de sensibiliserende acties van de
intercommunales.

VERNIEUWING IN DE KRINGLOOPWERKING
In 2013 gingen we in gesprek met alle intercommunales
om de verruiming naar thuiskringlopen van keuken tot tuin
samen met de compostmeesters en kringloopkrachten leven
in te blazen.
De evolutie van die vernieuwingsoperatie leverde na twee jaar
de Handleiding Allemaal Thuiskringlopen op: een duidelijk
omlijnd verhaal samengebald in aantrekkelijke activiteiten
door en voor nieuwe doelgroepen. Met andere woorden,
inspiratie voor goed-gevoel-activiteiten en manieren om alle
burgers aan het kringlopen te zetten.
Het is natuurlijk niet door een nieuwe term als kringloopkracht
te introduceren, dat de kringloopwerkingen ineens een
nieuwe boost krijgen. Het levenslange engagement waar
we bij onze compostmeesters op konden rekenen, is niet
meer van deze tijd. We moeten naar een nieuwe vorm
van vrijwilligerswerking, meer projectgebonden, korter
engagement, specifiek rond bepaalde thema’s. Deze
overgang verloopt niet overal zonder slag of stoot.
In 2015 was het hoog tijd om de toer van Vlaanderen te
doen, al onze leden te informeren over ons aanbod, te
achterhalen hoe dit voor elke regio het best kon ingezet
worden, na te gaan welke vernieuwingen er zich op het
terrein afspelen. Doel is uiteindelijk de middelen zo in te
zetten dat de boodschap omtrent thuiskringlopen optimaal
tot bij de burger geraakt.
De rondgang bracht aan het licht dat in ongeveer 1 op
de 3 Vlaamse gemeenten nog een actieve vrijwillige
kringloopwerking aanwezig is, in ongeveer 1 op de 3 gemeenten
zijn nog compostmeesters of kringloopkrachten aanwezig
maar niet meer actief in een werking of functionerend binnen
een andere organisatie, en in ongeveer 1 op 3 gemeenten
zijn geen compostmeesters of kringloopkrachten meer actief.
Dit wijst er op dat er meer moet worden nagedacht over
nieuwe vormen om met vrijwilligers samen te werken, om
nog actieve compostmeesters hun forum te laten behouden,
maar daarnaast mogelijk nieuwe werkingen op te richten,
of de pijlen meer te richten op het rechtstreeks benaderen
van de burger. Er bestaat ook niet één formule die in elke
gemeente of intercommunale toepasbaar is.
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OVERLEGSTRUCTUREN
Gezond uit eigen grond
In 2015 werd de overheidscampagne ‘Gezond uit eigen
grond’ voorgesteld. Die campagne onderstreept het belang
van een gezonde moestuin voor elke beginnende of ervaren
tuinier. www.gezonduiteigengrond.be is een slimme webtool
die met snelle vragen de belangrijkste factoren in kaart
brengt.
De website is het publieke resultaat van een wetenschappelijk
basisrapport ‘Gezondheidsrisico’s zelfgeteelde voeding’
waaraan o.a. VITO, LNE, Velt, OVAM, Vlaco, Natuurpunt en
Landelijke Gilde samen schreven (2013-2014).
De moestuin maakt een comeback in Vlaanderen. Mensen
willen gezonde voeding uit eigen streek en gaan zelf aan de
slag. De kringlooptechnieken zijn belangrijke hulpmiddelen
om een gezonde moestuin te maken: compost gebruik je
voor een vruchtbare bodem, houtsnippers als mulch houden
onkruid tegen, kippen eten je restjes op ….

Samen tegen voedselverlies
In het najaar van 2014 trad Vlaco vzw toe tot de
voedselverliescoalitie en onderschreef de engagements
verklaring “Vlaanderen in Actie: Samen tegen voedselverlies”
een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse Regering en
ketenpartners.
Dit engagement wordt geconcretiseerd in de Ketenroadmap
Voedselverlies april 2015. Die bundelt tal van acties om tussen
2015 en 2020 het voedselverlies met 15 % te verminderen.
Bij de lokale besturen blijkt grote bereidheid om hierrond te
werken.
Het nieuwe ontwerp Uitvoeringsplan voor huishoudelijk
afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2016-2022) bevat een luik
voedselverlies waarin actie 24 getrokken wordt door OVAM
en LNE.
Lokale overheden kunnen nu beroep doen op het “Vlaams
netwerk van lokale besturen tegen voedselverlies”. Dit
netwerk werd opgericht door OVAM en het Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie en partners VVSG, Vlaco
en KOMOSIE om lokale overheden te stimuleren en te
ondersteunen bij het integreren van het thema voedselverlies
in hun beleid.
Het netwerk focust momenteel op het organiseren
van workshops rond concrete opportuniteiten met
betrekking tot voedselverlies en gaat daarbij uit van goede
praktijkvoorbeelden. Verder werkt het netwerk ook aan een
praktijkboek voor lokale overheden.
Voor meer informatie kan je terecht bij voedselverlieslokaal@
vlaanderen.be
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VORMINGEN ORGANISEREN

KRINGLOOPWEEKEND

De trend naar meer ééndelige informatiesessies blijft
toenemen. Meerdelige sessies maakten nog maar 13 %
van de totale vraag uit. Opmerkelijk is dat we 21 % van de
vormingen op vraag van externe bedrijven organiseerden.
Vlaco-vormingen 2015

aantal

Thematische Infosessies ism gemeenten en
intercommunales

132

Thematische Infosessies voor personeel/klanten
van externen

41

3-delige infosessie Thuiscomposteren
(kringlooptechnieken + praktijk composteren)

23

6 of 7-delige uitdiepsessie voor
kringloopkrachten

2

UITBREIDEN COMMUNICATIE
MATERIAAL
De wakkere burger beschikt over tal van kanalen om
zich te informeren over de biologische kringloop. Maar
de overgrote groep geïnteresseerden situeert zich nog
steeds in de bevolkingsgroep die opgroeide met gedrukte
informatiedragers. Vlaco vindt het dan ook belangrijk dat
alle thema’s die we belichten na te lezen zijn in folders en
brochures.
In 2015 vulden we onze communicatiemiddelen over de
kringloopthema’s aan met:
• Drieluikfolder ‘Thuiscomposteren in een wormenbak’: in
een notendop vertellen we hoe je ook in de stad zonder
tuin, je keukenresten kan composteren, hoe je een
wormenbak opstart en hoe je de wormen tevreden houdt
en hoe je ze van een ontsnappingsdood vrijwaart.
• Drieluikfolder ‘Kippen in de kringlooptuin’: Kippen zijn
uitstekende helpers bij de verwerking van keukenresten.
Een folder met tips voor wie een aanschaf overweegt, is
daarbij geen overbodige luxe.
• Drieluikfolder 'Voedselverlies? Lekker niet!': Voedsel
verlies gebeurt in alle schakels van de voedselketen. Het
is een probleem dat op veel vlakken aangepakt moet
worden. Ook de burger kan hieraan heel wat steentjes
bijdragen!

Een jaarlijks terugkerende campagne zoals het Kringloop
weekend brengt de biologische kringloop positief onder de
aandacht en biedt de compostmeesters en kringloopkrachten
een gelegenheid om naar buiten te treden met hun
activiteiten.
Het Kringloopweekend 2015 stond in het teken van
‘Red de Restjes’. Wie een activiteit aanmeldde op www.
kringloopweekend.be kreeg een inspiratiebox toegestuurd
met allerlei info en gadgets rond restjes.
Geen betere plaats om het startschot hiervoor te geven dan
een eetfestijn vol muziek zoals het Maatjesfeest in Mechelen.
Op woensdag 10 juni stond de Vlaco-keukenmobiel paraat
om de bezoekers van dat Mechelse volksfeest te laten
proeven hoe lekker keukenrestjes kunnen smaken. Onze
charmante Vlaco-kok Inge deelde huis-tuin- en keukentips
uit samen met de hapjes.
In feite weet iedereen het eigenlijk wel. Voedselrestjes
zomaar weggooien is niet OK. Maar toch … het blijkt niet
evident om dat idee om te zetten in de praktijk. Bij gebrek
aan inspiratie, gewoonte, bewustzijn wordt er toch nog heel
wat voedsel weggegooid. Een Vlaming verspilt tussen de 15
en 23 kg voedsel per jaar. En dat kost hem of haar gemiddeld
76 euro. Dus die restjes doen er zeker wél toe.
ACTIVITEITENVERSLAG 2015 • blz
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Team thuiskringlopen zet in op bewuste burgers
4vervolg

In gans Vlaanderen organiseerden compostmeesters
en kringloopkrachten een 170-tal Kringloopweekendactiviteiten. We registreerden gemiddeld 100 bezoekers
per activiteit. De kringloopkrachten demonstreerden vooral
thuiscomposteren, compostgebruik en voedselverlies met
hapjes en receptjes. Bijna de helft van de activiteiten vond
plaats op de demonstratieplaats. De lokale kringloop
werkingen zochten vaak samenwerking met verschillende
organisaties en de data van de activiteiten lagen dan ook
verspreid tussen 31 mei en eind juni.
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INSPIREREN OP EVENEMENTEN
Vlaco werd gevraagd op grote evenementen en bereikt
hierdoor een zeer groot publiek.
Voedselverlies terugdringen en in eerste instantie de burger
daar bewust van maken, stond heel 2015 hoog genoteerd in
onze agenda. Demonstratiestands over ‘Koken met restjes’
– meer bepaald kookstands en proevertjesstands – bemand
door onze Vlaco-lesgevers bleken een prima formule om
mensen op een spontane manier te sensibiliseren rond het
thema voedselverlies. De Vlaco-koks inspireerden duizenden
mensen in Vlaanderen met hun verrassende recepten met
oud brood, proevertjes van visrestjeskoekjes, pesto van
ongebruikte groentedelen …
Een stand op kindermaat rond Red de restjes maakte het
verhaal compleet.
Zo bereikten we ook toehoorders die niet gericht naar een
aspect van het hele kringloopverhaal op zoek waren.

De Tuinkampioen
Voor de Tuinkampioen in Beervelde en Bokrijk bedachten we
het werpspel ‘Red de restjes’ zodat de kinderen spelenderwijs
kennismaakten met de verschillende trappen uit de cascade
van waardebehoud. Het concept was een schot in de roos,
ook de ouders waren enthousiast. Het spel gaf aanleiding tot
gesprekken en de ontwapenende eerlijkheid van de kinderen
gaf ons een kijk in de Vlaamse huis-tuin-en keukengewoontes.
500 kinderen namen deel aan het spel.

Op www.limburgactueel.be verscheen een fotoreportage waar ook
onze stand niet in ontbrak.

Sterrenbanket met voedseloverschotten
en inspiratiemarkt in Kortrijk
Geïnspireerd door ‘Feeding the 5000’ organiseerde de
provincie West-Vlaanderen in samenwerking met Stad en
OCMW Kortrijk een straatbanket om de aandacht te vestigen
op het streven naar een duurzaam voedselsysteem.
De kinderen speelden het Red de restjes werpspel en de
volwassenen genoten van het lekkers dat onze Vlaco-koks
uitdeelden.

Dag van het Eetbare Landschap in Bokrijk

Moeilijk om standfoto’s te nemen als het smullende volk het zicht
belemmert.

Verder enthousiasmeerden we nog de bezoekers van het
familiefestival BUS[K] Festival in ’t groen in de Palingbeek
in Ieper, jong en oud op het Natuurfestival in De Panne en
de talrijke nieuwsgierigen bij onze leden, die hun deuren
openstelden tijdens Open Bedrijvendag.
ACTIVITEITENVERSLAG 2015 • blz
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Team thuiskringlopen zet in op bewuste burgers
4vervolg

DE KRINGLOOP VERHEVEN TOT
FLORALE KUNST?
Floraliën 2016
Floraliën palmde de Gentse binnenstad in tijdens de
tweede helft van april en trok de kaart van verjonging en
stadsvergroening. Voor de tweede keer op rij mocht Vlaco
deel uitmaken van dit evenement dat meer dan 140 000
bezoekers lokt.

De moderne tuin toonde gedurfde biodiversiteitscombinaties. De strakke lijnen in de paden werden
doorgetrokken in de zwarte verticale en horizontale
insectenhotels, compostvat en zitbank. Dit vormde een fel
contrast met het weelderig en wilde bloemenrijke grasland.

Vlaco vzw leverde 210 m³ Vlaco-compost in zakken en
de vele tuinontwerpers/telers gebruikten het product als
beschermende mulchlaag tussen de planten op alle vier 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 hun auto een jaar laten staan.

Toontuinen
Tijdens Floraliën 2016 nam Vlaco het motto ‘elke tuin kan een
kringlooptuin zijn’ erg letterlijk. Om de bezoekers te tonen dat
kringloopelementen in veel vormen en kleuren bestaan en in
zowat elk type tuin tot hun recht komen, bouwden we samen
met de vele vrijwillige kringloopkrachten drie verschillende
tuintjes: een moderne, een klassieke en een landelijke tuin.
In de drie tuinen die Vlaco bouwde, heerste telkens een
andere sfeer en stonden andere tuinelementen centraal.
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In de klassieke tuin vond je rust en romantiek. In deze miniversie van de tuinen van Versailles kwamen verschillende
kringloopthema’s aan bod: recuperatie snoeihout voor
afboording plantbakken, gebruik compost in plantbakken …
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Kringloopkrachten op bezoek

In de landelijke tuin trokken we een wand op waarin we alle
mogelijke tuinresten, van bladeren, over takken, tot zelfs
bakstenen, in verwerkten. Onze 5 kippen kregen in deze
tuin hun tijdelijke thuis in een fraai bolvormig kippenhok
en we integreerden een sprankelend waterelement dat de
kringloop van het water symboliseerde.
Een enquête bij het grote publiek stemt ons tevreden. 83 %
van de bevraagden gaat naar aanleiding van het bezoek aan
de Vlaco-tuin, kringlooptechnieken toepassen in de eigen
tuin.

Overschot, kliekje, restje, amuse-bouche – What’s
in a name

500 compostmeesters en kringloopkrachten zakten af naar
Gent en dompelden zich onder in vijf verschillende thema’s
rond thuiskringlopen. Was het nu als bodemprofessor,
keukenpiet, onthaaste of groene stadsmus, elke Vlacolesgever gaf het beste van zichzelf om elke kringloopkracht
de kringloopgedachte achter hun thema te laten ervaren. Elk
van de vijf thema’s wordt in het najaar verder uitgewerkt tot
volwaardige infosessies voor vormingen in het najaar.

Ook op de Floraliën trakteerde Vlaco de bezoekers van de
foodtruck op lekkere hapjes gemaakt van voedseloverschotten
en op een hele hoop tips over aankopen en bewaren van
voedsel, interpreteren van vervaldata en receptjes met
restjes. Met al deze kleine inspanningen hoopt Vlaco dat de
voedselafvalberg jaar na jaar kleiner wordt.
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Ontwikkelingen in het duurzaam materialennutriënten-, energie en bodembeleid
VLAAMS BELEID
Actieplan Duurzaam beheer van
biomassa(rest)stromen 2015-2020
Het actieplan is goedgekeurd door de Vlaamse Regering op
10.07.2015.
Vlaanderen bruist van innovatie en wil zich op dat vlak als
top-regio in Europa blijven profileren. Het duurzame gebruik
en beheer van materialen is een van die pistes waarin
Vlaanderen koploper is. Specifiek rond de inzet van biomassa
en de reststromen ervan zijn er in Vlaanderen de voorbije
jaren al behoorlijk wat inspanningen geleverd. Het inzetten
van die stromen voor nieuwe materialen via innovatieve
technieken draagt bij tot het sluiten van de kringlopen.
Bovendien vermindert het de afhankelijkheid van Vlaanderen
van fossiele grondstoffen die schaarser en daardoor ook
duurder worden. Ook helpt de inzet van biomassa om de
doelstellingen rond hernieuwbare energie te behalen.
Vlaco geeft mee uitvoering aan het actieplan en is trekker
van Actieprogramma 2 Thuiskringlopen en Actieprogramma
11 Biologische verwerking en afzet. De resultaten zijn
opgenomen in dit Activiteitenverslag.

Ontwerp uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval
In 2005 heeft de OVAM, samen met de stakeholders,
gewerkt aan een opvolger van het “Uitvoeringsplan
Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen”.
Dat zette van 2008 tot 2015 de krijtlijnen uit voor preventie,
selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk
afval. Intussen is de maatschappelijke context gewijzigd:
zo verandert de samenstelling van de Vlaamse bevoling in
snel tempo, wonen steeds meer Vlamingen in steden en zit
compact wonen in de lift. Vanuit deze veranderende context
wil het nieuwe uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval
en Gelijkaardig Bedrijfsafval inzetten op maatwerk. Op het
moment van het ter perse gaan van dit Activiteitenverslag is
het uitvoeringsplan nog in ontwerpfase.
In het ontwerpplan zijn er restafvaldoelstellingen geformu
leerd voor zestien clusters van gemeenten, die op
sociaaleconomisch vlak vergelijkbaar zijn. 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 vooral in op acties die de burger moeten
aanspreken om minder voedselverlies te produceren en de
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restjes te redden. De OVAM blijft thuiskringlopen (waaronder
ook thuiscomposteren) ondersteunen.
In gft-gemeenten wordt inzameling van gft verder
geoptimaliseerd en verstert. Bovendien bekijkt de OVAM,
samen met de sector, of het haalbaar is om gft uit te breiden
met keukenafval dat dierlijke bijproducten bevat. In de
groenregio’s zal worden ingezet op een combinatie van
thuiskringlopen en een intensievere selectieve inzameling
van groenafval. Voor bedrijven die veel organisch-biologisch
afval produceren, stelt de OVAM een gefaseerde invoering
van de selectieve inzameling hiervan voor. Voor de kleinere
producenten wordt dit in een proefproject getest.
De komende jaren wil Vlaanderen de hoeveelheid restafval
verder doen afnemen. Daarom wil de OVAM, cf. het
ontwerpplan, de komende jaren een instrument ontwikkelen
om de afbouw van afvalverwerkingsinstallaties te stimuleren.

Organisch-biologisch afval biedt
potentieel!
De selectieve inzameling van gft-, groenafval
en organisch-biologisch bedrijfsafval heeft een
belangrijke impact op de hoeveelheid restafval én de
ultieme doelstelling van het plan is de reductie van de
hoeveelheid restafval. Het is dan ook belangrijk dat
alle instrumenten worden ingezet om sortering aan
de bron, verwerking en afzet van de eindproducten
te ondersteunen. Selectieve inzameling van gft,
groenafval en organisch-biologisch bedrijfsafval
vragen blijvende stimulering, zowel financieel
(voorkeur voor selectieve inzameling dient vertaald te
worden in tarieven van diftar) als communicatief. Dit is
belangrijk om goede resultaten te behouden en deze
waardevolle grondstoffen maximaal te recupereren.
Gft- en groenafval, alsook organisch-biologisch
bedrijfsafval, zijn belangrijke grondstoffen voor de
productie van hernieuwbare grondstoffen, waarbij
organische stof en nutriënten worden gerecupereerd.
De selectieve inzameling, biologische verwerking en
afzet van compost en digestaat kunnen een belangrijke
bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.
Er kan in Vlaanderen nog meer worden ingezet op
hulpmiddelen om de selectieve inzameling van gftafval te bevorderen. Als voorbeeld: in Milaan slaagt
men er in om 90 kg gft per inwoner, per jaar op te
halen in hoogbouwwijken. Uitgebreide communicatie
en service zijn de sleutelelementen om tot deze
resultaten te komen. Het gft-emmertje met een
composteerbare zakje is een belangrijk hulpmiddel
om meer gft-afval in de keuken in te zamelen.
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Mestdecreet
Mestdecreet, 5de versie, werd in 2015 gelanceerd. De nadruk
van dit MAP ligt op de sterke beperking van het gebruik van
fosfaten in de bodem. De stikstofnormen blijven quasi dezelfde. De meststoffen worden onderverdeeld in types 1, 2
of 3 afhankelijk van de N-vrijstelling. Die typering bepaalt de
werkingscoëfficiënt van de nutriënten (met name N) in het
eindproduct. Voor effluent is een probleem ontstaan door
een slecht gekozen definitie die gebaseerd is op het percentage droge stof. Vlaco heeft samen met VCM een voorstel tot
nieuwe definitie uitgewerkt, op basis van onze kennis van de
gehaltes droge stof, N en EC. Indien het voorstel aanvaard
wordt, is er een decreetswijziging of uitzondering nodig.
Elk landbouwperceel wordt onderverdeeld in een fosfaatKlasse (I t.e.m. IV) afhankelijk van de beschikbaarheid
van de fosfor in de bodem. Hierbij krijgen de bodems van
klasse I de hoogste P-bemestingsnorm, en bodems van
klasse IV de laagste P-bemestingsnorm. Voor compost blijft
de 50% vrijstelling van fosfor in elke klasse geldig. Omdat
ook gedroogd digestaat en dikke fractie digestaat veel
stabiele organische stof kunnen bevatten, heeft Vlaco bij de
Mestbank gepleit om de P-vrijstelling open te trekken naar
de digestaatproducten die omwille van effectieve organische
stof en nutriëntengehalte als bodemverbeterend middel
kunnen worden gekarakteriseerd (1).
De meeste bestaande uitzonderingen voor compost uit het
vorige Mestdecreet zijn opnieuw overgenomen en er is sprake
van een meerjarig perspectief voor de boomkwekerij. Dit
meerjarig perspectief moet nog wel worden uitgeschreven
en dat volgt Vlaco op de voet op. Daarnaast is er nu een ook
burenregeling mogelijk voor alle ‘andere meststoffen’ maar
met de beperking dat dit transport tussen de exploitaties
gebeurt.
Er is nu een algemene verbodsperiode voor alle meststoffen,
dus ook voor compost (periode 15 november t.e.m. 15 januari). Daar staat tegenover dat opslag nu soepeler geregeld is
waardoor de landbouwer maatregelen kan treffen.
Vlaco werkt in 2016 een voorstel uit met de Mestbank om
het gebruik van de eindproducten extra te faciliteren vóór
de verbodsperiode. Daarnaast gingen we met de Mestbank
in overleg om de gebruiksvriendelijkheid van MTIL te
verbeteren. Resultaat hiervan is dat anno 2016 de Mestbank
een grote evaluatie heeft opgezet om alle aandachtspunten
te verzamelen. Zij plannen een vernieuwing van MTIL in
2016-2017.
De administratieve afhandeling van export naar Wallonië
verloopt bijzonder stroef. Nochtans is er grote vraag naar
Vlaamse compost in Wallonië. Vlaco blijft vragende partij om
een snellere procedure of communicatie tussen de Vlaamse
en Waalse overheden om leveringen vlot te laten verlopen.

SECTOR VRAAGT GELIJK
SPEELVELD INZAKE
VERWERKING ORGANISCHBIOLOGISCH AFVAL
In het nieuwe ontwerp Uitvoeringsplan huishoudelijke
afvalstoffen worden innovatie en groene (duurzame)
groei gezien als middelen om uit de ongunstige economische toestand te geraken. Innovatie en toenemende
aandacht voor duurzaam materialenbeleid zijn bovendien nodig om grondstofproblemen op te lossen. Het
uitvoeringsplan ze tin op maatwerker. Proefprojecten
moeten toelaten om innovaties uit te testen.
Vlaco onderschrijft de nood aan innovatie en wil er
graag mee op inzetten. Op het terrein blijkt er echter
ook een duidelijke behoefte aan een kordaat uitgezet
en gehandhaafd beleid dat waakt over een gelijk
speelveld. In het verleden is er al veel onderzoek
gedaan en op basis daarvan zijn duidelijke beleidslijnen
vastgelegd. De professionele compostering en
vergisting heeft geïnvesteerd in infrastructuur, in
kennisopbouw en afzet van compost en digestaat. Er
is een continue bijsturing in functie van regelgeving.
De wettelijke voorwaarden waaraan moet worden
voldaan, zijn zeer talrijk: VLAREM,VLAREMA, KB
meststoffen, KB autocontrole, Mestdecreet, Europese
Verordening Dierlijke Bijproducten. De controles
navenant.
Kleinschalige, zogenaamde innovatieve projecten,
mogen geen dekmantel zijn om af te wijken van
de geldende bepalingen en voorschriften met als
achterliggend doel het besparen van kosten ten
overstaan van de professionele verwerking.
Tijdens de laatste 5 jaar zijn er een aantal recente
nieuwe initiatieven van compostering op landbouwbedrijven vergund (verwerking van eigen afval alsook
van groenafval van derden) en in productie gekomen.
Dit toont aan dat er ook conform alle wetgeving kan
worden gewerkt, ook al gaat het over een kleinere
schaalgrootte.
Vlaco is van mening dat innovatieve projecten,
op het moment dat ze in het commerciële circuit
(inputstromen van derden en/of afzet bij derden)
komen, aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen
als de bestaande. Enkel een gelijk speelveld zorgt
voor beleidszekerheid, biedt kansen op nieuwe
investeringen en toont aan dat de overheid een
milieuverantwoorde verwerking ondersteunt en wil
stimuleren.

(1) Oriënterend onderzoek naar de invullingen van de begrippen mineralenrijk – mineralenarm, humusrijk, OVAM (2002)
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EUROPEES BELEID
Regelgeving wordt meer en meer ook vanuit Europa
aangestuurd. Dit is een goede zaak, immers we leven in
Vlaanderen niet op een eiland. Onze bedrijven moeten ook
kunnen concurreren met het buitenland, en dan is het goed
over eenzelfde reglementering te beschikken. We moeten er
echter over blijven waken dat onze bedrijven aan de Europese
reglementering kunnen blijven voldoen. Gezien onze ervaring
in de composterings- en vergistingssector zijn we steeds een
belangrijke gesprekspartner in tal van Europese dossiers.
Anderzijds is het ook belangrijk in het oog te houden dat
de Europese regelgeving in Vlaanderen/België niet strenger
wordt toegepast dan in andere Europese lidstaten. Via onze
contacten binnen diverse Europese organisaties houden we
de vinger aan de pols.

Circulaire economie
In juli 2014 heeft de Europese Commissie een strategie
rond circulaire economy gepubliceerd ‘Towards a Circular
Economy: A Zero Waste Programme for Europe’. In dit
pakket was een voorstel tot herziening van de kaderrichtlijn
Afval opgenomen. Er werd een verplichting voorgesteld
voor alle lidstaten om selectieve inzameling van organischbiologisch afval tegen 2025 in te voeren, een reductie van
het voedselverlies met 30 % tegen 2025.
Begin 2015 is deze strategie echter ingetrokken en kondigde
Jean-Claude Juncker een meer gestroomlijnde focus aan om
de grote politieke Europese uitdagingen te tackelen. In april
2015 is door de Europese Commissie een roadmap “Circular
Economy Strategy” gepubliceerd, waarin wordt aangegeven
dat er een meer ambiteuze, concrete en effectieve
benadering nodig is voor de domeinen waar Europa een
duidelijke meerwaarde kan betekenen. Eind 2015 heeft de
Europese Commissie het EU-actieplan voor de circulaire
economie gepubliceerd. Het is een concreet en ambitieus
programma met maatregelen die de ganse cyclus omvatten:
van productie en consumptie tot afvalmanagement en
markten voor gerecycleerde grondstoffen. De acties zullen
bijdragen om de kringloop te sluiten en voordelen te
brengen voor zowel milieu als economie. In het actieplan
is voorzien dat onder andere de kaderrichtlijn afval en
meststoffenverordening worden herzien.

Herziening van de Europese Fertiliser
Regulation
In 2015 werd door de Europese
Commissie verder gewerkt aan
het ontwerp van uitbreiding
van de Europese Meststoffen
verordening (waarin naast
minerale
meststoffen
ook
organische meststoffen, bodemverbeterende middelen
en teeltsubstraten zullen worden opgenomen en
de aanduiding EG-meststof kunnen krijgen). 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. In
grote lijnen worden de criteria uit het End of Waste rapport
van JRC “End-of-waste criteria for biodegradable waste
subjected to biological treatment (compost & digestate)
– januari 2014” in een nieuwe jasje gestopt. Als Vlaamse
stakeholder en ook als trekker van de Werkgroep Quality
Assurance van ECN heeft Vlaco een inhoudelijke bijdrage
geleverd voor het formuleren van voorstellen en het nalezen
van de ontwerpteksten. In het voorjaar van 2016 heeft de
Europese Commissie een ontwerptekst voorgelegd. Vlaco
heeft hier uitvoerig op gereageerd, omdat toch een aantal
cruciale punten niet of onvoldoende zijn onderbouwd:
• Bij het opstellen van de kwaliteits- en veiligheidsvoor
waarden voor compost en digestaat wordt onvoldoende
rekening gehouden met de inspanningen en systemen die
in de verschillende Europese lidstaten al in voege zijn. Met
name het kwaliteitsgarantiesysteem zoals voorgesteld als
ECN-QAS (en waarmee de meeste Vlaamse composteeren vergistingsbedrijven al in overeenstemming zijn)
kan niet als dusdanig in de vooropgestelde Fertiliser
Regulation ingebouwd worden. De sector wil geen nieuw
systeem, dat een kostenplaatje heeft en gelijkaardige
aspecten opnieuw parallel bekijkt.
• Er is onvoldoende duidelijkheid of de vrije handel als
meststof/bodemverbeterend middel ook zal gevolgd
worden door het vrij gebruik ervan, zonder beperkingen
in de lidstaat van bestemming.
• Er zijn geen duidelijke voorwaarden vastgelegd voor
de inputstromen(acceptatie). Dit wil zeggen dat de
intentionele verdunning van contaminanten onvoldoende
wordt uitgesloten.
• Heel wat kwaliteitsnormen zijn minder strikt geformuleerd
dan wat we op vandaag kennen binnen Vlaanderen. In
theorie betekent dit dat minder kwaliteitsvol materiaal op
de binnenlandse markt kan komen.
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• De minimale nutriënteninhoud die moet aangetoond
worden om onder de noemer “organische meststof”
te vallen, is te streng voor digestaat(producten). In het
huidige voorstel zal enkel gedroogd digestaat hieraan
kunnen voldoen. Alle andere vormen van digestaat zouden
noch onder organische meststof, noch onder organisch
bodemverbeterend middel vallen, en uitgesloten worden
van het EG-label.

NUTRIËNTRECUPERATIE,
JA ZEKER …
Focus op fosfor
Het belang van fosfor in de circulaire economie is
genoegzaam bekend. Het is een mooi voorbeeld van een
essentiële grondstof die dreigt op te raken wanneer er
niet op een duurzame wijze mee wordt omgegaan. Er
wordt te veel fosfor verspild in onze voedselketen, en te
veel fosfor wordt niet gerecupereerd. Europa heeft aan
de alarmbel getrokken, en heeft fosfor op de lijst van
20 meest kritische grondstoffen geplaatst, mede omdat
binnen de EU de productie van ruw rotsfosfaat quasi
onbestaande is, en we voor de landbouwproductie heel
sterk afhankelijk zijn van import. Het is een grote uitdaging
om de nutriëntenkringloop te sluiten. De selectieve
inzameling en verwerking van organisch-biologische
afvalstoffen, al dan niet in combinatie met mest en
energiegewassen, waarbij men komt tot kwaliteitsvolle
compost- en digestaatproducten, is een mooi voorbeeld
van deze nutriëntrecuperatie. De landbouwsector is in
veel landen de grootste afnemer van gerecupereerde
nutriënten. Echter, wegens de strenger wordende
mestwetgeving (de fosforbemesting wordt in Vlaanderen
verder ingeperkt), is de afzet van compost en digestaat
steeds moeilijker. Er dient naast alternatieve afzetmarkten
(compost en gedroogd digestaat in de groenvoorziening
en particulier gebruik, potgrond, …) tevens een verdere
focus te komen op export buiten Vlaanderen. Daarom
is het voor Vlaanderen zeer belangrijk om de kwaliteit
van de geproduceerde organische meststoffen / bodem
verbeterende middelen uitdrukkelijk in de verf te zetten.

Ook andere nutriënten
Voor fosfor wordt noodzaak voor recyclage vooral
ingegeven door het eindige karakter. Stikstof is
daarentegen geen eindige grondstof, maar het kost wel
(veel) energie om N-kunstmeststoffen te produceren.

• Er worden normen opgelegd, maar er zijn nog geen vaste
afspraken gemaakt over de methodes van monstername
en analyse. Het een kan niet zonder het ander.
Vlaco blijft verder input geven zodat de huidige kwaliteits
opvolging van de Vlaamse eindproducten zou volstaan om
het statuut van meststof of bodemverbeterend middel met
het EG-merk te verkrijgen.

Bij de bemesting is op korte termijn niet de totale inhoud
bepalend, wel de werkzame hoeveelheid. Door te rekenen
met de werkzame in plaats van de totale stikstof kan,
voor andere meststoffen, binnen de geldende normen,
een verhoogde dosis toegepast worden ten opzichte
van dierlijke mest. In compost- en digestaatproducten
leveren verder ook de andere nutriënten zoals kalium (K),
magnesium (Mg) en zwavel (S) een significante bijdrage.

Verdere stappen
Europa plaatst de nutriëntrecuperatie hoog op de agenda.
In het najaar van 2015 werd in Gent de DONUTSSworkshop georganiseerd (Data On NUtrients To Support
Stewardship) door het Europees Fosforplatform ESPP en
Biorefine, in samenwerking met de Europese Commissie.
Het was hierbij de bedoeling een inventaris op te maken
van de beschikbare data over nutriënten, de stakeholders
te identificeren, en aanbevelingen te maken aan de
Europese Commissie ter ondersteuning van het verdere
beleid inzake nutriëntrecuperatie. Vlaco was aanwezig
tijdens deze tweedaagse workshop.

… MAAR LAAT ONS DE
ORGANISCHE STOF NIET
VERGETEN!
Naast nutriënten bevatten compost- en digestaatproducten
ook nog een ander essentieel element, namelijk koolstof.
De kwaliteit van onze (landbouw)bodems is in zeer
sterke mate verbonden met het humusgehalte. Een niet
onaanzienlijk aandeel van de nodige effectieve organische
stof kan worden aangevoerd via organische meststoffen
en bodemverbeterende middelen. Het is dus duurzaam
niet om de focus enkel op de nutriënten zoals stikstof,
fosfor en kalium te leggen, maar ook de waarde van de
koolstof moet mee gevaloriseerd worden. Het is de rol
van Vlaco om beleidsmakers hier steevast op te wijzen.
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BREF for waste treatment
Op Europees niveau worden BBT-referentiedocumenten,
de zogenaamde BREF’s, opgesteld per bedrijfstak. De
conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van
vergunningsvoorwaarden onder de Europese richtlijn
2010/75/EU (Richtlijn Industriële Emissies - RIE). In deze
richtlijn zijn verschillende richtlijnen geïntegreerd, nl. de
GPBV-richtlijn, richtlijn grote stookinstallaties, VOS-richtlijn,
afvalverbrandingsrichtlijn en drie titaandioxide richtlijnen.
De bepalingen uit de RIE zijn vanaf 07.07.2015 van
toepassing voor de bedrijven op de uitgebreide GPBV-lijst.
Deze bedrijven moeten de BREF’s volgen.
De BREF van toepassing op de composteer- en
vergistingsbedrijven is de ‘BREF for Waste Treatment’. Er is
hiervan een versie van 2006, die nu vernieuwd en uitgebreid
wordt. In 2016 zou deze BREF klaar moeten geweest zijn,
maar deze deadline werd verschoven naar 2017. Hierna
krijgen de bedrijven vier jaar om alle nodige wijzigingen
te implementeren. Een groot verschil ten opzichte van de
huidige BREF is dat de nieuwe versie, ook met zijn normen,
bindend zal zijn voor alle lidstaten.
Het opstellen van de nieuwe versie van de ‘BREF for Waste
Treatment’ wordt gecoördineerd door het EIPPC Bureau
(JRC). Zij hebben hiervoor vier subgroepen opgericht:
1.
2.
3.
4.

Ondersteuning ontwikkeling enquête
Biologische afvalverwerking
Mechanische afvalverwerking
Fysico-chemische afvalverwerking

De subgroep over biologische afvalverwerking heeft als taak
suggesties te doen aan de TWG (technical working group)
over:
• de belangrijkste milieufactoren i.v.m. biologische afval
verwerking
• de gebruikte technieken bij de biologische afvalverwerking
• de parameters en bijhorende informatie die belangrijk
zijn voor het opstellen van de BAT en de BAT-AEPLs
(best available techniques – associated environmental
performance levels)
ECN heeft van JRC opdracht gekregen de subwerkgroep
biologische afvalverwerking te leiden. Vlaco neemt actief
deel aan deze subwerkgroep om er over te waken dat
voorgestelde technieken en normen haalbaar zijn voor de
biologische verwerking in Vlaanderen. Hiertoe werden in de
periode 2014-2016 verschillende vergaderingen bijgewoond,
namen we deel aan diverse conference calls en hebben we
vele draftversies becommentarieerd.
De subwerkgroep ondersteuning ontwikkeling enquête
wordt zowel door ECN als door VITO opgevolgd. Via beide
kanalen kon ook Vlaco zijn input geven.
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Eind 2015 heeft het EIPPC Bureau een drafttekst verspreid.
Vlaco verzamelde opmerkingen uit de sector en van andere
betrokken organisaties en heeft deze, zowel via ECN als via
VITO, doorgegeven.
Midden 2016 is het EIPPC Bureau volop bezig de aangeleverde
opmerkingen te verwerken, nieuwe teksten zijn nog niet
beschikbaar.

Energie
Het Witboek Klimaat en Energie 2030 met bindende
doelstellingen onder meer voor de reductie van uitstoot van
broeikasgassen t.o.v. 1990, werd recent door de EU omgezet
voor België in de doelstelling van 35 % CO2-reductie in de
niet-ETS sectoren (landbouw, bouw, transport, en de niet
energie-intensieve industrie). Het Witboek vormde mee de
insteek voor de COP21-besprekingen in Parijs (12/2015). De
Vlaamse Minister van Klimaat gaf op de aansluitende Vlaamse
klimaattop al te kennen dat verschillende beleidsmaatregelen
worden geïmplementeerd om te voldoen aan de op korte
en lange termijn beloofde CO2-reducties: meer groene
energiebevoorrading, elektrificatie en grotere energieefficiëntie met name in transport en bouw, náást de nog vast
te leggen extra engagementen/maatregelen via sectorale
expertgroepen einde 2016.
Vlaco streeft naar duidelijkere voorstellingen van de vermeden
broeikasgasuitstoot n.a.v. compostering, vergisting en het
gebruik van de eindproducten ervan. VEA en de Biograce
II-tool stellen dat een grote CO2-reductie bij co-vergisting te
behalen valt door rechtstreekse mestvergisting (vermijden/
verminderen mestopslag). In Vlaanderen is een kwart van
de feedstock mest hetgeen overeenstemt met ongeveer
5 % van de totale mestproductie. Niettegenstaande het
relatief lage biogaspotentieel van mest is een groter aandeel
(grootschalige of kleinschalige) mestvergisting in combinatie
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met betere stalsystemen dan ook een waarschijnlijke evolutie
in de Vlaamse circulaire economie, getuige ook de evoluties
naar meer vergisting van mest en ondersteuning ervan in
landen als Frankrijk, Duitsland en Denemarken.
Zoals ook in deel 8 (Energie) van het Activiteitenverslag
wordt gemeld, is de ondersteuning van groene energie uit
vergisting, via hetzij groenestroomcertificaten (GSC’s) hetzij
de call groene warmte, niet van dien aard om het voortbestaan
van bio-energie de komende jaren te garanderen, laat staan
te promoten en dus om de eigen subdoelstellingen inzake
hernieuwbare energie (2020) te behalen. Ook moeten de
laatste afspraken rond de gewestelijke verdeling van de
federale klimaat- en energieinspanningen nog gemaakt
worden, evenals de herbevestiging van de Vlaamse
subdoelstellingen groene energie. De nieuwe minister van
Energie Tommelein focust voor de korte termijn (2020) op
zon (6,4 miljoen zonnepanelen), wind (280 windmolens) en
(rest)warmte/geothermie, maar zal hopelijk het vizier open
houden om in 2016 daadwerkelijk klaarheid te scheppen
rond de steunverlenging aan biogasinstallaties.
Een in augustus 2015 ingevoerde aanpassing van
het Energiebesluit (art 6.2/1.1) leidde echter tot een
aangescherpte rapportering (‘marktbevraging’) voor
het gros van biogasinstallaties, hetgeen de bewijslast
en de bedrijfsvoering verder verzwaart en een verdere
stroomlijning verdient.
De opwerking tot biomethaan en injectie in het aardgasnet
of gebruik als transportbrandstof is een dringend te
ontwikkelen energetische piste, conform vermeldingen in
het actieplan Biomassa(rest)stromen en de Europese Clean
Power for Transport (CPT)-richtlijn. Het CPT-pakket is een
kader om investeringen en technologische ontwikkelingen te
sturen naar milieuvriendelijker transportbrandstoffen zoals
o.a. biomethaan, maar ook LPG, aardgas, bio-brandstoffen,
waterstof en elektriciteit. De nieuwe richtlijn stelt als doel een
ontwikkeling van een alternatieve brandstofinfrastructuur
door regels en subsidies op gebied van minimale
tankinfrastructuur per land, van Europese standaardisatie
ervan, en van vereiste consumenteninformatie. De
lidstaten hebben tot 2016 om hun nationaal plan een
eerste maal voor te leggen aan de EC. Vooralsnog lijken de
Vlaamse plannen te focussen op elektriciteit en waterstof
niettegenstaande biomethaan (in combinatie met aardgas)
uitstekende prestaties in termen van uitstoot, geluid en
actieradius kan bieden voor de niche van bijvoorbeeld zware
bedrijfsvoertuigen of binnenscheepvaart.

SECTOR VRAAGT AANDACHT
VOOR MOEILIJKE SITUATIE
VAN VERGISTING
Biogasinstallaties kijken vandaag aan tegen
verschillende uitdagingen die de sector en haar
rendabiliteit onder toenemende druk zetten: hoge
inputprijzen, lage elektriciteitsprijzen, een onzeker
en ingeperkt steunkader sinds begin 2013, strengere
kredietvoorwaarden, nutriëntendruk, en wetgevende
barrières.
De vergistingssector biedt nochtans een meerwaarde op verschillende vlakken (groene stroom, groene
warmte, sluiten van materialen- en nutriëntenkringlopen).
De vergistingssector is anno 2015 goed voor een groene
stroomproductie van meer dan 600 GWh op jaarbasis.
Er wordt 1,2 miljoen ton organisch-biologisch afval
verwerkt, samen met bijna 514.000 ton mest en bijna
250.000 ton energiegewassen.
De meerwaarde die vergistingsinstallaties bieden,
moet beter worden gewaardeerd en gestimuleerd
door de overheid. Op dit moment is het businessmodel
grotendeels gebaseerd op de minimumsteun voor
groene stroomproductie. Vlaco onderzoekt de
mogelijkheden om de eindproducten van vergisting
aan betere prijzen af te zetten. Maar ook de
verwerkingscapaciteit voor afvalstoffen en mest, de
bijdrage aan broeikasgasreducties, de valorisatie van
biogas, enz. zijn aspecten die het bestaan van de sector
rechtvaardigen en zouden moeten ondersteunen.

Capaciteiten (in ton) die mogelijk komen te vervallen de komende jaren omwille van het aflopen van de termijn van 10
jaar minimumsteun voor GSC.
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Vlaco vraagt een correct ondersteuningsbeleid,
zodat de vergistingssector kan overleven. Indien de
Vlaamse overheid niet voor zekerheid en duidelijkheid
op langere termijn zorgt, zal een belangrijk deel
aan groene stroomproductie verdwijnen en wordt
bijkomend een nieuw afvalprobleem geschapen. De
discussie en besluitvorming hierover dient te gebeuren
op basis van alle en correcte argumenten.
Anno 2016 is er reeds 160.000 ton verwerkingscapaciteit die buiten de tien jaar minimumsteun valt. Deze is
momenteel nog wel volledig in gebruik (of zal binnen
afzienbare tijd terug in gebruik zijn). In 2017 is er een
volgende piek van bedrijven die hun tien jaar exploitatie bereiken. Tegen 2018 is er meer dan 600.000 ton
capaciteit die potentieel kan verdwijnen, tegen 2020 is
er potentieel 920.000 ton capaciteit in gevaar.
Indien er verwerkingscapaciteit in Vlaanderen
verdwijnt, betekent dit dat afvalstoffen zullen worden
geëxporteerd, om in het buitenland bij te dragen
aan de groene stroomproductie. De groene stroom
doelstellingen komen in het gedrang. Het betekent
ook dat er werkgelegenheid zal verdwijnen en dat de
opgebouwde knowhow, waarmee we aan de top in
Europa staan, niet meer zal worden benut. Er zullen
minder producten zijn om primaire grondstoffen te
vervangen. De mestproblematiek zal zich des te meer
laten gelden, aangezien mestvergisting op grote schaal
op zich niet rendabel is.
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TOEMAATJE:
WE BESPAREN SAMEN HEEL
WAT CO2!

In 2015 werd ruim 800.000 ton gft- en groenafval
verwerkt tot hoogwaardige compost en 2,2 miljoen
ton organisch bedrijfsafval, mest en energiegewassen
tot digestaat, een lokaal en duurzaam geproduceerde
meststof. Zowel compost als digestaat zijn
waardevolle, milieuvriendelijke producten. Compost
kent iedereen ondertussen als ‘het zwarte goud’ maar
digestaat is nog een relatief onbekende. Nochtans
heeft dit recyclageproduct een enorm potentieel als
organische meststof. Zowel compost als digestaat
kunnen schaarse primaire grondstoffen vervangen,
zoals kunstmest, veen, … Door de productie en
het gebruik van deze eindproducten wordt er in
Vlaanderen een CO2-besparing gerealiseerd tussen
880.000 en 1.135.000 ton CO2-equivalenten. Dit
komt overeenkomt met de uitstoot van 422.000
tot 544.000 auto’s gedurende 1 jaar (1, 2, 3). De
composterings- en vergistingssector produceren
momenteel ruim 600 GWh groene stroom, 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!

(1) Ecologische en economische voordelen van compost (Vlaco, 2009)
(2) Ecologische en economische voordelen van digestaat (Vlaco, 2011)
(3) BioGrace tool

Selectieve inzameling en
verwerking in Vlaanderen
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MINDER GROENAFVAL
GECOMPOSTEERD IN 2015
Na de dalende trend in de selectieve inzameling van groenafval
door de gemeenten in de voorgaande jaren is er in 2014
terug iets meer groenafval ingezameld door de gemeenten,
nl. 450.000 ton in 2014 ten opzichte van 439.000 ton in 2013.
Het niveau van voor 2012 wordt echter niet meer bereikt,
toen is er 456.000 ton groenafval ingezameld. De evolutie
over periode 1989-2014 is weergegeven in Figuur 1.
In 2015 is er bijna 517.000 ton groenafval verwerkt op
39 groencomposteringen. Dit is opvallend lager dan de
hoeveelheid die in 2014 is verwerkt, nl. 549.000 ton. In de
gft-compostering is er in 2015 nog 43.000 ton groenafval
verwerkt. Dat maakt dat er in totaal 560.000 ton groenafval
gecomposteerd is in 2015.
In Figuur 2 is een vergelijking gemaakt tussen het groenafval
dat via gemeenten selectief wordt ingezameld en het
groenafval dat op de composteringen wordt verwerkt. Tot
in 2012 liepen deze hoeveelheden ongeveer gelijk, terwijl er
sinds 2013 aanzienlijk meer groenafval wordt verwerkt dan
er selectief wordt ingezameld door gemeenten.
De legale verwerking van groenafval blijft een aandachtspunt.
Op het terrein blijkt nog steeds heel wat groenafval via het
illegale circuit te worden afgevoerd, vooral individuele
groencomposteringen ondervinden dit lokaal. Wat ook niet
zichtbaar is in de verwerkte hoeveelheden, is de druk die
op de verwerkingsprijs van compostering komt. De gatefees
voor groenafval zijn sterk gereduceerd, dit om toch maar
voldoende materiaal binnen te kunnen trekken. Uiteraard
is dit een situatie die niet houdbaar is en de leefbaarheid
van de sector ondermijnt. Vanuit de sector blijven we er dan
ook voor pleiten dat correcte verwerking van groenafval een
constant aandachtspunt blijft. Er is en blijft een duidelijke
behoefte aan een kordaat uitgezet en gehandhaafd beleid
dat waakt over een gelijk speelveld.
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Figuur 2 Vergelijking ingezamelde hoeveelheid groenafval
via gemeentelijk circuit en verwerkte hoeveelheid
groenafval op compostering.

GFT-COMPOSTERING LICHTJES
DALEND OF STATUS QUO?
Er is in 2015 bijna 267.000 ton gft-afval selectief ingezameld.
In 2014 was dat 271.000 ton, in 2013 273.000 ton ten opzichte
van 277.000 ton in 2012 en bijna 281.000 ton in 2011.
In de gft-compostering is er ruim 321.000 ton afval verwerkt.
Dit bestaat uit 267.000 ton gft-afval, ruim 11.000 ton
organisch-biologisch afval en bijna 43.000 ton groenafval.

SELECTIEVE INZAMELING
ORGANISCH-BIOLOGISCH AFVAL
BIJ HUISHOUDENS
Uit de inventarisatie van huishoudelijke afvalstoffen van
OVAM blijkt dat er in totaal 112 kg organisch-biologisch
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Figuur 1 Evolutie selectieve inzameling gft- en groenafval over de periode 1989-2015.
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afval per inwoner is ingezameld in 2014 (zie Figuur 3). Dit
bestaat uit 53 kg tuinafval gemengd en 17 kg snoeihout en
boomstronken. Samen maken deze fracties het groenafval
uit, dit betekent dus dat er in 2014 70 kg groenafval per
inwoner is ingezameld. Gemiddeld is er per inwoner 42 kg
gft ingezameld in 2014, per bediende inwoner betekent dit
62 kg gft.
Uit Figuur 3 blijkt dat de selectieve inzameling van de
fractie organisch-biologisch afval, na een sterke toename
in de jaren ’90, een maximum bereikte in 2002 met bijna
870.000 ton of 145 kg/inw. In 2014 is de hoeveelheid
afgenomen tot 724.000 ton of 112 kg/inw. Volgens OVAM is
de voornaamste reden het feit dat dit steeds vaker betalende
fracties zijn geworden. Vaak geldt er een tarifering per kg.
Dit heeft ervoor gezorgd dat men meer is overgeschakeld op
thuiscomposteren en andere vormen van kringlooptuinieren.
Zelfstandigen voeren door de aangepaste tarieven ook
minder afval af naar containerparken.

Nochtans zijn gft- en groenafval van huishoudens (maar
ook het organisch-biologisch bedrijfsafval) waardevolle
grondstoffen in de circulaire economie: een economie waarin
het hoogwaardig hergebruik van producten en grondstoffen
is gemaximaliseerd. De selectieve inzameling, verwerking
en nuttige toepassing van de compost (en digestaat) levert
een belangrijke bijdrage aan de beleidsambities zoals de
beperking van de CO2-uitstoot. In Vlaanderen realiseren
we in 2015 een besparing tussen 880.000 en 1.135.000 ton
CO2-equivalenten (zie ook Hoofdstuk Ontwikkelingen in het
duurzaam materialen- nutriënten-, energie en bodembeleid).

VERWERKING OBA NEEMT VERDER TOE
In de gft-compostering is er meer dan 11.000 ton organischbiologisch bedrijfsafval verwerkt in 2015, wat in de lijn ligt
van de voorgaande jaren. Daarnaast verwerken 44 andere
installaties, van zowel aerobe als anaerobe behandeling,
bijna 1.218.000 ton organisch-biologisch afval. Naast
het afval hebben deze installaties ook bijna 245.000 ton
energiegewassen en bijna 763.000 ton mest verwerkt. In
totaal is er dus 2.226.000 ton verwerkt in de co-verwerking.
In 2014 was dat 2.000.000 ton, in 2013 1.824.000 ton. De
prognose voor 2015 ligt iets lager, op 2.186.000 ton.

AANDEEL VAN DE VERSCHILLENDE
VERWERKINGSPROCESSEN

Figuur 3 Selectieve inzameling organisch-biologisch afval bij
huishoudens voor periode 1990-2014. Bron: Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2014, OVAM.

In Vlaanderen is er in 2015 bijna 751.000 ton organischbiologisch afval in de compostering verwerkt. Daarnaast
zijn er 2.064.000 ton inputstromen vergist en heeft het biothermisch drogen 259.000 ton input verwerkt.
Het aandeel energiegewassen in de vergisting bedraagt 12 %,
mest 25 % en organisch-biologisch bedrijfsafval 59 %. Gftafval is goed voor 4 %.
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Figuur 4 Verwerking van organisch-biologisch afval onder Vlaco-kwaliteitsopvolging over de periode 1989-2015, met prognose
voor 2016.
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In het bio-thermisch drogen maakt mest het hoofdbestanddeel
uit, met bijna 250.00 ton in 2015 ten opzichte van bijna
10.000 ton organisch-biologisch afval.
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Figuur 5 Inputstromen per type verwerking (2015).
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KWALITEITSCONTROLE VIA
ONAFHANKELIJKE CERTIFICERING
De voorwaarden voor bedrijven om organisch-biologische
afvalstoffen te verwerken en om te vormen tot een grondstof
voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel, zijn
beschreven in het Algemeen Reglement van de Certificering.
Dit is wettelijk zo voorzien in het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen (kortweg VLAREMA).
Het toepassingsgebied van de certificering is: gft-compost,
groencompost en het eindmateriaal van de biologische
behandeling van organisch-biologische afvalstoffen. Deze
moeten geproduceerd worden in een vergunde inrichting
voor de biologische verwerking van organisch-biologische
afvalstoffen en men moet voor het gebruik ervan beschikken
over een keuringsattest afgeleverd door een erkende
certificeringsinstelling.
Het certificeringssysteem is gebaseerd op het principe van
de autocontrole:
• Enerzijds past de verwerker van organisch-biologische
afvalstoffen een intern kwaliteitscontrolesysteem toe
op zijn bedrijf, waarbij aandacht uitgaat naar input
en acceptatie, kwaliteit van het productieproces,
kwaliteitsborging van het eindproduct en beredeneerd
gebruik ervan.
• Anderzijds wordt de producent op de toepassing van dit
intern kwaliteitssysteem gecontroleerd door een erkende
certificeringsinstelling.
In de loop van 2015 werd het Algemeen Reglement van de
Certificering aangepast (publicatie in het Belgisch Staatsblad
op 9.09.2015). Er zijn aanpassingen doorgevoerd onder
andere aan de vereisten voor de eindproducten en voor de
erkende certificeringsinstellingen. De actuele versie van het
Algemeen Reglement is terug te vinden op de website van
de Ovam (http://www.ovam.be/algemeen-reglement-vande-certificering).
In 2015 is Vlaco gestart met het uitreiken van het ECNQAS label aan compost- en digestaatproducenten die hun
eindproducten in overeenstemming met de voorwaarden
uit het ECN-QAS handboek produceren en afzetten. ECNQAS staat voor “European Compost Network Quality
Assurance Scheme”. Dit is een Kwaliteitscontrole-schema
uitgewerkt door ECN (waar Vlaco lid van is) dat de
vertaling is van de kwaliteitsvereisten die van toepassing
zijn in verschillende Europese lidstaten. Met het ECN-QAS
proberen we een harmonisatie tot stand te brengen bij de
kwaliteitscontrole tussen de verschillende lidstaten van de
EU. Dit moet in de toekomst het vrij verkeer van compost-
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en digestaatproducten binnen
de EU helpen ondersteunen.
Kwaliteitscontrole-organi
saties die lid zijn van ECN
kunnen een aanvraag doen
tot het behalen van een
ECN-QAS Conformiteitslabel.
Dit label geeft aan dat een
kwaliteitscontrole-organisatie
werkt conform de voorwaarden die zijn opgegeven, en maakt
het mogelijk dat deze organisatie haar leden/producenten
een ECN-QAS label kan toekennen. Sinds 2011 heeft Vlaco
het ECN-QAS Conformiteitslabel voor compost. Eind 2014
wisten we onze erkenning te behouden en ook uit te breiden
voor digestaatproducten. Vanaf het voorjaar van 2015 is
Vlaco dan effectief gestart met het bijkomend certificeren
van bedrijven volgens de ECN-QAS vereisten. De ECN-QAS
criteria liggen grotendeels in lijn met wat voorheen al van
toepassing was op de bedrijven, maar omvat toch enkele
bijkomende controlepunten. In geval van conformiteit wordt
het ECN-QAS label op de keuringsattesten aangebracht.
Vlaco is één van de voortrekkers van het ECN-QAS. We doen
ons best om dit ook op Europees niveau als een standaard in
te voeren.

Normen voor zware metalen in
digestaatproducten en OBA-mest kunnen
naar omlaag
In het Algemeen Reglement van de Certificering zijn de
normen weergegeven voor de verschillende eindproducten
van biologische verwerking van OBA. Voor compost zijn er
specifieke Vlaco-normen opgenomen, die strikter zijn dan
de Vlarema-normen. De omschrijving van de Vlaco-norm
(of referentienorm) in het Algemeen Reglement: “Waar van
toepassing integreert deze norm de meest strikte Vlaamse,
federale en Europese vereisten zodat aan alle voorwaarden
wordt voldaan.”
Voor digestaat(producten) en OBA-mest is in het Algemeen
Reglement van de Certificering de referentienorm momenteel
gelijk gesteld aan de Vlarema-norm. Elk analyseresultaat
wordt dan afgetoetst aan deze Vlarema-normen. Echter, in
de Europese context (End of Waste, Fertiliser Regulation,
ECN-QAS) liggen de normen voor zware metalen strenger
dan de Vlarema-normen. In de praktijk blijkt dat de Vlaamse
eindproducten aan deze strengere eisen kunnen voldoen,
ze zijn dus van een betere kwaliteit dan op basis van de
Vlarema-normen kan worden afgeleid. In 2015 werd een
nieuw normenkader ingevoerd voor de zware metalen op
digestaatproducten en OBA-mest (Tabel 1).
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Tabel 1 Vlaco-normen voor zware metalen op digestaat
producten en OBA-mest
Oude norm
(Vlarema)

Nieuwe
Vlaco- norm

eenheid

150

20

mg/kg DS

6

2

mg/kg DS

Chroom (Cr)

250

100

mg/kg DS

Koper (Cu)

375

375

mg/kg DS

Kwik (Hg)

5

1

mg/kg DS

Lood (Pb)

300

150

mg/kg DS

Nikkel (Ni)

50

50

mg/kg DS

Zink (Zn)

900

900

mg/kg DS

Metalen
Arseen (As)
Cadmium (Cd)

Hiermee kunnen producenten een hogere kwaliteitsgarantie
voorleggen aan hun klanten.
Deze nieuwe referentienormen zijn ook opgenomen in
de nieuwe versie van het Algemeen Reglement van de
Certificering (publicatie in het Belgisch Staatsblad op
9.09.2015).

Vlaco is een Erkende Certificeringsinstelling
Vlaco is door de Vlaamse minister van Leefmilieu,
Natuur en Cultuur per ministerieel besluit erkend als
keuringsinstelling voor het afleveren van keuringsattesten
voor de biologische verwerking van organisch-biologische
afvalstoffen. De erkenning is voor onbepaalde duur. Aan de
erkenning als keuringsinstelling is de verplichting verbonden
voor een jaarlijkse audit voor Vlaco. Hierbij wordt ons
kwaliteitshandboek nagekeken, en worden we op het terrein
gecontroleerd tijdens de uitvoering van een audit. OVAM
doet de controle en stelt hiervoor een auditor aan. In 2015
werd een audit uitgevoerd in het kader van het behoud van
onze erkenning, met succes.

Vlaco is ook erkend staalnemer

toegepast door labo’s, zijn er ook methodes opgesteld voor
de monstername en de monstervoorbehandeling.
Volgens VLAREL moeten alle monsternames van composten digestaatproducten (die bepalend zijn voor het
omslagpunt van afval naar grondstof), mest(stoffen) in het
kader van het Mestdecreet en bacteriologische analyses in
het kader van de toepassing van de Europese Verordening
Dierlijke Bijproducten door een erkend staalnemer worden
uitgevoerd.
Vlaco heeft sinds 2014 de erkenning van OVAM voor het
pakket MA.2 “Monsternemingen van afvalstoffen en andere
materialen en monstervoorbehandeling ter plaatse, gebruik
als meststof/bodemverbeterend middel”, voor een periode
van onbeperkte duur.
De tweede erkenning als staalnemer werd toegekend door
de VLM-Afdeling Mestbank (voor onbepaalde termijn)
voor het pakket M-M1 “meststoffen – bemonstering voor
anorganische parameters” (voor de analyse op N en P2O5
volgens de compendiummethodes BAM) en het pakket
M-M3 “meststoffen – bemonstering voor microbiologische
parameters” (voor de analyse van de microbiologische
parameters noodzakelijk voor o.a. de Europese Verordening
(EG) 1069/2009 Niet voor Menselijke Consumptie Bestemde
Dierlijke Bijproducten).
Om de erkenningen te behouden en de competentie aan te
tonen heeft Vlaco in 2015 deel genomen aan de verplichte
ringtesten georganiseerd door VITO. Dit bestaat uit een
jaarlijkse staalnameproef, waarbij het toepassen van de
juiste methodes wordt gecontroleerd. Vlaco heeft deze
controle-audits door VITO met succes doorstaan.
Als erkend monsternemer neemt Vlaco ook deel aan de
werkgroepvergaderingen om de praktische aspecten van de
monstername te bespreken. Hier worden o.a. knelpunten
besproken en suggesties aangebracht voor het verbeteren
van de staalnamemethodes.
Door het toepassen van een intern kwaliteitshandboek en
vaste procedures voor de monstername kunnen we onze
competentie voor VLAREL aantonen. Hierdoor kon in 2015
met succes een nieuwe staalnemer opgeleid en ingeschakeld
worden in onze staalnamedienst onder VLAREL-erkenning.

De VLAREL-wetgeving (Vlaams reglement inzake erkenningen
met betrekking tot het leefmilieu) regelt tal van categorieën
van erkenningen. Het gaat om de 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. Door het behalen van een
erkenning, is aangetoond dat deze personen over de juiste
competenties en vaardigheden beschikken.
Naast de analysemethodes die verplicht moeten worden
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KWALITEITSOPVOLGING DOOR
VLACO VZW PAST IN EEN BREDER
KADER
Stroomlijnen van de wettelijke vereisten
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 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 organisch-biologische 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.

Herziening van de Europese Fertiliser
Regulation
In 2015 werd door de Europese Commissie verder
gewerkt aan het ontwerp van uitbreiding van de Europese
Meststoffenverordening (waarin naast minerale meststoffen
ook organische meststoffen, bodemverbeterende middelen
en teeltsubstraten zullen worden opgenomen en de
aanduiding EG-meststof kunnen krijgen). Vlaco volgt de
ontwikkelingen van zeer nabij op, en geeft input voor de
verdere invulling van de nieuwe wetgeving. Hierbij streven
we naar een minimale impact en een maximale uitbreiding
van de afzetmogelijkheden voor onze leden-producenten.

KB Meststoffen
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 voor het aanvragen of behouden van de ontheffing 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 onder andere ook de gebruiksmogelijkheden van
compost en digestaatproducten aan bod komen.
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Mede onder impuls van Vlaco werden er ontheffingen voor
gedroogd digestaat voor toepassing in de groenvoorziening
uitgereikt. Ook heeft Vlaco er mee voor gezorgd dat de FOD
toelaat om gedroogd digestaat op te mengen met andere
meststoffen (voorheen kon dit enkel in de originele vorm op
de markt gebracht worden). In het voorbije werkjaar heeft
Vlaco de FOD ook overtuigd om het verbod op toepassing
van gehygiëniseerd digestaat (in kader van de Europese
Verordening Dierlijke Bijproducten) op gronden waar
aardappelen, groenten en fruit worden geteeld en bij de
teelt van rauw geconsumeerde groenten of vruchten in te
trekken voor digestaatproducten zonder zuiveringsslib of die
gehygiëniseerd worden.
Er blijven nog wel wat knelpunten omtrent het gebruik van
compost en digestaat, die samen met de FOD verder zullen
worden besproken.

Vlaamse Mestwetgeving
Vlaco houdt ook rekening met de voorwaarden uit de
regelgeving van het Mestdecreet: voor eindproducten
waarin mest is mee verwerkt, worden de stalen door Vlaco
genomen op N en P2O5 geanalyseerd volgens de methodes
en in 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. Bovendien kan Vlaco als erkend staalnemer de
aankondiging van de staalname en de resultaten in het SMIL
(Staalname Melding Internet Loket) invoeren (verplichting
voor digestaatproducten waarin dierlijke mest is verwerkt).
Heel wat bedrijven maken hier gebruik van.

Europese Verordening Dierlijke Bijproducten
Bedrijven die dierlijke bijproducten verwerken, vallen onder
het toepassingsgebied van de Europese verordening (EG) nr.
1069/2009 (+ uitvoeringsverordening (EU) 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 bruikbaar zijn in het kader van de
erkenning dierlijke bijproducten. Vlaco beschikt over de
VLAREL-erkenning als staalnemer voor het nemen van deze
monsters.
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KWALITEITSCONTROLE EN
CERTIFICERING IN 2015
Het VLAREMA schrijft voor dat bedrijven, die organischbiologische afvalstoffen verwerken via compostering
of anaerobe vergisting, dienen te beschikken over
een keuringsattest, wanneer ze de eindproducten
van de verwerking willen gebruiken als meststof of
bodemverbeterend middel (grondstof). Het keuringsattest is
het resultaat van kwaliteitsopvolging en certificering. Vlaco
vzw is erkend als certificeringsinstelling voor het afleveren
van keuringsattesten aan de bedrijven.
De controle bestaat uit het uitvoeren van staalnames op de
bedrijven (door een erkend staalnemer, met analyse door
erkende laboratoria), het uitvoeren van audits op de bedrijven
(waarbij het autocontrolesysteem van de verwerkende
bedrijven wordt beoordeeld), administratieve controles,
interpretatie en beoordeling van de analyseresultaten en
de opvolging van corrigerende actieplannen. Op basis van
alle bevindingen kan een keuringsattest worden toegekend.
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.
Wanneer op het bedrijf nog een nabehandeling plaatsvindt
(bv diverse digestaatproducten), worden alle afzonderlijke
eindproducten opgevolgd.
In 2015 is, ten opzichte van 2014, het aantal bedrijven met
kwaliteitsopvolging licht verhoogd. Het aantal staalnames
is hierdoor ten opzichte van 2014 ook verhoogd. Het aantal
keuringsattesten is wel licht gedaald: sommige vergisters
hebben een minder uitgebreid gamma aan verschillende
eindproducten.
Bij de groencompostering werden vier nieuwe bedrijven
opgevolgd ten opzichte van 2014. Het aandeel van de gftcompostering is gelijk gebleven. Er zijn bij een 2-tal gftverwerkers concrete plannen voor een vergisting, maar deze
zullen na de vergisting gft-compost blijven produceren in de
nacompostering.

In het voorbije jaar is het aantal vergisters hetzelfde gebleven
(1 viel weg en 1 nieuwe installatie kwam erbij).
In de categorie “andere” is een lichte stijging te noteren van
het aantal bedrijven. Dit komt doordat er enkele nieuwe
mestverwerkingsinstallaties (type biologie) die ook vergund
zijn om digestaat te verwerken, zijn bijgekomen. Op deze
installaties worden zowel het effluent als het slib van de
biologie opgevolgd. Dit zorgt voor meer staalnames.
In totaal werden in 2015 108 bedrijven opgevolgd. Dit is een
verdere stijging ten opzichte van 2014.

Figuur 6 Aantal bedrijven opgevolgd door Vlaco vzw

Tabel 2 Omvang van de kwaliteitsopvolging in 2015
Aantal bedrijven

Aantal audits

Aantal staalnames

Aantal afgeleverde
keuringsattesten

Groencomposteerders

39

38

103

55

Gft-composteerders

8

8

38

8

Vergisters

39

30

282

133

Andere verwerkers OBA

5

5

11

5

Andere

17

15

45

27
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Het Vlaco-label

Figuur 7 Aantal audits uitgevoerd door Vlaco vzw

Het toekennen van een keurings
attest gebeurt binnen het wettelijke
kader van VLAREMA. Daarbovenop
kunnen producenten van compost
(groencompost en gft-compost)
op vrijwillige basis kiezen om het
Vlaco-label aan te vragen. In dat
geval zijn een aantal bijkomende
normen en regels van toepassing
voor extra garanties met betrekking
tot product‐ en proceskwaliteit (o.a. striktere opvolging
van de verschillende batchen, snelle verwerking van gras,
hoger droge stofgehalte, meer organische stof, lager gehalte
onzuiverheden, …). Dit is opgenomen in het Vlaco-lastenboek
die de producenten krijgen, en deze bijkomende criteria
worden afgetoetst tijdens de jaarlijkse audit.
In 2015 beschikten achttien compostproducenten over het
Vlaco-label. Dit is meer dan 40%. Voor digestaatproducten is
er nog geen Vlaco-label ontwikkeld. Dit wordt wel voorzien
in de toekomst.

ECN-QAS label

Figuur 8 Aantal afgeleverde keuringsattesten door Vlaco vzw

Figuur 9 Aantal staalnames uitgevoerd door Vlaco vzw
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Daarnaast worden de voorwaarden
uit het ECN-QAS lastenboek
ook gecontroleerd tijdens de
audits 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 2015 werd een ECN-QAS label toegekend voor
36 compostproducten en 92 digestaatproducten. Dit komt
overeen met respectievelijk 85 % van de compostproducten
en 69 % van de digestaatproducten.
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De biologische kringloop sluiten is de core business van
Vlaco. Samen met onze leden zetten we hier volop op in. De
kwaliteitscontrole is een belangrijk element hierbij, maar
ook onderzoek naar mogelijke afzetmarkten moet bijdragen
tot een vlotte afzet van compost en digestaat.

COMPOST:
BODEMVERBETERAAR BIJ UITSTEK
Vlaco ondersteunt onderzoeken waarin de bodem
verbeterende waarde van compost aangetoond worden.
De langstlopende veldproef met compost ligt aan op
een proefveld in Boutersem en wordt opgevolgd door
Bodemkundige Dienst van België en mee ondersteund
door de provincie Vlaams-Brabant. Sinds 1997 worden op
dat perceel verschillende compostdossissen toegediend
in een akkerbouw rotatie met wintertarwe, suikerbieten,
aardappelen, wortelen, ajuin.
Qua opbrengst en kwaliteit zijn er enkel verschillen tussen de
onbemeste percelen en de bemeste percelen teruggevonden.
Deze proef toont dus aan dat zonder opbrengstverlies een
deel van de minerale meststoffen vervangen kunnen worden
door compost.
In 2015 is opnieuw het organische stofgehalte van de bodem
bepaald. Het effect van compost is hier duidelijk te zien. De
vele jaren composttoepassing zorgen voor een verhoging van
het organische stofgehalte van de bodem.

Figuur 10 Koolstofgehalte van de bodem voor de verschillende compostdosissen gemeten in 2015.

DIGESTAAT: DUURZAME ORGANISCHE MESTSTOF
Er is een heel gamma digestaatproducten op de markt die
een rol als organische meststof kunnen vervullen. Het is
echter belangrijk een goed onderbouwde kennis van de
eigenschappen, bemestingswaarde, … te hebben. Hier zet
Vlaco ook voor digestaat al vele jaren op in. In 2015 zijn
er opnieuw veldproeven met diverse digestaatproducten
aangelegd (o.a. in de akkerbouw en bij bloemkool).
Op het proefveld in Melle zijn in 2015 aardappelen geteeld.
De gemiddelde opbrengst van aardappelen op dit proefveld
was laag (wellicht door de droge zomer). Er waren geen
verschillen tussen de diverse behandelingen te zien, wat
positief is voor de digestaatproducten. Ze kunnen een deel
van de minerale meststof vervangen en ze zijn even goed
als de meest gangbare bemesting (drijfmest aangevuld met
minerale bemesting).
Door omstandigheden zijn er op dit proefveld te lage dosissen
van de organische bemesting toegediend. Niettegenstaande
deze onvolledige organische bemesting, was de opbrengst

De laatste bepaling van de bodemfysische eigenschappen
dateert van 2014. Hieruit blijkt dat de bodemdichtheid
daalt, de hoeveelheid grote poriën (macroporiën) stijgt,
de infiltratiecapaciteit stijgt en er is een tendens om meer
regenwormen terug te vinden (zie Tabel 3).

Tabel 3 Resultaten van de bodemfysische analyses voor verschillende dosissen gft-compost van de veldproef in Boutersem
(2014).
Bulkdensiteit

Macroporositeit

Behandeling

g/cm³

Minerale bemesting

1,46a

6,24b

45 ton gft-compost/ha 3 jaarlijks

1,42ab

8,53a

15 ton gft-compost/ha jaarlijks

1,39b

10,02a

45 ton gft-compost/ha jaarlijks

1,38

0,0015

p-waarde

b

Infiltratiecapaciteit

Regenwormen

cm/dag

Aantal/m²

g/m²

661b

90

40

66

59

1134ab

115

77

8,72

1173

159

84

<0,0001

0,0446

ns

ns

a

a
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op de percelen met organische bemesting niet lager dan
die op de percelen met enkel minerale bemesting. Dit toont
vermoedelijk aan dat de afwezigheid van organische stof bij
de objecten die jarenlang puur mineraal bemest zijn, begint
te wegen op de bodemvruchtbaarheid van deze perceeltjes.
Om hier een duidelijker beeld van te krijgen doet Vlaco in
2016 een uitgebreid bodemonderzoek op deze veldproef.
De mineraal bemeste objecten P1 tot P8 krijgen allemaal
dezelfde hoeveelheid N en K, enkel de hoeveelheid P
verschilt. Deze stijgt van 0 kg P2O5/ha (P1) tot 95 kg P2O5/
ha (P8). De eerste vijf proefjaren was er geen trend in de
opbrengsten bij deze minerale objecten te zien. In 2015
is er voor het eerst een stijgende trend in de opbrengst
waar te nemen bij stijgende fosforbemesting van P1 tot
P8. Dit wijst erop dat in de objecten met geen of zeer lage
fosforbemesting de hoeveelheid gemakkelijk opneembare
fosfor in de bodem begint af te nemen. We verwachten in
2016 meer info hierover via een uitgebreide chemische en
fysische bodemanalyse .
In samenwerking met Inagro is er een proefveld met diverse
organische meststoffen bij bloemkool aangelegd. Dunne
fractie (digestaat en varkensdrijfmest) wordt in deze proef
aanzien als vervangend product voor kunstmest. Deze
proef vergelijkt verschillende combinaties van organische
bemesting:
• Varkensdrijfmest (VDM)
• Varkensdrijfmest + dunne fractie varkensdrijfmest
(VDM + DUF VDM)
• Ruw digestaat + dunne fractie varkensdrijfmest
(DIG + DUF VDM)
• Dunne fractie digestaat (DUF DIG)
• Dunne fractie varkensdrijfmest (DUF VDM)
44
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Figuur 11 Koolopbrengst voor de verschillende objecten.
Verschillende letters duiden op statistisch significante verschillen (p<0.05).
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Daarnaast worden ook behandelingen met enkel kunstmest
(KM) uitgevoerd ter controle, dit zowel met NPK als enkel PK.
De opbrengst aan kolen is het hoogst voor het object
digestaat + dunne fractie varkensdrijfmest, 42,6 ton kolen/
ha. Het plot waar geen N is toegevoegd, maar enkel P en K
doet het het slechtst met 36 ton kolen/ha (zie Figuur 11).
Beiden verschillen significant van elkaar. Tussen de organische
meststoffen onderling zijn geen significante verschillen terug
te vinden.

DE BIOTEELT VAART WEL BIJ
GROENCOMPOST
In de biologische teelt is het behoud en de opbouw van
voldoende organische stof in de bodem van essentieel belang
voor een goede bodemvruchtbaarheid. In de praktijk wordt
hiertoe vaak structuurrijke dierlijke mest, groencompost of
een groenbemester gebruikt. Hierbij moet de teler enerzijds
beantwoorden aan de nutriëntenbehoefte van de gewassen
en anderzijds voldoen aan de wettelijke bemestingsnormen
volgens het lastenboek van de biologische landbouw en de
wetgeving. Jaarlijks mag er volgens de wettelijke normen niet
meer dan 170 kg dierlijke stikstof per hectare toegediend
worden, rekening houdend met de totale biologische
bedrijfsoppervlakte. Zo kunnen stikstof-intensieve teelten
afgewisseld worden met stikstof-extensieve teelten, zolang
op bedrijfsniveau de maximale bemestingsnormen niet
wordt overschreden. Het maatregelenpakket dat in voege
treedt bij overschrijding van de nitraatresidunorm wordt
echter wel nog op perceelsniveau vastgesteld.
Een juiste keuze en inzet van mest en compost is voor ieder
bedrijf verschillend zodat er geen standaardadviezen zijn
en dus ‘maatwerk’ vereist is. In 2003 was een goede en
praktijkgerichte kennis hieromtrent echter nog beperkt en
vele vragen van telers bleven nog onbeantwoord. Daarom
startte Inagro in 2003 een meerjarige bemestingsproef
op het biologisch proefbedrijf te Beitem. Deze proef heeft
tot doel de potentiële bijdrage van meerjarig compost- en
mestgebruik onder verschillende toepassingsregimes in de
biologische landbouw na te gaan. Om het meerjarig effect te
kunnen inschatten werd de proef over een periode van twaalf
jaar aangehouden op hetzelfde perceel, wat overeenkomt
met twee gewasrotaties op het proefbedrijf. In overleg met
de sector werd geopteerd voor zes praktijkgerichte objecten
met gebruik van stalmest, drijfmest of compost als hoofdbron
van nutriënten.
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In deze veldproef zijn twee objecten met groencompost
aangelegd:
• Object 2: bemesting in functie van de gewasbehoefte met
dierlijke mest (idem 1), aangevuld met groencompost (10
ton/jaar) tot de maximale MAP-norm (2003) voor totale
stikstof en fosfaat, verrekend op rotatieniveau
• Object 5: bemesting gericht op de bodem met groencompost (gemiddeld 20 ton/ha.jaar), aangevuld met organische handelsmeststof in functie van de gewasbehoefte
Het organische stofgehalte is een belangrijke bodem
eigenschap en levert de buffereigenschap van een bodem.
Voor de plant is het belangrijk dat de bodem voldoende
voedingsstoffen en vocht kan leveren. Hiervoor is een goede
structuur nodig met een ideale water- en luchthuishouding.
Het aanbrengen van stabiel organisch materiaal heeft een
positieve invloed op deze eigenschap.
De opbouw van organische stof is moeilijker op lichte
gronden en op kalkhoudende gronden, doordat de afbraak
sneller verloopt. Ook veel bodembewerkingen zoals
frezen voor ruggenbouw en oogst van wortelgewassen
bemoeilijken een toename van het organische stofgehalte,
wat verklaard wordt door een verstoring van de bouwvoor
door de bodembewerking.
Het proefveld ligt op een zandleembodem. Uit statistieken
van BDB blijkt dat op dergelijke gronden het humusgehalte
gemiddeld rond 1,2 % ligt. Op het proefperceel werd bij
aanvang een koolstof gehalte van 1 % waargenomen. Na
verloop van tijd stijgt deze waarde bij biologische uitbating
van het perceel.
De bemesting met groencompost (object 5) vertoont de
hoogste toename van het koolstofgehalte in de bouwvoor
(Figuur 12). Het object met enkel drijfmest vertoont na
twaalf jaar het laagste koolstofgehalte.

RDM + VRM: runderdrijfmest + varkensstalmest
RDM + VRM + GC: runderdrijfmest + varkensstalmest + groencompost
RDM + HM: runderdrijfmest + handelsmeststof
CMC + HM: CMC-compost + handelsmeststof
GC+HM: groencompost + handelsmeststof
VRM: varkensstalmest

Figuur 12 Organisch koolstofgehalte (%) in de bodem van de
verschillende objecten tijdens de twaalf proefjaren.

Het organische stofgehalte is een belangrijke eigenschap van
de bodem, maar in hoeverre de organische stof ook voedsel
is voor het bodemleven, de bodemstructuur beïnvloedt of
voedingsstoffen levert, is uit het gehalte zelf niet af te lezen.
Dit wordt bepaald door de kwaliteit van de organische stof.
Er zijn vele methoden om de kwaliteit van de organische stof
te karakteriseren. Eén van de methoden is de meting van
de in heet water oplosbare koolstof. Deze parameter werd
bepaald aan het ILVO.
Heetwater extraheerbare koolstof (HWC) wordt aanzien als
een gevoelige indicator voor veranderingen in organische
koolstof. Het is positief gecorreleerd met de kwaliteit van de
bodem, het bodemleven en de mineraliseerbare stikstof.
HWC (0-30 cm) was in 2014 significant het hoogst in
objecten 2 en 5 (Figuur 13). Dit zijn tevens de objecten
met groencompost. Alle andere objecten zijn significant
lager. Het object waar met runderdrijfmest en handelsmest
wordt bemest (3), heeft de laagste hoeveelheid HWC in de
bouwvoor.

Figuur 13 Heet water extraheerbare koolstof (HWC mg/kg
droge grond; bron: ILVO) (legende: zie Figuur 12).
De analyse van de fosfolipide vetzuren (PLFA- extractie)
geeft een indicatie van de hoeveelheid en de karakterisatie
van de microbiologische biomassa in de bodem. Elk type
micro-organisme bevat specifiek-eigen fosfolipiden in de
celwand. Op die manier kunnen het aantal en de verhouding
van schimmels, bacteriën, actinomyceten, en arbusculaire
mycorrhiza gemeten worden. Het geeft dus een indicatie
van de biodiversiteit en een moleculaire vingerafdruk van de
relatieve PLFA samenstelling van de micro-organismen in de
bodem.
Uit de PLFA-metingen blijkt dat de relatieve samenstelling
van de microbiële biomassa in de bodem niet sterk verschilt
tussen de verschillende objecten. Ook de verhouding
bacteriën/fungi is gelijk. Naar absoluut totale hoeveelheid
biomassa zijn er wel verschillen genoteerd. Hierin scoren
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de objecten 4, 5 en 6 hoger. Object 5 (groencompost en
handelmeststof) heeft de hoogste hoeveelheid biomassa
(97,4 nmol/g droge grond).
Er werden voor alle groepen microbiologie, met uitzondering
van de mycorrhiza schimmels, significante verschillen
vastgesteld tussen de verschillende bemestingsstrategieën.
Meervoudige vergelijking van de gemiddelden gaf hogere
waarden aan voor totale biomassa, actinomyceten
en schimmels bij groencompost ten opzichte van
runderdrijfmest, hetgeen in overeenstemming is met de
hogere waarden voor OC en HWC bij groencompost.
De onderzoekers besluiten: “Opmerkelijk is dat de objecten
met groencompost ook in een moeilijk groeiseizoen steeds
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 uit
deze proef dus geconcludeerd worden dat groencompost
een stabiliserend effect heeft op de bodem, een constantere
gewasopbrengst garandeert en de meest duurzame
bemestingsstrategie is.”

BIOREFINE AFGEROND
Het Interreg project Biorefine zette in op het maximaal
sluiten van de nutriëntenkringloop. Vlaco was een van de
Vlaamse subpartners van het project. Naast deelname aan
diverse nationale, bilaterale en Internationale evenementen
/workshops (Vlaams nutriëntenplatform, het bilaterale
overleg Vlaanderen – Duitsland en Vlaanderen – Frankrijk,
de partnervergaderingen van Biorefine, ORBIT Conference,
EBA Conference, AD Europe Conference, … ) bekeek Vlaco
ook samen met de andere Vlaamse partners hoe de koolstofen nutriëntencycli zo maximaal mogelijk gesloten kunnen
worden dankzij de overgang van een “fossiel-gebaseerde
economie” naar een “bio-gebaseerde economie”.
In januari werd in Gent de Workshop “Organische meststoffen
op de Franse markt: grenzeloze ontmoeting” georganiseerd.
De wettelijke en kwaliteitsvereisten tussen Vlaanderen en
Frankrijk werden hier toegelicht, en er was een mogelijkheid
voor netwerking tussen producenten, handelaars en
gebruikers van compost- en digestaatproducten. Een vervolgevenement werd georganiseerd in het Franse Rennes in
april 2015. Vlaco was op beide evenementen aanwezig en
heeft hier telkens een presentatie verzorgd. In maart 2015
was er een 2-daagse uitwisseling van kennis over organische
meststoffen met de Duitse deelstaat Niedersachsen (in
Hannover).
Een belangrijke bijdrage van Vlaco vzw, samen met VCM
vzw, binnen het project was ook het opzetten en opvolgen
van composteerproeven met dikke fractie digestaat.
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Digestaatproducten zijn duurzame en kwaliteitsvolle
organische meststoffen. Heel wat digestaatproducten rijk aan
fosfor, maar ook aan organische stof, worden geëxporteerd.
Terwijl de Vlaamse landbouwbodems extra organische
stof goed kunnen gebruiken om ook op lange termijn de
vruchtbaarheid op peil te houden.
Dit onderzoek had verschillende doelstellingen:
• De mogelijkheden tot extra hygiënisatie via het
composteerproces nagaan.
• Omstandigheden voor nacomposteren bepalen.
• Welke co-stromen hebben een positief effect op het
composteerproces?
• Effect van composteerproces op de kwaliteit van de
producten.
• De hoge kwaliteit van Vlaamse digestaatproducten
aantonen.
Uit de aangelegde composteerproeven (deels bij ILVO,
deels op een vergistingssite) blijkt dat de samenstelling en
structuur van de dikke fractie een grote invloed heeft op het
composteerproces. Het DS-gehalte kan een eerste indicatie
geven of het composteerproces vlot kan verlopen, maar de
structuur van de dikke fractie blijkt van groter belang.
De plantaardige dikke fractie die werd gecomposteerd op
de vergistingssite, bevatte meer structuur, doch een veel
lager DS-gehalte dan de dikke fractie voor de proef bij ILVO.
Omwille van de structuur was de plantaardige dikke fractie
toch composteerbaar zonder bijmengen van co-stromen.
De dikke fractie die bij ILVO gecomposteerd is, was veel
verder verteerd en bevatte veel minder structuur, het
droge stof gehalte lag hoger. Deze dikke fractie was veel
moeilijker na te composteren. Zonder co-stromen liep de
temperatuur tijdens compostering onvoldoende op om
hygiënisatie te garanderen, het eindproduct bleef erg nat en
vettig en de N- en K-verliezen tijdens compostering waren
aanzienlijk. Bijmengen van diverse co-stromen, zoals jonge
gft-compost, vlaslemen en gedroogd digestaat, resulteerden
wel in een goed composteerproces. Hygiënisatie trad op
en de N-verliezen waren beperkter. Het eindproduct van
de compostering had een veel mooiere structuur ingeval
gedroogd digestaat of vlaslemen werden bijgemengd. Dit
was in mindere mate het geval wanneer jonge gft-compost
werd bijgemengd.
De noodzaak van nacompostering van de dikke fractie is
functie van de gekozen toepassing. Nacompostering is niet
essentieel voor het gebruik van dikke fractie als organische
meststof in de akkerbouw. Dikke fractie digestaat is op
zich al een kwaliteitsvolle organische meststof, waarvan
de nutriënten sneller vrijgesteld worden dan uit compost.
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Nacomposteren is vooral nuttig om andere afzetmarkten
te kunnen aansnijden (bv. de groenvoorziening) en om een
organisch bodemverbeterend middel te produceren die in
eerste plaats organische stof aan de bodem levert (in plaats
van vooral nutriënten aan de gewassen).

DIGESTAAT OP MAAT
(DIMA: IWT-VIS TRAJECT 140995)
In mei 2015 startten Vlaco en
ILVO met steun van het IWT
(nu: VLAIO) een VIS-traject
op om de vergistingssector te
ondersteunen: digestaat op maat
maken. DIMA heeft na ongeveer
een jaar al mooie resultaten
behaald in de verschillende werkpakketten, en met name
uit de nodenanalyse en de eerste karakterisaties schotelen
we de voornaamste conclusies voor. In het tweede jaar
van DIMA zullen de partners, de vergisters en alle andere
gebruikerscommissieleden samenwerken om de tweede
ronde karakterisaties af te werken, de economische,
technologische en juridische randvoorwaarden finaal in kaart
te brengen, en, last but not least, tot concrete succesverhalen
te komen.DIMA loopt in nauwe samenwerking met
verschillende (potentiële) afnemers in de landbouw, openbare
sector, en de meststoffensector. Een van de sleutelwoorden
in dit project is dan ook ‘matchmaking’ met partners zoals
Rendapart, DCM, Scotts, Fertikal, Boerenbond, BPF en het
VVOG. Het doel is om doorheen zes werkpakketten te komen
tot samenwerkingen en het op punt stellen van nabehandelde
digestaten en/of gestandaardiseerde digestaatmengsels
als meststof, bodemverbeteraars of zelfs onderdeel van
potgrond. Door het potentieel van digestaat dus beter af
te stemmen op concrete vragen naar gestandaardiseerde,
ecologisch duurzame meststoffen en bodemverbeteraars,
poogt DIMA de afzetprijzen van digestaat te ondersteunen.

Opzetten van de composthopen met de stationair draaiende mestspreider (twee bovenste foto's). De dikke fractie gemengd met stro
(derde foto) en het homogeniseren van de composthopen net voor de
start van de composteerproeven (onderste foto). (Bron: ILVO)

DIMA is gestart met een nauwgezet nodenonderzoek via
F2F-gesprekken tussen onderaannemer MAS enerzijds
en de vertegenwoordigers van de verschillende afnemers
anderzijds (werkpakket 1). Productdifferentiatie is belangrijk
omdat er niet één markt of één product is, maar verschillende
producteisen naargelang de sector of toepassing. Export
zal een belangrijke afzetpoot blijven – wegens de Vlaamse
nutriëntoverschotten en gelimiteerde retailmarkt-grootte –
naast ook beloftevolle afzetmarkten van particulieren,
tuinaannemers, openbaar groendiensten en bio-landbouw.
De meeste aandacht van de bevraagde partijen ging uit
naar gedroogd digestaat als vermarktbaar bulkingrediënt
of product maar ook quasi-minerale concentraten of
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plantaardige digestaten kunnen nichemarkten bedienen.
Sowieso zijn potgrond- en meststoffabrikanten potentieel
belangrijke partners omdat deze op de verschillende (sub)
markten inspelen met een ruim aanbod van potgronden,
bodemverbeteraars en meststoffen. Deze spelers kunnen
mee markten creëren door bestaande know-how en
productontwikkelingen waaronder het opmengen tot
volledig gestandaardiseerde eindproducten. Het volledig
standaardiseren van een digestaat zelf is door de veelheid
aan (organische) inputstromen en het businessmodel van
de biogasinstallaties op dit moment niet waarschijnlijk.
Niettegenstaande de verschillende mogelijke afzetkanalen
en vereisten, zijn een beperkt zoutgehalte en geur een
vaak geciteerde wens. Andere vragen uit de nodenanalyse
naar bv. de traceerbaarheid, praktijktesten, interacties
met andere organische en minerale media, etc werden
geregistreerd en worden in het DIMA-traject aangepakt. Het
belang van mogelijkheid tot continue aanlevering, degelijke
verpakkingen, labels (bio, duurzaamheid) en technische
verkoopsondersteuning, tot slot, behoren tot de essentiële
bevindingen uit het eerste werkpakket.

(an)organische contaminanten inclusief extra parameters
zoals dioxines, herbiciden en multiresidus. De resultaten
voor onder meer droge stof- en zoutgehalten, geur, en
(insignificant aanwezige) contaminanten wezen op feitelijke
mogelijkheden van digestaat als (onderdeel van) meststoffen
en bodemverbeteraars op maat (werkpakket 3).

De gebruikerscommissies, plaatsbezoeken, rondleidingen
op demosites, tussentijdse bevragingen of ad hoc contacten
geïnitieerd door Vlaco beogen een betere wederzijdse kennis
van vergisters en (potentiële) afnemers (werkpakket 2).

Bij aanvang van het project waren twee rondes karakterisaties
vooropgesteld. Op basis van de conclusies uit de
nodenanalyse en overleg met de gebruikerscommissieleden
werd eind 2015 een lijst van tien digestaten en tien
digestaatmengsels geselecteerd om te worden geanalyseerd
door labo’s ILVO, Ecca, OWS en BDB. Zo werden verschillende
gedroogde digestaten, plantaardige dikke en dunne fracties
alsook verschillende organo-minerale samenstellingen met
digestaat (al dan niet gepelletiseerd) geanalyseerd. Meer
bepaald op de voornaamste agronomische parameters en
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Voor een succesvol DIMA-traject is het noodzakelijk dat
de gebruikerscommissieleden en andere geïnteresseerde
partijen ook de opportuniteiten en knelpunten kennen
op economisch, juridisch en technologisch vlak, hetgeen
aanleiding gaf tot het uitwerken van werkpakketten 4 en 5. Er
is een beschrijving van infrastructuur, in- en outputstromen,
evoluties in omliggende regio’s, kosten-/batenanalyse en de
issue van geschikte verpakking en mogelijke productlabels.
Qua juridische randvoorwaarden ligt speciale focus vooral
op mogelijkheden tot opmengen voor productafzet
in binnenlandse (en buitenlandse) markt. Ook op de
mogelijkheden rond de nieuwe Fertiliser wetgeving en de
bio-wetgeving is in het rapport en de gebruikerscommissies
extra nadruk gelegd. FOD, OVAM en VLM zitten mee in de
gebruikersgroep gegeven het cruciale belang van een verdere
verduidelijking en versoepeling van het wettelijk kader rond
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afzet van digestaat in Vlaanderen en België.
Door DLV worden een technologie-inventaris, een SWOTrapport, technologiefiches en een adviserende beslissingstool
gebouwd zodat vergisters die een keuze willen maken inzake
investeringen in nabehandeling (scheiding, drogen en/of
persen) weten aan welke kosten en producteigenschappen
zij zich mogen verwachten.
Tot slot zal door middel van onder andere nieuwsbrieven,
Vlacovaria, symposia, deelname aan (internationale)
congressen, werkgroepen van Vlaco-leden en een DIMA
eindsymposium een zo breed mogelijke disseminatie
gebeuren van alle verworven, generieke informatie binnen
het VIS-traject (werkpakket 6).

Vlaamse Compostorganisatie vzw

PARTICIPATIE AAN RECIDIGEST
(IWT TETRA-PROJECT)
Vlaco zetelt in de gebruikersgroep van het eind 2015
opgestarte
project
RECIDIGEST
(2015-2017)
van
onderzoekspartners KU Leuven en UGent. Op labo- en pilootschaal worden met name desintegratietechnieken (ultrasoon
en AOP) en ammoniakstripping & -scrubben toegepast op
digestaat, gevolgd door volledige of partiële recirculatie
naar de vergister. Recidigest wil in de eerste plaats een
proof of concept leveren van een digestaatnabehandeling
(AOP, ultrasoon en/of stripping & scrubbing, gevolgd
door recirculatie) die moet leiden tot een hoger
biomassapotentieel én het oxideren hetzij recupereren
van NH4/NH3. Voor de laboschaal-tests werden, naast
afvalwater van aardappelverwerking en runderveemest, de
digestaten van twee Vlaco-leden meegenomen. De eerste
ervaringen lijken vooral te wijzen op het potentieel van
ultrasone behandeling. In RECIDIGEST wordt verder ook
gekeken naar mogelijkheden van anammox-bacterieën om
de stikstofomzetting-cyclus te verkorten, meer bepaald een
zo rechtstreeks mogelijke omzetting van NH4 naar stikstofgas
(N2). Dit zou meer oxidatief vermogen overhouden voor de
vergisting zelf en/of in de biologie nadien minder beluchting
vereisen. De opkweek van deze anammox-bacterieën is
daarentegen nog een uitdaging. Samenvattend kunnen de
resultaten vanuit RECIDIGEST optimaliter bijdragen tot een
idem of kortere retentietijd mét hogere biogasopbrengst,
de mogelijkheid hogere N-houdende inputstromen te
verwerken, met lagere OS in effluenten en concentraten,
en/of positieve energetische en economische balans.
Vlaco vzw zet haar participatie voort en informeert haar
leden via de Nieuwsbrieven op generieke wijze over de
relevante ontwikkelingen van RECIDIGEST.

DEMOPROEVEN OPENBAAR
GROEN
In 2015 heeft Vlaco opnieuw demoproeven met compost,
digestaat en Vlaco-potgrond uitgevoerd. De doelstellingen
van die demoproeven zijn:
• 1-op-1 samenwerking tussen producent en afnemer
faciliteren
• communicatie-inhoud voor Vlaco creëren (en voor
gemeentes)
• gebruik van producten in het straatbeeld visualiseren
• toepassingsmogelijkheden van compost en potgrond
demonstreren en die van gedroogd digestaat verkennen
Een vijftal gemeenten testte gedroogd digestaat. Dit
gebeurde zowel bij bestaande als bij nieuwe beplantingen
van o.a. heesters, buxus, rozen, populieren en vaste planten
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zoals Persicaria. De bemestende waarde en aanbreng van
organische stof leidden tot goede plantgroei en gewasstand,
ook in droge omstandigheden. De deelnemende gemeenten
waren zeer tevreden van de groeiresultaten. Ze merkten
wel op dat stoffigheid en geur soms nog niet optimaal zijn.
Om ook hieraan tegemoet te komen, zet Vlaco verder in op
digestaatproducten op maat. Er zijn verschillende pellets en
mengsels ontwikkeld die in 2016 verder getest zullen worden.

Aanplant met populieren (bemesting met gedroogd digestaat).

Gebruik van Vlaco-potgrond in bloembakken en bloemtorens.

Daarnaast is ook de Vlaco-potgrond getest bij een drietal
gemeenten. Deze gemeenten gaven aan dat de structuur,
het waterhoudend vermogen en de bemestende waarde
nog beter konden. Samen met de producenten bekijkt Vlaco
in 2016 hoe de bemesting van de Vlaco-potgrond verder
geoptimaliseerd kan worden.

Aanplant Persicaria in combinatie met veldbloemen (bemesting met
gedroogd digestaat).
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AFZET 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 2015 werd ongeveer 360.00 ton Vlaco-compost afgezet
(Figuur 14). In absolute cijfers is dat minder dan in 2014,
maar het zet wel de stijgende trend van voorgaande jaren

verder. In 2015 is er 82.500 ton gft-compost en 277.500 ton
groencompost afgezet. De trend voor groencompost blijft
stijgend terwijl de trend van gft-compost zich eerder gelijk
voortzet.

Lange verkooppiek in vroege lente en
kleine midden zomer
Gewoontegetrouw verloopt de piek van de afzet in de vroege
lente en is er in 2015 een kleinere piek in de zomer (Figuur
15). In 2015 begon het tuinseizoen reeds eind februari en was
er niet echt sprake van een zwoele tuin-nazomer dus uitte de

Figuur 14 Evolutie van de afzet van compost tot 2015 met trendlijnen
Tabel 4

Procentuele aandeel van elke afzetmarkt voor compost. Grootafnemers zijn in deze tabel opgenomen als aparte
afzetmarkt, ongeacht de eindbestemming van de compost.

Potgrondfabrikanten
Substraatmengers voor specifieke tuinbouwteelten (Prof)

25,5%
1%

Grondopmengers voor groensector (Tuin)

5,5%

Bodemsanering

3,5%

Loonwerkers bestemd voor particulieren

1%

Loonwerkers bestemd voor landbouw

4%

Meststoffenhandelaars

1%

Tuinaannemers

18%

Openbare groenvoorziening

4%

Particulieren

16%

Boomkwekerij en sierteelt

2%

Tuinbouw

3%

Akkerbouw

2,5%

Fruitbouw

<1%

Bioteelt

<1%

Export

40,5%

Grootafnemers

38%

Groenvoorziening

8%

Land- en tuinbouw

13,5%

Export
ACTIVITEITENVERSLAG 2015 • blz

33

Naar een slimme afzet van organisch-biologische
eindproducten
4vervolg

zomerpiek zich niet zo extreem. Als we dit vergelijken met het
aantal zonne-uren die het KMI registreerde zien we meteen
een verband (zie Figuur 16). In 2015 was er in februari, maart
en april al meer zonneschijn dan normaal, waardoor tuiniers
massaal aan de slag gingen. 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…

Figuur 17 Procentuele verdeling van de bestemming van
compost in 2015. Compost wordt hoofdzakelijk
gebruikt om de bodem in tuinen, (openbare) parken en plantsoenen te verbeteren.

Figuur 15 De evolutie in het jaarlijkse verloop van de afzet
van compost. Twee piekmomenten gedurende het
jaar: in de lente en in de zomer.

Als we inzoomen op elke deelmarkt zien we in de onderstaande
taartdiagrammen welke markten ze vertegenwoordigen.

Groensector
Vlaco investeert van oudsher in advertentiecampagnes
naar particulieren. Naast de advertenties publiceren we
ook artikels over het gebruik van compost en gedroogd
digestaat. Dit maakt van Vlaco vzw een gegeerde partner
van tuinspecials, tuinmagazines en websites. De particulier
is tenslotte de trouwste afnemer van Vlaco-compost.
Behalve via tuinaannemers of loonwerkers die bij de aanleg
van een tuin een flinke dosis compost gebruiken, zijn het
de particulieren die in hun regelmatig onderhoud of bij de
moestuin weten dat compost hun tuingrond van de nodige
vitaminen voorziet.

Figuur 16 Aantal zonne-uren in 2015, geregistreerd door KMI

Afzetmarkten
Compost wordt rechtstreeks of in samenstellingen gebruikt
om de bodem te verbeteren. We zien in Figuur 17 dat
compost hoofdzakelijk gebruikt wordt in tuinen, parken
en plantsoenen. 27% van de Vlaco-compost gaat naar de
potgrond- en meststoffensector. Het grootste deel hiervan
komt uiteraard in de tuin terecht, maar ook in de tuinbouw.
Het aandeel land-en tuinbouw bleef gelijk (12% in 2014).
Figuur 19 Procentuele verdeling gebruik compost in groensector in 2015. Meer dan een derde van de
compost die terecht komt in de tuinen en ander
(openbaar) groen wordt gebruikt via potgrond en
verwerkt in teelaarde.
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(Bio-)Landbouw
Groencompost en gft-compost mogen gebruikt worden
in de bio-landbouw. Als bewijsstuk voor hun inspectie
is het belangrijk dat voor gft-compost de landbouwer
de analyseresultaten meekrijgt van de specifieke batch
om aan te tonen dat de zware metalen voldoen aan de
maxima van Bijlage I van Europese verordening 889/2008.
Voor groencompost is de vermelding op het keuringsattest
voldoende. Dit is afgesproken met het Departement
Landbouw en Visserij. Op de overzichtskaart op onze website
staat bij de groencompostproducenten met een duidelijk
icoon aangeduid dat de compost gebruikt mag worden in de
bio-landbouw.

MESTDECREET
Begin 2013 was er eindelijk een doorbraak in verband
met de ‘erkend verzender’ status van de producent.
Het besluit over het vervoer van meststoffen werd
goedgekeurd op 8 februari 2013.
Na de nodige opleidingen hebben bijna alle composteringen zich laten erkennen als verzender. Er blijven
praktische bezwaren en technische moeilijkheden
opduiken waaraan de Mestbank mondjesmaat werkt.
Ook bij de ontwikkeling van MAP5 heeft Vlaco vzw
opnieuw deze knelpunten aangehaald en besproken
met de Mestbank. Lees meer over het Mestdecreet in
hoofdstuk ‘Ontwikkelingen in het duurzaam materialen- nutriënten-, energie en bodembeleid’.

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.
Figuur 20 Procentuele verdeling gebruik compost in land- en
tuinbouw in 2015. De compost die gebruikt wordt in
land- en tuinbouw wordt voornamelijk via loonwerkers aangevoerd (dit heeft te maken met de vereiste
status als erkend verzender voor transport).

Op www.vlaco.be vindt u een overzichtskaart waarop alle composteringen en verkopers van gedroogd digestaat staan. Door op een
blaadje te klikken verschijnt er een tekstballonnetje waarin de contactgegevens staan maar ook label-info en het icoon dat een biolandbouwer hier terecht kan.
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In 2015 participeerden 8 Vlaco-leden in het zakken-traject. Dit
betekent dat zij hun eigen compostproduct, dat beantwoordt
aan de speciaal opgelegde voorwaarden, aanbieden in een
Vlaco-zak. Momenteel zijn er twee compostproducten en
één potgrond te koop in zak.
In seizoen 2015-2016 startten de compostproducenten met
45.000 zakken compost en 40.000 zakken potgrond. IOK
Afvalbeheer verdeelt ook 25.000 zakken top-dressing voor
gazons per jaar.
In de Vlaco-potgrond zit een flink deel groencompost met
Vlaco-label. Niet alleen de compost maar ook de potgrond
zelf wordt gecontroleerd door Vlaco. Mengstalen worden bij
elke batch geanalyseerd op een reeks parameters zoals pH,
EC, zware metalen, nutriënten en organisch stofgehalte. Zo
zijn we zeker dat de klant een kwalitatief product gebruikt.
Deze potgrond werd ook gebruikt als referentie-potgrond
in de plantproeven van DuPoCo-project. De potgrond moet
kwalitatief niet onderdoen voor potgrond die uit 100 % turf
bestaat en heeft uiteraard een lagere ecologische voetafdruk.
Eén van de ambities is om uit het project DuPoCo een
nog milieuvriendelijkere samenstelling te kiezen die het
turfaandeel in de Vlaco-potgrond verder terugdringt én
het gebruik van gedroogd digestaat als meststof verder
onderzoekt. Gedroogd digestaat heeft potentieel om als
traagwerkende meststof bij te dragen aan de bemesting van
potgrond. Dit moet nog verder onderzocht worden.

Onze leden bieden Vlaco-compost aan in verschillende
zeefgroottes, afgestemd op de markt. De meest voorkomende
zeefgroottes (of te wel de maaswijdtes) zijn 0-10 mm en 0-20
mm (zie Figuur 21).

Figuur 21 Zeefgrootte in mm waarin Vlaco-compost wordt aangeboden.

Deze leden participeren en verdelen deze zakken via hun
containerparken en rechtstreeks op hun site:
Vlaco-compost
in zak van 40l
Van Gansewinkel

x

IOK Afvalbeheer

x

IVAREM

x

IGEAN

x

IMOG

x

IVVO

x

Ecowerf

x

Limburg.net

x
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Vlaco-topdressing
in zak van 40l

Vlaco-potgrond
in zak van 50l
x

x

x

x
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Distributiekanalen

AFZET DIGESTAATPRODUCTEN

Compost wordt in Vlaanderen in 2016 door 40 composteringsinstallaties geproduceerd. Deze composteringen worden uitgebaat door intercommunales of door privébedrijven.
Een overzicht van alle composteringen vindt u achteraan in
dit activiteitenverslag.
De composteringen bieden de compost aan op hoofdzakelijk
hun eigen site maar ook via containerparken, tuincentra of
groothandelaars.
Containerparken zijn enthousiast met de verkoop van de
Vlaco- zakken. 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 en vinden gretig afzet!

Vlaco vzw volgt alle processen en producten op van bedrijven
die organisch-biologisch afval op een biologische manier
verwerken. Naast de aerobe compostering is dit ook anaerobe
vergisting, het biothermisch drogen en de biologieën. Onder
de leden van Vlaco die organisch-biologisch afval anaeroob
verwerken en nabehandelen, werden anno 2015 de volgende
digestaat-nabehandelingstechnieken toegepast (Tabel 5)

Prijs van compost
De prijs van compost wordt door de compostering het meest
bepaald op basis van het type afnemer en de hoeveelheid,
en soms ook op basis van het type product.
De intrinsieke waarde van compost wordt bijlange niet
weerspiegeld in de verkoopsprijs (gemiddelde prijsrange van
0,5 euro/ton tot 20 euro/ton).
Vlaco schatte de voordelen van compost in:
• als veenvervanging
• groter waterbergend vermogen
• als plantenvoeding
• hogere weerstand tegen ziekten
• vermindering van erosie
• grotere oogst
• toevoeging van organische stof
en kwam tot de conclusie dat de intrinsieke waarde van
compost 60 euro/ton is.
De kostprijs voor een landbouwer voor compost, transport
en spreiden is gemiddeld ongeveer 100 euro/ha. Daar
staan ongeveer 560 euro/ha aan voordelen tegenover. De
berekening kan u nalezen in het rapport ‘Economische en
Ecologische voordelen van compost’. Dit rapport kan u
downloaden op www.vlaco.be.

Tabel 5 Type technologieën en aantallen
Scheiding

32 vergisters

Thermische droging

21 vergisters

Biothermische droging

2 vergisters

Nacompostering

1 vergister

Biologie

13 vergisters

Omgekeerde osmose (filtratie/
concentratie)

5 vergisters

Indikking dunne fractie/effluent

7 vergisters

Stripping tot ammoniumconcentraat
Zure luchtwasser met aparte afzet van
ammoniumsulfaat

1 vergister
5 vergisters

De co-vergisters en co-verwerkers hebben dan ook een groot
gamma aan producten (Tabel 6 en Figuur 22).
Tabel 6 Naamgeving van digestaat- en co-producten.
Naamgeving digestaatproducten
(ruw) 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
OBA-compost
Ammoniumsulfaat
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Verhoudingsgewijs (Figuur 25) betekenen deze afzetcijfers
van het jaar 2015 dat 39 % als ruw digestaat wordt afgezet,
ongeveer een kwart (23 %) als (ingedikte) dunne fracties
en bijna een vijfde (18 %) als (ingedikt) effluent. Dikke
fracties, concentraten en gedroogde digestaten vormen
respectievelijk 9 %, 6 %, en 5 % van de digestaatafzet van de
biogasinstallaties in 2015.
6%

Figuur 22 Enkele producten die ontstaan door de nabehandeling van ruw digestaat

5%
Gedroogd digestaat

9%

39%

Concentraat
Dikke fractie

Globale afzet van digestaatproducten

Effluent

Uit Figuur 23 blijkt onder meer dat de totale vanuit de
biogasinstallatie afgezette tonnages aan digestaat (ruw, dik,
dun, gedroogd,..) gradueel blijven toenemen tot 1,3 miljoen
ton voor het jaar 2015 (ten opzichte van 1,1 miljoen ton in
2014)
1400000

18%

Dunne fractie
Ruw digestaat
23%

Figuur 25 Globale afzet van digestaatproducten in 2015 (in
ton en percentueel).
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Figuur 23 Evolutie afzet van digestaatproducten (2008-2015)1
Voor 2015 bestaat deze 1,3 miljoen ton (Figuur 24) uit
voornamelijk ruwe digestaten (512.097 ton), vervolgens de
categorie (al dan niet ingedikte) dunne fracties (293.669 ton)
en (ingedikte) effluenten (234.520 ton), en tot slot in
beperkter mate uit dikke fracties (112.351 ton), concentraten
(80.770 ton), en gedroogd digestaat (67.581 ton).
Ruw digestaat
(Ingedikte) dunne fractie
(Ingedikt) effluent
Dikke fractie
Concentraat
Gedroogd digestaat
0

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000

Ton

Figuur 24 Globale afzet van digestaatproducten in 2015 (in
ton).
(1) Cijfers t/m 2013 gebaseerd op afzetenquête – cijfers 2014-2015 gebaseerd op
outputregisters en extrapolaties.
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Ongeacht de algemene toename met 200.000 ton blijkt dat
sommige types digestaat af- dan wel toenemen in vergelijking
met de afzetcijfers van 2014. Zo valt, in percentage, meer
bepaald het toegenomen aandeel van ruw digestaat op
(32 % naar 39 %), daarentegen neemt het aandeel van dikke
fractie af (12 % naar 9 %) en ook het gezamenlijk aandeel
van al dan niet ingedikte dunne fracties en dito effluenten
neemt af (48 % naar 41 %). Binnen dit gezamenlijk aandeel
neemt echter wel het belang van effluenten toe: vergisters
gaan meer dunne fractie naar een eigen biologie sturen dan
in 2014, of nog, een toegenomen nutriëntverwijdering. Ook
gedroogd digestaat, in absolute cijfers licht toegenomen,
verliest enigszins in aandeel (6 naar 5 %), het aandeel van
afzet in concentraten anderzijds verdriedubbelt van 2 % naar
6 %.
Digestaatproducten, al dan niet op basis van onder meer
mest, worden hoofdzakelijk ingezet op landbouwgrond (in
Vlaanderen of in het buitenland). De vorm van het digestaat
(ruw, dik of dun, gedroogd) hangt voornamelijk af van de
afstand tussen productie en afzetmarkt, en de noodzaak tot
mestverwerking. Indien het digestaatproduct ‘dierlijke mest’
is moet het, zeker in Vlaanderen, optornen tegen het gebruik
van ruwe mest. Vaak zal de landbouwer de normen voor
dierlijke mest optimaal invullen met dierlijke mest en pas
nadien kijken naar de aanvulling met andere meststoffen.
Indien het digestaat het statuut ”andere meststof” heeft, is
het toepassen niet beperkt tot de norm voor dierlijke N/ha,
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NIEUWE MARKETINGSTRATEGIE IN
ONTWIKKELING
In de vernieuwing van de marketingstrategie besteden we
bijzonder veel aandacht aan producten op maat. We voerden
in 2014 en 2015 meerdere gesprekken met verschillende
afnemersgroepen. We wilden van hen weten welke
parameters eventueel moeten worden bijgestuurd in functie
van de mengproducten.
Wetenschappelijk onderzoek is een pijler in de Vlaco-werking,
die als basis dient voor communicatie en marketing van de
producten. In het kader van de nieuwe marketingstrategie
voeren we een doorgedreven karakterisering uit van
compost en digestaatproducten. Hierbij kijken we verder
dan nutriënten, pathogenen en de gebruikelijke fysische en
chemische kenmerken. Met deze kennis zijn de compost- en
digestaatproducenten ook in staat om hun producten beter
af te stemmen op nichemarkten.

en zijn er meer mogelijkheden. Aangezien in de meeste
gevallen bij ruw digestaat fosfor de limiterende factor is, ligt
de focus bij de nabehandeling meer en meer op het optimaal
concentreren van de fosfor in de dikke fractie, dat makkelijker
exporteerbaar is. Er dient echter voldoende aandacht
besteed te worden aan het behouden van de organische stof.
Naast biologische dierlijke mest en gangbare mest van
grondgebonden veehouderijen, mag de biolandbouw de
bemesting aanvullen o.a. met ‘gecomposteerd of vergist
huishoudelijk afval’ (plantaardig en dierlijke oorsprong) en
met ‘gecomposteerd of vergist plantaardig materiaal’.
Vlaco overlegt met de overheidsdienst Landbouw en Visserij
in welke omstandigheden plantaardig digestaat gebruikt mag
worden voor de biologische landbouw.

In 2014 voerde onderzoeksbureau MAS een uitgebreide
marktanalyse voor ons uit bij alle marktsegmenten. Een
combinatie van gesprekken en enquêtes bevestigden
verschillende vermoedens maar leverden ook een aantal
nieuwe inzichten die getest werden in de 2de fase van
de vernieuwing: de nodenanalyses. Dit zijn intensievere
gesprekken met vertegenwoordigers van verschillende
doelgroepen met als doelstelling een pakket van
eindproducten op maat uit te werken. Elke sector heeft
specifieke voorkeuren, producteisen en betaalbereidheid
en dient bediend te worden met verder gedifferentieerde
compost- en digestaatproducten. Meer op maat gemaakte
meststoffen op basis van gedroogd digestaat, nutriënten
concentraten, ammoniumsulfaat – al dan niet verder
opgemengd of aangerijkt met andere organische of
minerale meststoffen – moeten meer in trek geraken.
Verdere differentiatie op maat, ruime informatie (N-P-Kwaarden, werkingscoëfficiënten, effectieve organische stof,
tracering,..) en controle zorgen er voor dat compost- en
digestaatproducten waardevol en betrouwbaar zijn. In de
derde fase stelt Vlaco op basis van de nodenanalyses nieuwe
mengsels samen en produceren enkele leden speciale
compost- en digestaatproducten.
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Vlaco volgt de ontwikkelingen op vlak van energie nauwgezet
op. Bovenal initieerde of complementeerde Vlaco in 2015
verschillende stakeholderreacties op actieplannen en
beleidsvoorstellen rond bio-energie en aanpassingen aan
de certificaatondersteuning. Prominente topics van het
jaar 2015 op energetisch vlak waren de finalisatie van het
actieplan Biomassa(rest)stromen maar anderzijds ook de
aangehouden precariteit van de biogassector.

STAVAZA BIO-ENERGIE IN
VLAANDEREN
Inzake het aantal uitgereikte groenestroomcertificaten zijn
er geen echte trendbreuken in 2015 (Figuur 26): zonne- en
windenergie winnen geleidelijk aan belang maar zijn grillige
vormen van hernieuwbare energie. Complementariteit
is m.a.w. weggelegd voor ‘base-load’ bio-energievormen
waaronder enerzijds biogas en anderzijds verbranding van
biomassa uit land- en bosbouw, uit selectief ingezameld afval
en uit huishoudelijk afval waarbij voor deze laatste weliswaar
een terugval is ingezet in 2015 (2).

Figuur 26 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten
per maand en per technologie (bron VREG-statistieken 2016)
Tabel 7 geeft een overzicht van het aantal biogasinstallaties in
Vlaanderen die groenestroom-certificaten (GSC) en garanties
van oorsprong (GvO) krijgen in 2015. De gft-voorvergisters
(2) http://www.vreg.be/nl/groene-stroom
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met compostering, agrarische vergisters en de industriële
vergisters – de meesten leden van Vlaco exclusief een 70tal niet geaffilieerde kleinschalige landbouwvergisters –
vertegenwoordigden een geïnstalleerd vermogen van 121
MWe.

Zoals gezegd zijn de biogasinstallaties belangrijke baseload
bio-energieproducenten die globaal in 2015 710.808 GSC’s
uitgereikt kregen dus een netto groene stroom productie
van 711 Gwhe (3). De belangrijkste types vergisters hierin
zijn de agrarische en overige (industriële) vergisters die
samen 654 GWhe netto groene stroom produceerden in
2015. De subcategorie gft-voorvergisters met compostering
vertegenwoordigde 17 GWhe en stak voor de eerste maal
de afnemende groene stroomproductie uit stortgas voorbij.
Globaal genomen steeg de netto groene stroom productie
dus van 512 GWhe in 2012 tot 711 GWhe in 2015 maar het
valt op dat de productiestijging ieder jaar afneemt.

Of Vlaanderen de voorgenomen 2020 subdoelstelling
(bruto) groene stroom uit biogas van 760 GWh haalt,
waar de Vlaamse overheid effectief van uitgaat, is nog
onderwerp van discussie. Sinds de grondige hervorming
van de certificaatondersteuning eind 2012 is namelijk de
beoogde certificaattoekenning voor zonne-energie (en dus
(3) En ca 812 GWhth groene warmte (2014): http://www2.vlaanderen.be/
economie/energiesparen/beleid/InventarisHE2005-2014.pdf
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Tabel 7 Aantal installaties en geïnstalleerd vermogen inzake biogasinstallaties met GSC/GvO
Aantal installaties in Vlaanderen
waarvoor GSC/GvO worden
toegekend

Geïnstalleerd vermogen in
Vlaanderen waarvoor GSC/GvO
worden toegekend [kWe]

biogas – gft met compostering

2

3.761

biogas – voornamelijk agrarische stromen

98

99.749

biogas - overig

12

17.379

biogas - RWZI

22

9.961

biogas - stortgas

13

15.330

Tabel 8 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten per type biogasinstallatie (2012-2015, VEA)
Jaar productie

stortgas

RWZI

overig
(industrieel)

hoofdzakelijk
agrarisch

gft met
compostering

totaal

2015

16.147

22.782

87.284

567.134

17.461

710.808

2014

29.605

17.524

80.618

536.027

15.746

679.520

2013

40.116

16.324

79.979

461.058

14.762

612.239

2012

49.114

18.578

176.527

250.869

16.486

511.574

De afname van effectief verwerkte tonnages (per jaar)
bij stopzetting van de vergisters na 10 jaar – uitgaand
van geen verlenging van certificaattoekenning – (Figuur
27) zou betekenen dat eind 2020 de helft van de verwerkte tonnages zouden wegvallen. Febiga berekende
verder dat in termen van geïnstalleerd vermogen, mét
inachtname van geschatte GSC-verlengingen o.b.v. vollasturen en vervolgens specifieke bandingsfactoren
doch voorts ongewijzigd beleid, het elektrisch vermogen zou pieken in 2018 (128 MWe) maar vervolgens
jaarlijks zou afnemen tot 0 MWe in 2030.

Figuur 27 Capaciteiten (in ton) die mogelijks wegvallen bij afloop 10-jarige termijn GSC-steun
(agrarische en overige vergisters)

dito capaciteitstoename) effectief beteugeld maar heeft
de beperking in tijd van de certificaatuitkering er ook voor
gezorgd dat de biogassector een toenemende uitval verwacht
in de komende jaren (zie kadertekst en Figuur 27)
De negatieve evolutie inzake de gemiddelde prijs van
openbaar verhandelde groene stroom-certificaten (GSC)
– sinds 2005 en vooral 2013 – komende van 110 tot een
huidig gemiddelde van € 90 per MWel (<gegarandeerde
minimumprijs) is een harde economische dobber voor
onze leden want de facto geldt dan de minimumprijs van
€ 93 per certificaat. Figuur 28 toont eveneens hoe voor de
eerste maal sinds 2002 het globaal aantal verhandelde GSC’s
teruggevallen is (inleveringsronde 4/2015-3/2016).

Figuur 28 Gemiddelde prijs en totaal aantal verhandelde
certificaten per inleveringsronde (2002-2016)
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Andere uitdagingen voor de sectoren biogas waren verder
de toegenomen kloof tussen de lage (internationale)
energieprijzen versus de toegenomen eindconsumentprijzen
en (dus) lagere energieverbruik en -inkomsten, strenge
kredietvoorwaarden, en de striktere emissienormen
(Vlarem, PAS) en milieu-inspecties. Deze parameters werden
al dan niet meegenomen in de certificaatsteun-berekening
(onrendabele top (OT)). In de evolutie van deze OTberekeningen door VEA valt verder op dat de subcategorie
agrarische vergisters jaarlijks performanter zou worden t.o.v.
de andere types vergisters.
Door een aanpassing van het Energiebesluit (8/2015) maakte
VEA overigens begin 2016 voor de eerste maal gebruik van
de mogelijkheid om ook alle vóór 2013 opgestarte vergisters
aan een marktbevraging te onderwerpen, om zo meer data te
hebben voor de OT-berekeningen. Vlaco zette zich mee in om
deze additionele en relatief zware rapportering bevattelijker
te maken voor de leden.
Tot slot was 2015 voor de energetische valorisatie van
zeefoverloop of overtollige biomassa uit composteringen ook
moeilijk door de algemeen lagere afzetprijzen voor biomassa
ten gevolge van internationale biomassa-overschotten
(B-hout) beschikbaar in West-Europa. Dit beperkt voorlopig
de ambities die werden geuit in het VIS-traject SYNECO
(Vlaco-ILVO) en die doorvertaald zijn in OVAMs actieplan
Biomassa(rest)stromen. In ditzelfde actieplan, door de
Vlaamse Regering goedgekeurd in juli 2015, staat als één van
de streefdoelen om de gft-composteringen gefaseerd uit te
breiden met een droge voorvergisting. Ook tot biomethaan
opgezuiverd biogas wordt in het actieplan Biomassa(rest)
stromen overigens aangewezen als een uit te bouwen route.
Positief zijn dan ook de terugkerende investeringssubsidies
voor bedrijven of overheden rond de inzet van groene
of restwarmte en biomethaan. Via de eerste 3 ‘calls’ zijn
principieel 11 restwarmteprojecten, 1 groenewarmteproject en 1 project rond de injectie van biomethaan
(IGEAN) goedgekeurd. Bij de 4de lancering door VEA tussen
15/10 en 14/12/2015, was een bedrag van 10 miljoen euro
beschikbaar. Hiervan was telkens 4 miljoen euro beschikbaar
voor restwarmte en voor geothermie, en telkens 1 miljoen
euro voor projecten rond productie van groene warmte
en injectie van biomethaan. Nieuw aan deze 4de call was
dat een project in aanmerking kwam voor steun wanneer
minstens 50 procent van de inputstroom uit hernieuwbare
energiebronnen of uit restwarmte komt, naar analogie met de
Europese definitie voor energie-efficiënte stadsverwarming
en -koeling. De steun voor geothermie was nieuw alsook
de aanvaarding van installaties die enkel voorzien in de
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omzetting van biogas tot biomethaan (als brandstof voor
transport), dus zonder verplichting tot injectie in het
aardgasnet. Dit werd gecomplementeerd met de voltooiing
door VITO van de warmtekaart van Vlaanderen.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Met de ministerwissel die plaatsvond in april 2016 zijn
nieuwe accenten gelegd: na het reeds neergelegde zonneplan
komen nog een wind- en een warmteplan. Conform de
beleidsbrief van voorgangster Turtelboom zal ook minister
Tommelein trouw blijven aan het vergroten van energieefficiëntie, het aanpakken van het overschot aan certificaten,
en zou er openheid zijn om de levensvatbaarheid van de
biogassector te garanderen. Aan de uitrol van warmtenetten
en ondersteuning van pilootinstallaties voor opwerking tot
biomethaan komt de terugkerende call ‘groene warmte,
restwarmte en injectie biomethaan’ deels tegemoet. Dit
laatste is op energiebeleidsvlak cruciaal aangezien warmte
(en koeling) méér dan de helft van het totale energieverbruik
uitmaakt. Hoe lager het aangevraagde steunpercentage hoe
beter overigens de rangschikking van het project in kwestie
zal zijn. Volgend op de eind 2015 verplichte ‘marktbevraging’
door VEA, wil Vlaco met andere partners mee werk maken
van het reduceren van de rapporteringslast door de
omvang, de format, en de automatisering in goede banen
te leiden. Ongeacht de complexiteit van het OT-model en
de aftopping van de OT is dit wel de basis voor de huidige
certificaatondersteuning en dienen de evoluties van de
onrendabele toppen van de verschillende types vergisters
blijvend opgevolgd.
Tot slot is het voor de hele organisch-biologische sector
belangrijk om van de processen en van de (energetische en
materiële) eindproducten een betere intrinsieke waarde te
schetsen: de t.o.v. ‘fossiele’ alternatieven gerealiseerde CO2reducties in geval van vergisting en/of gebruik van digestaat
of compost dienen beter gekend en doorgerekend te worden
door particulieren, gemeenten, gewesten en de EU. Meer
consensus rond en visibiliteit van de vermeden voetafdruk
is dan ook één van de ambities waaraan Vlaco invulling zal
geven in 2016.

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

BOODSCHAP
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-tocradle. Onze boodschap is afgestemd op het Vlaamse Materialenbeleid en wil bijdragen om de transitie naar een
circulaire economie in Vlaanderen te doen slagen. Afval is
grondstof, tuinresten zijn bouwstenen. Via een netwerk van
intergemeentelijke verenigingen, gemeenten, kringloopkrachten promoten we thuiskringlopen. De professionele
verwerkers produceren kwaliteitsvolle bodemverbeteraars
of meststoffen. De afzet en het oordeelkundig gebruik van
deze recyclageproducten is het cruciale sluitstuk in de materialen- en nutriëntenkringloop.
Vlaco-producten zijn 100 % natuurlijke bodemverbeteraars
of meststoffen die het humusgehalte van de tuinbodem
verhogen en het bodemleven stimuleren. Hierdoor verbetert
de bodemstructuur en zijn de planten minder vatbaar voor
ziektes en droogte. Nieuwe aanplanting slaat beter aan. Door
afval te brengen naar een compostering of een vergisting en
dan ineens Vlaco-compost of digestaat mee te nemen sluit
men mee de milieuvriendelijke en duurzame kringloop.
Het gamma digestaatproducten 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
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belangrijk. Bovendien levert deze manier van verwerken
ook nog groene energie op. Deze digestaatproducten zijn
complementair aan Vlaco-compost als bodemverbeteraar.

ONZE TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN
Vlaco communiceert met haar leden en de gemeentes
via de nieuwsbrief. Vlacovaria gaat naar een ruim publiek
van betrokkenen. 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 KringloopZINe
uit, dat naar compostmeesters en kringloopkrachten wordt
gestuurd, maar ook online door elke geïnteresseerde
burger kan gelezen worden.. De gemiddelde oplage van
KringloopZINe is 4.430 exemplaren.

EVALUATIE WEBSITE
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Figuur 29 Unieke bezoekers van Vlaco-website in 2015.
In 2015 werd onze website 86.084 keer bezocht waarvan
71.277 unieke bezoekers (stabiel gebleven ten opzichte van
2014). 75 % zijn nieuwe bezoekers en 25 % terugkerende
bezoekers. Gemiddeld bekeek een bezoeker 3 pagina’s per
bezoek en bleef bijna 2,5 minuten op onze website rondsurfen,
met een gemiddelde van bijna 1,5 minuten per pagina.
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Figuur 30 Evolutie in het aantal unieke bezoekers op www.
vlaco.be 2011-2015.
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Figuur 31 Het aantal pageviews van de 10 populairste
pagina’s.
Hoe vindt men onze website? Hoofdzakelijk via de klassieke
zoekmachines en via doorverwijzingen van andere websites
(Figuur 32). In de top 5 staan de websites met tuininformatie,
maar ook de websites van enkele intercommunales: Groen.
net; Tuinadvies.be; Tuinadvies.nl; IgeanMilieuenVeiligheid.
be en compost.wips.be.
Bij de zoekmachines (Google, Bing, Conduit, …) zoekt
Unieke bezoekers
men vooral op volgende woorden (top 5) en komt dan bij
ons terecht: Vlaco, Insectenhotel (+ maken), Compostvat,
Compost (+kopen) en Compostbak.
Via de bestelmodule publicaties werden in 2015
538 bestellingen gedaan. Dit is meer dan een verdubbeling
ten opzichte van 2014!
Ook interessant zijn de pagina’s waar de bezoeker naar op
zoek was. Opvallend vaak gingen de bezoekers op zoek naar
insectenhotels (6.000), naar wat er wel-of-niet in de gft-bak
mag (12.000), naar de composteersystemen (7.160) maar
ook naar waar men zakken compost kan kopen (900). De FAQ
zijn opnieuw erg populair en dienden meer dan 2.000 keer
van antwoord.
Er is 786 keer via Facebook naar onze website doorgeklikt
(-56% ten opzichte van 2014). Overige kanalen die het
bezoek aan onze website verhogen zijn: Blogger (21) en
Pinterest (61). In 2015 is er geen specifiek groots evenement
geweest met een sociale mediacampagne. We zien dan
ook meteen
terugval
in de cijfers. Er is geen bijzondere
Evolutie een
unieke
bezoekers
samenwerking geweest waardoor extra nieuwe doorkliks
gegenereerd worden.

activiteitenverslag
2015
Vlaamse Compostorganisatie vzw

13%

1%
via Facebook

14%

via directe url
via andere websites
via zoekmachines

72%

Figuur 32 De wijze waarop men de Vlaco-website bereikt.

PUBLICATIES VERSPREIDING
In het totaal werden er 46.611 publicaties verspreid via de
post of rechtstreeks gedownload van de website.
De brochures en folders zijn ook verspreid via de opleidingen
en cursussen en zijn niet inbegrepen in dit totaal.
Tabel 9

Overzicht van folders, brochures, e.d. die op papier zijn verspreid.

Titel

Aantal 2015

Via opleidingen en cursussen

Boek Composteren en kringlooptuinieren

85

33

Brochure Grasbeheer in de kringlooptuin

763

149

Brochure Kippen houden in de kringlooptuin

2140

149

Brochure Snoeihout verwerken in de kringlooptuin

563

149

15645

149

Brochure Tuin- en keukenresten composteren (kinderspel)

267

149

Brochure Vaste planten in de kringlooptuin

875

149

Brochure Vlaco-compost brengt leven in uw tuin

1498

149

Brochure Voedselverlies ... en wat u er zelf aan kunt doen.

3348

149

Folder Bodembedekkers

2762

149

Brochure Thuiscomposteren in de kringlooptuin

Folder Compost en het mestdecreet

85

Folder Digestaat en het mestdecreet

1

Folder Gazon

2232

149

Folder Hoe kiest u vaste planten voor de kringlooptuin?

1588

149

Folder Hoe verzorgt u vaste planten in de kringlooptuin?

1402

149

Folder Integrale kwaliteitsopvolging

45

Folder Mulch in de kringlooptuin

1696

149

Folder Thuiscomposteren in compostbakken

5289

149

Folder Thuiscomposteren in het compostvat

6200

149

Kinderboek Lieske

14

Lespakket Composteren met kinderen

94

Posters kringlooptuinieren

16

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

3

A4-kopies    1043
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Veel graantjes maken een groot brood

VLACO VZW
Dagelijks team
Kristel Vandenbroek is algemeen coördinator.
Elfriede Anthonissen, Kristof Van Stichelen, Barbara
Hoekstra, Wim Vanden Auweele, Elke Vandaele, Ingrid
Vandenbroucke, Thijs Nouws, Christophe Boogaerts en Linda
Van Cauwenbergh nemen dagelijks het hooi op de vork.
Gerrit Van Dale is jammer genoeg al enige tijd ziek.

Het Dagelijks team van Vlaco vzw.
Vlnr op bovenste rij: Elke Vandaele, Thijs Nouws, Barbara Hoekstra, Wim Vanden Auweele, Ingrid Vandenbroucke
Vlnr op onderste rij: Elfriede Anthonissen, Christophe Boogaerts, Linda Van Cauwenbergh, Kristof Van Stichelen, Kristel Vandenbroek.

Dagelijks bestuur

Raad van 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), Martin
Ocket wordt tijdelijk vervangen door An Depauw(Indaver),
Isabelle Van de Populiere (IMOG, ondervoorzitter Vlaco vzw),
Maarten De Bie (Greenergy) en Luc Crommen (Limburg.net).
Paul Macken (IOK Afvalbeheer) en Jos Van Hoydonck (Igean
Milieu & Veiligheid) zijn vele jaren geëngageerde bestuurders
geweest, maar hebben in 2015 de fakkel doorgegeven. In
2015 is het Dagelijks Bestuur vier maal samengekomen.

De Raad van Bestuur heeft in 2015 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).
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Raad van Bestuur van Vlaco vzw. Vlnr: Johan Del’haye, Martin Ocket, Anja Everaert, Sofie Boeye, Jonathan de Witte, Henk Dedeyne, Kathleen
Schelfhout, Philip Peeters, Jos Boeckx, Isabelle Van de Populiere, Jos Van Hoydonck (intussen vervangen door Peter Magielse), Rudy Meeus,
Maarten De Bie, Luc Crommen, Jorik Muylle, Davy Demets en Kristel Vandenbroek. Martina Kinders en Geert Schoutteten ontbreken op deze foto.

Figuur 33 Wie doet wat binnen Vlaco?
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4vervolg

WERKGROEPEN BINNEN VLACO VZW
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
van de eindproducten met onze leden-producenten. We delen
onze leden in twee groepen in, 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 werkgroepvergaderingen 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 2015
heeft Vlaco vzw vier werkgroepvergaderingen kwaliteit
georganiseerd met haar leden. Er is ook een ledenwerkgroep
vergadering doorgegaan specifiek gericht op de nakende
GPBV-wetgeving en omtrent mogelijke uitbreiding van gftdefinitie met vlees- en visresten.

Werkgroep Marketing
Via de marketing werkgroep geven de leden input om de
marketingcampagne van Vlaco vzw uit te stippelen en te
evalueren. Lokale marketing- en verkoopsinspanningen
sluiten idealiter op de algemene campagne aan.
Het traject opzakken van compost en potgrond en de nieuwe
marketingstrategie waren de hoofdthema’s in 2015. De
werkgroep kwam twee keer bij elkaar.

Stuurgroep Organisch-biologische
Materialenkringloop (SOM)
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 SOM
speelt in het bereiken van bovenstaande doelstellingen een
belangrijke rol, en trachten we één keer per drie maanden
samen te laten komen. Deze regelmaat heeft voordelen naar
het communiceren van nieuwe ontwikkelingen en belangrijke
aandachtspunten. We streven er naar om zoveel mogelijk SOMoverlegmomenten te laten bestaan uit ‘brainstorms’. In 2015
evalueerden we o.a. de rondgang bij de intercommunales,
introduceerden we de digitale lesaanvraag, vroegen we hun
input voor de bekendmaking van het Kringloopweekend en
bespraken we de medewerking aan de Floraliën.
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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 2016.
Tabel 10 Resultatenrekening 2015
KOSTEN (in Euro)
Personeel (bezoldigingen,.)

OPBRENGSTEN (in Euro)
877.674

Lidmaatschapsbijdrage klasse 1 (OVAM)

59.494

Kantoor + technische uitrusting

67.572

Lidmaatschapsbijdrage klasse 2, 3 e.a.

120.943

Marketing

99.920

Werkingsbijdrage klasse 1 (OVAM)

472.479

Vergoedingen aan derden

64.337

Werkingsbijdrage klasse 2 en 3 + toegetreden leden
(producenten)

706.386

Werkingsbijdrage Cel Thuiscomposteren

103.719

Bijdragen projecten, promotiemateriaal, studiedagen e.a.

283.708

Labo-analyses

311.725

Onderzoek

113.594

Thuiskringlopen

155.342

Communicatie

28.599

Andere kosten

7.712

Totaal

1.726.474

Financiële opbrengsten & recuperatie kosten
Totaal

6.762
1.753.491
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Ledenlijst

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20a+20b
21a+21b
22
23
24
25
26
27
28
29
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Agrikracht n.v. Moorslede
Agrikracht n.v. Rumbeke
Agri-Power bvba
Agro-Energiek bvba
Agrogas bvba
Ampower bvba
Arbio bvba
Bart’s Potato Company bvba
Bio 7 n.v.
Bio-Electric bvba
Biofer bvba
GLDC bvba
Bio-N.R.GY n.v.
ABR Energy bvba
Bio-Gas Boeye bvba
Biogas Bree bvba
Biogas De Biezen bvba
Biogas Solutions n.v./ Compofert
Biomass Center bvba
Bionerga
Bionerga
Bionerga
Biopower Tongeren n.v.
Boonen Biogas bvba
Calagro Energie bvba
De Bree Solutions n.v.
De Bree Solutions n.v.
De Bree Solutions n.v.
De Bree Solutions n.v.
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De Kruisberg n.v.
De Winter n.v.

Moorslede
Rumbeke
Malle
Zomergem
Geel
Pittem
Arendonk
Westvleteren
Rijkevorsel
Beernem
Zoutleeuw
Lommel
Aalter
Ranst
Haasdonk
Bree
Arendonk
Kallo
Ieper
Bilzen
Maasmechelen
Sint-Truiden
Tongeren
Meerhout
Zomergem
Oostende
Eke
Eeklo (IVM)
Oostende (IVOO)
Arendonk
Herent

1 Agrikracht n.v. Moorslede
Moorslede
2 Agrikracht n.v. Rumbeke
Rumbeke
3 Agri-Power bvba
Malle
4 Agro-Energiek bvba
Zomergem
5 Agrogas bvba
Geel
6 Ampower bvba
Pittem
7 Arbio bvba
Arendonk
8 Bart’s Potato Company bvba
Westvleteren
9 Bio 7 n.v.
Rijkevorsel
10 Bio-Electric bvba
Beernem
11 Biofer bvba
Zoutleeuw
12 GLDC bvba
Lommel
13 Bio-N.R.GY n.v.
Aalter
14 ABR Energy bvba
Ranst
15 Bio-Gas Boeye bvba
Haasdonk
16 Biogas Bree bvba
Bree
17 Biogas De Biezen bvba
Arendonk
18 Biogas Solutions n.v./ Compofert
Kallo
19 Biomass Center bvba
Ieper
20a+20b Bionerga
Bilzen
21a+21b Bionerga
Maasmechelen
22 Bionerga
Sint-Truiden
23 Biopower Tongeren n.v.
Tongeren
24 Boonen Biogas bvba
Meerhout
25 Calagro Energie bvba
Zomergem
26 De Bree Solutions n.v.
Oostende
27 De
Bree Solutions n.v.
Eke
INTERZA
Zaventem
28 De
Bree
Solutions n.v.
Eeklo
(IVM)
48+49
IOK
Afvalbeheer
Beerse
29 De
Bree Solutions n.v.
Oostende
Isvag
Wilrijk (IVOO)
30 De
Kruisberg n.v.
Arendonk
IVAGO
Gent
31
Winter n.v.
Herent
50 De
IVAREM
Lier
32 Acterra
Deinze
IVBO n.v.
Brugge
33
Ardooie
51 Digrom
IVEB Energy n.v.
Brecht
34 Ecowerf
Wilsele
IVIO
Izegem
35 Gemeente
Aalter
Aalter
IVLA
Oudenaarde
36 Bionerga
Houthalen
IVM afvalbeheer
Eeklo
37 Gemeente
Brasschaat
Brasschaat
IVOO
Oostende
Knokke Heist
Knokke
52 Gemeente
IVVO
Ieper Heist
38
Pittem
53 Graszodenkwekerij
F. Kennes bvba Lannoo David
Hoogstraten
39
BVBA
Herselt
54 Greenergy
Lavaert bvba
Lauwe
40 GSL
bvba
Halle
Limburg.net
Hasselt
41
Green
Power n.v.
Loon, Grond
en vervoerwerken
Renders bvba Boutersem
55 Guilliams
Meer
Asse
56 HAVILAND
Marc Beys bvba
Steenokkerzeel
42 IBOGEM
Beveren
MIROM
Roeselare
IDM
Lokeren
MIWA
Sint-Niklaas
43+44 IGEAN
Brecht
OVAMMilieu & Veiligheid cvba
Mechelen
45
Bio II Energy Farming bvba
Beveren
Merksplas
57 NPG
Quirijnen
Aalst
Wetteren
58 ILVA
Recycling n.v.
46
Moen
Overpelt
59 IMOG
Bionerga
Vilvoorde
Riemst
60 INCOVO
Roosen Borgh
47
Grimbergen
Leisele
61 INDAVER
Samagron.v.
n.v.
Hoeilaart
Meer
62 INTERRAND
Metrans Vermeiren
Gits
63 Senergho
Roeselare
64 Shanks Belgium n.v.
Antwerpen
Stad Antwerpen
Sint-Niklaas
65 Stad Sint-Niklaas
Houthalen-Helchteren
66 Storg bvba

INTERZA
48+49 IOK Afval
Isvag
IVAGO
50 IVAREM
IVBO
51 IVEB
IVIO
IVLA
IVM afva
IVOO
52 IVVO
53 F. Kennes
54 Lavaert b
Limburg.
55 Loon, Gro
56 Marc Bey
MIROM
MIWA
OVAM
57 Quirijnen
58 Recycling
59 Bionerga
60 Roosen B
61 Samagro
62 Metrans
63 Senergho
64 Shanks B
Stad Antw
65 Stad Sint66 Storg bvb
67 Storg bvb
68 Van Gans
69 Van Gans
70 Van Gans
71 VC Energ
72 Verko
73 Waterlea
74 Wauters
75 Westcom
76 WIPS n.v.
77 Leiestroo
78 Gemeent
79 NPG Boch
80 NPG Bio
81 IVACO
82 Clean Ene
83 Javalot
84 Lateur bv
85 Bio Energ
86 Green Po
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umbeke
alle
omergem
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1 Agrikracht n.v. Moorslede
Moorslede
2 Agrikracht n.v. Rumbeke
Rumbeke
3 Agri-Power bvba
Malle
4 Agro-Energiek bvba
Zomergem
5 Agrogas bvba
Geel
6 Ampower bvba
Pittem
7 Arbio bvba
Arendonk
8 Bart’s Potato Company bvba
Westvleteren
9 Bio 7 n.v.
Rijkevorsel
10 Bio-Electric bvba
Beernem
11 Biofer bvba
Zoutleeuw
12 GLDC bvba
Lommel
13 Bio-N.R.GY n.v.
Aalter
14 ABR Energy bvba
Ranst
15 Bio-Gas Boeye bvba
Haasdonk
16 Biogas Bree bvba
Bree
17 Biogas De Biezen bvba
Arendonk
18 Biogas Solutions n.v./ Compofert
Kallo
19 Biomass Center bvba
Ieper
20a+20b Bionerga
Bilzen
21a+21b Bionerga
Maasmechelen
22 Bionerga
Sint-Truiden
23 Biopower Tongeren n.v.
Tongeren
24 Boonen Biogas bvba
Meerhout
25 Calagro Energie bvba
Zomergem
26 De Bree Solutions n.v.
Oostende
27 De Bree
Solutions n.v.
Eke Zaventem
INTERZA
28
De Bree
n.v.
EekloBeerse
(IVM)
48+49
IOK Solutions
Afvalbeheer
29 De Bree
Oostende
IsvagSolutions n.v.
Wilrijk(IVOO)
30 De Kruisberg
Arendonk
IVAGO n.v.
Gent
31 De
n.v.
Herent
50 Winter
IVAREM
Lier
32 Acterra
n.v.
Deinze
IVBO
Brugge
33 Digrom
Ardooie
51 IVEBEnergy n.v.
Brecht
34 Ecowerf
Wilsele
IVIO
Izegem
35 Gemeente
Aalter
IVLA Aalter
Oudenaarde
36 Bionerga
Houthalen
IVM afvalbeheer
Eeklo
37 Gemeente
Brasschaat
IVOO Brasschaat
Oostende
Gemeente
Knokke
Heist
52 IVVO Knokke Heist
Ieper
38 Graszodenkwekerij
Pittem
53 F. Kennes bvba Lannoo David
Hoogstraten
39 Greenergy
Herselt
54 LavaertBVBA
bvba
Lauwe
40 GSL bvba
HalleHasselt
Limburg.net
41 Guilliams
n.v.
Boutersem
Grond Power
en vervoerwerken
Renders bvba
55 Loon,Green
Meer
HAVILAND
AsseSteenokkerzeel
56 Marc Beys bvba
42 IBOGEM
Beveren
MIROM
Roeselare
IDM MIWA
Lokeren
Sint-Niklaas
43+44 IGEAN
Milieu & Veiligheid cvba
Brecht
OVAM
Mechelen
45 NPG
Bio II
Beveren
57 Quirijnen
Energy Farming bvba
Merksplas
ILVA
AalstWetteren
58 Recycling n.v.
46 IMOG
Moen
59 Bionerga
Overpelt
INCOVO
Vilvoorde
60 Roosen Borgh
Riemst
47 INDAVER
n.v. n.v.
Grimbergen
61 Samagro
Leisele
INTERRAND
Hoeilaart
62 Metrans Vermeiren
Meer
63 Senergho
64 Shanks Belgium n.v.
Stad Antwerpen
65 Stad Sint-Niklaas
66 Storg bvba

INTERZA
48+49 IOK Afvalbeheer
Isvag
IVAGO
50 IVAREM
IVBO
51 IVEB
IVIO
IVLA
IVM afvalbeheer
IVOO
52 IVVO
53 F. Kennes bvba
54 Lavaert bvba
Limburg.net
55 Loon, Grond en vervoerwerken Renders bvba
56 Marc Beys bvba
MIROM
MIWA
OVAM
57 Quirijnen Energy Farming bvba
58 Recycling n.v.
59 Bionerga
60 Roosen Borgh
61 Samagro n.v.
62 Metrans Vermeiren
63 Senergho
64 Shanks Belgium n.v.
Stad Antwerpen
65 Stad Sint-Niklaas
66 Storg bvba
67 Storg bvba
68 Van Gansewinkel bvba
69 Van Gansewinkel bvba
70 Van Gansewinkel bvba
71 VC Energy bvba
72 Verko
73 Waterleau NewEnergy Ieper nv
74 Wauters PLAN LV
75 Westcompost
76 WIPS n.v.
77 Leiestroom nv
78 Gemeente Grobbendonk
79 NPG Bochelt n.v.
80 NPG Bio I
81 IVACO
82 Clean Energy
83 Javalot
84 Lateur bvba
85 Bio Energie Herk
86 Green Power

Gits
Roeselare
Antwerpen
Sint-Niklaas
Houthalen-Helchteren

Zaventem
Beerse
Wilrijk
Gent
Lier
Brugge
Brecht
Izegem
Oudenaarde
Eeklo
Oostende
Ieper
Hoogstraten
Lauwe
Hasselt
Meer
Steenokkerzeel
Roeselare
Sint-Niklaas
Mechelen
Merksplas
Wetteren
Overpelt
Riemst
Leisele
Meer
Gits
Roeselare
Antwerpen
Sint-Niklaas
Houthalen-Helchteren
Bree
Ronse (IVLA)
Eeklo
Brugge (IVBO)
Deinze
Dendermonde
Ieper
Vliermaal
Ieper (ILVA)
Schendelbeke
Gentbrugge
Grobbendonk
Bochelt
Peer
Gistel
Ternat
Wingene
Zwevegem
Herk-de-Stad
Pittem

ACTIVITEITENVERSLAG 2015 • blz

51

September 2016

Uitgave van Vlaco vzw
Aan deze uitgave werkten mee:
Ann Braekevelt
Barbara Hoekstra
Christophe Boogaerts
Elfriede Anthonissen
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