
Vlaco vzw

Integrale kwaliteitsopvolging.

Integrale kwaliteitsopvolging Vlaco Hoe kan u kwaliteitsopvolging aanvragen?

De vraag om te starten met kwaliteitsopvolging stelt u in 

het beste geval vóór het opstarten van de productie, zodat 

nodige voorbereidingen kunnen worden genomen. 

Vlaco onderzoekt elke aanvraag van elk bedrijf dat activitei-

ten uitvoert die in overeenstemming zijn met het werkings-

gebied. Vlaco bezorgt informatie om de aanvraag op te 

stellen. Als voorwaarde moet uw bedrijf in orde zijn met de 

milieuvergunning voor de activiteiten waarop de aanvraag 

betrekking heeft.

Na het vervullen van de administratieve verplichtingen en de 

betaling van de bijdragen start Vlaco met de kwaliteitsopvol-

ging en certificering.

Waarvoor kan u terecht bij Vlaco?

Vlaco streeft de synergie van materiaal- en energierecu-

peratie na. U kunt bij ons terecht met al uw vragen over 

de biologische verwerkingsprocessen, hun eindproducten, 

biomassa, wetgeving omtrent materiaal- en energiebeleid 

en kringlooptuinieren.

Wij verspreiden folders, posters, educatief materiaal over 

deze thema’s.

Neem zeker eens een kijkje op onze website.

WWW.VlAco.be

Vlaamse compostorganisatie vzw

Kan. De Deckerstraat 37 | 2800 Mechelen

T: 015 451 370 | F: 015 218 335 | info@vlaco.be

Ontdek OOk de VlacO-WebsIte:

www.vlaco.be 

Vlaco werkt volledig conform de bepalingen van ecN-QAS 

en ontving in 2011 het ecN-QAS conformiteitslabel.



autocontrole en Onafhankelijke kwaliteits-
opvolging en -controle

In het kader van Vlarea is Vlaco door oVAM aangesteld om 

kwaliteitscontrole uit te voeren op de biologische verwerking 

van organisch-biologisch afval. 

Het kwaliteitszorgsysteem van Vlaco vzw is gebaseerd op 

autocontrole en onafhankelijke certificering en volgt de    

principes van integrale ketenbewaking. om de kwaliteit 

maximaal te garanderen wordt niet alleen het eindproduct 

opgevolgd, maar ook de inputstromen en het proces zelf. een 

vereiste is dat de eindproducten nuttig inzetbaar zijn. De afzet 

van duurzame recyclageproducten is tenslotte het cruciale 

sluitstuk in de materialenkringloop.

Vlaco keuringsattest

Verwerkingsinstallaties die conform de certificeringsvoorwaar-

den werken, ontvangen een Vlaco-keuringsattest. 

Dit keuringsattest geeft de toelating om het eindproduct als 

meststof of bodemverbeterend middel toe te passen. 

certificeringscommissie

De certificeringscommissie meststoffen en bodemverbeterende 

middelen houdt toezicht op de certificering door Vlaco. 

Het Algemeen Reglement vormt de basis voor de certificering. 

Hierin zijn de voorwaarden tot deelname aan de kwaliteitscon-

trole, de wettelijke achtergrond, praktische werking, doel en 

toepassingsgebied, … beschreven. Verder staat de certifice-

ringscommissie ook in voor de behandeling van beroepspro-

cedures en geeft zij advies aan Vlaco. Ze volgt het verlenen, 

schorsen en intrekken van de keuringsattesten op.

Vlaco gaat 350 keer op staalname, doet ongeveer 80 audits 

en kent zo’n 155 keuringsattesten per jaar toe.

De integrale kwaliteitsopvolging biedt de gebruiker 

garanties voor een veilig gebruik van kwaliteitsvolle  

eindproducten. Alle gecontroleerde eindproducten zijn 

veilig inzetbaar als meststof, bodemverbeterend 

middel of als grondstof voor substraten.    

compost met Vlaco-label heeft extra garanties 

bovenop de FoD- en Vlarea-eisen.

de eindproducten zijn:

• groencompost en gft-compost,

• digestaat, dunne en dikke fractie digestaat,

• effluent na zuivering van dunne fractie digestaat

• concentraat na filtratie van dunne fractie digestaat

• thermisch gedroogd digestaat 

• biothermisch gedroogde obA-mest 

• biothermisch gedroogd organisch bodemverbeterend middel

kwaliteitshandboek

elke verwerkingsinstallatie maakt een kwaliteitshandboek op. Dit 

geeft aan hoe het bedrijf de kwaliteit opvolgt en optimaliseert. Dit 

garandeert een integrale ketenopvolging. Dit handboek beschrijft:

• een acceptatieprotocol voor inputstromen

• een controleprotocol voor verwerking 

• de kwaliteitsopvolging via staalnames en analyses

• de wijze waarop de gebruiker over mogelijkheden en eigenschap-

pen van eindproducten wordt geïnformeerd

• de gegarandeerde traceerbaarheid 

• de corrigerende maatregelen 

• de beschrijving van registraties

De verwerkingsinstallaties passen autocontrole toe zoals     

beschreven in hun kwaliteitshandboek. Vlaco controleert 

deze autocontrole door eigen en gerichte staalnames,          

administratieve controles en bedrijfsaudits. De stalen worden 

door onafhankelijke, erkende labo’s geanalyseerd.

bij afwijkingen vraagt Vlaco aan de verwerkingsinstallatie een 

corrigerend actieplan, maar ook schorsen en intrekken van 

het keuringsattest behoort tot de mogelijkheden.


