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De Europese Commissie had 2014 uitgeroepen tot het jaar 
van de Circulaire Economie. In een circulaire economie willen 
we anders omgaan met grondstoffen en materialen om de 
huidige verspilling van materialen te keren. Afvalstoffen 
moeten opnieuw als grondstoffen worden ingezet, 
materiaalkringlopen moeten worden gesloten. 

Schaarste van grondstoffen wordt meer en meer een 
strategische bekommernis van bedrijven en overheden. De 
transitie naar een circulaire economie is de oplossing voor 
dat mondiale probleem. 

Biomassa(rest)stromen vormen potentieel een belangrijke 
bron van grondstoffen, waarmee in de circulaire economie 
een meerwaarde kan worden gecreëerd. Compostering en 
vergisting zijn basisverwerkingstechnieken die biomassa(rest)
stromen of nevenstromen van andere toepassingen op een 
milieuverantwoorde manier kunnen omzetten tot nuttige 
eindproducten, die worden gebruikt ter vervanging van 
primaire grondstoffen als veen en kunstmest. Daarbij is de 
winst voor het milieu groot: 

• de schade aan de natuur en het energieverbruik, 
veroorzaakt door de ontginning, de productie en het 
verre transport van primaire grondstoffen zoals veen en 
kunstmest, wordt voorkomen

• een afvalstof die schadelijk kan zijn bij slecht beheer, 
wordt nuttig toegepast.

Het sluiten van die biologische kringloop gaat niet vanzelf. 
Er is een duidelijk en coherent beleid nodig, gebaseerd op 
de principes van de circulaire economie . Met het nieuwe 
Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen heeft 
de Vlaamse Regering alvast een duidelijk richtinggevend en 
inspirerend kader gecreëerd. Vlaco neemt een belangrijke 
voortrekkersrol op in dat beleidskader, en timmert met 
talloze initiatieven verder aan de weg. Lees meer over de 
activiteiten en resultaten van Vlaco in dit activiteitenverslag.

Rudy Meeus
Voorzitter Vlaco vzw

Woord vooraf
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VERDERZETTEN EN UITBREIDEN 
AANBOD

De afgelopen 12 maanden werd het lesaanbod van Vlaco 
verder uitgebreid. We blijven uiteraard inzetten op onze 
zeven hoofdthema’s, nl. 

• Hoe voorkom je voedselverlies? 

• Hoe voorkom of verwerk je grasafval? 

• Hoe vermijd of verwerk je snoeiresten? 

• Hoe kringloop je met vaste planten? 

• Hoe passen kippen als gft-verwerker in de kringlooptuin? 

• Hoe kwaliteitsvol composteren? 

• Hoe de verkregen compost gebruiken?

Bovenstaande doen we aan de hand van folders, brochures 
en het aanbieden van (nieuwe) vormingen.

Maar stilaan zijn er ook heel wat trendy kringloopthema’s die 
we aansnijden, promoten en er vormingen over geven, zoals 
bv. 

• Insectenhotels: hoe, wat en waarom?

• Onderhoud tuinmaterialen, zoals spade, schop, schoffel, 
snoeischaar …

• Soorten organische meststoffen: compost, digestaat, …

• M²- tuinieren

• Stadstuinieren

• Samentuinieren

• …

Vaak gebeurt het dat heel specifieke lessen gevraagd 
worden die niet direct in ons aanbod zitten, maar die 
toch een meerwaarde kunnen betekenen voor onze 
kringloopcommunicatie (bv. een les ‘fruitsnoei’, die vlot kan 
gelinkt worden aan een praktijkles snoeihoutverwerking; een 
les ‘graslandbeheer op basis van de soortensamenstelling’ die 
vlot kan gelinkt worden aan een praktijkles thuiscomposteren 
of grasonderhoud). Voor zulke specifieke lessen werden het 
afgelopen jaar contact gelegd met o.a. Velt, KVLV, Landelijke 
Gilden… om te kijken hoe we elkaar kunnen aanvullen en van 
dienst zijn.

VERDERZETTEN ADVIESVERLENING
Voor de particulier blijft Vlaco, team ThuisKringlopen, 
het aanspreekpunt op vlak van thuiscomposteren en 
compostgebruik. Ook wat betreft kippen en snoeihoutbeheer 
weet de particulier heel goed dat Vlaco de geschikte 
vraagbaak is. Vragen inzake grasbeheer, vaste planten en 
voedselverlies zijn er minder, maar wellicht speelt het feit dat 
ook andere verenigingen hier rond adviseren een rol. Wat 
vragen inzake voedselverlies betreft zien we een beperkte 
toename. Informatievragen bereiken ons hoofdzakelijk via 
de vraagtool op de website, en in mindere mate telefonisch 
of via de vraagtool van OVAM.
Ook voor adviesverlening naar besturen en overheden 
weet men ons te vinden. Zo werkten we afgelopen 12 
maanden samen aan projecten, studies, vormingen …met 
Siemens, Colruyt, BBL, Komosie, Velt, UA-studiebegeleiding, 
LNE (Gezonduiteigengrond.be), provinciebestuur West-
Vlaanderen …

VERDERZETTEN VORMINGEN

Vlaco-vormingen 2014 aantal
Aantal 

cursisten

Updatesessie (omvorming van 
compostmeester tot kringloopkracht)

5

Thematische Infosessies 
(waarvan bijscholing enkel 
toegankelijk voor compostmeesters/
kringloopkrachten: 9)

115

Thematische Infosessies voor personeel/
klanten van externen (tegen betaling)

5

3-delige infosessie (kringlooptechnieken 
+ praktijk composteren)

32 346

6 of 7-delige uitdiepsessie 4 52

WE KRINGLOPEN … VERDER 

blz 4  • ACTIVITEITENVERSLAG 2014



activiteitenverslag 
2014

UITBREIDEN COMMUNICATIE-
MATERIAAL
Eind 2014 vulden we onze communicatiemiddelen over 
preventie aan met volgende materialen: 

• Drieluikfolder ‘Composting, Компостирование …’: in 
een notendop vertellen we met uitsluitend symbolen, 
tekeningen en icoontjes – zonder woorden – hoe je in een 
vat thuiscompost kan maken. Doelgroep: nieuwe Belgen 
die het Nederlands nog niet machtig zijn. 

• Handboek ‘School Composting: a manual’: een handboek 
in samenwerking met Ovam gemaakt, en dat een 
herwerking is van de resultaten van een vroeger Twinning-
project in Roemenië. Het handboek is vooral bestemd 
voor de buitenlandse markt.

 

DE KRINGLOOP IS EN BLIJFT PLEZANT

Kringloopfe(e)stival en andere beurzen
Bijna 3000 bezoekers mochten we op het fe(e)stival verwel-
komen. Het publiek bestond uit een grote groep jongere 
bezoekers en families (bijna de helft van de bezoekers bleek 
jonger dan 45 jaar). Voornamelijk de grote diversiteit in het 
aanbod, eerder dan een specifieke activiteit, maakte het 
Kringloopfe(e)stival zo attractief voor de bezoekers. Het Fe(e)
stival wordt de komende jaren nog herhaald (2-jaarlijks, in-
dien geen andere grote evenementen onze volle aandacht 
vragen) … Door de frisse aanpak van het Fe(e)stival werden 
Vlaco en haar lesgevers ook gevraagd op allerlei andere fes-
tivals zoals ‘Niets is verloren’festival in Gent, Opendeurdag 
Bulskampveld in Beernem, Op goede voet met de aarde in 
Lier, Najaarshappening fruit en groen in je buurt in Ronse, 
Tuindagen van Beervelde en Radio 2-dag in Bokrijk, Milieu-
beurs in Wortegem-Petegem, de Week van de Smaak.

Kringloopweekend 2014
De allerlaatste, door Vlaco aangestuurde, Juni 
Compostmaand-editie vond plaats in 2012. 2013 en 2014 
waren overgangsjaren in de aanloop naar het eerste, 
opnieuw volledig door Vlaco uitgewerkte en ondersteunde 
Kringloopweekend (van 13 – 14 juni 2015). Een jaarlijks 
terugkerend Kringloopweekend brengt de biologische 
kringloop positief onder de aandacht en biedt de 
compostmeesters / kringloopkrachten een forum om naar 
buiten te treden met hun activiteiten. 
In 2014 stimuleerde Vlaco de gemeenten om zoveel mogelijk 
zelf acties op poten te zetten en boden hen een persbericht, 
ideeënbundels voor activiteiten en campagneaffiches om 
hen daarbij te helpen.

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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Vlaco werd op de hoogte gebracht van een 70-tal activiteiten 
waarbij de afbeelding met kinderen het meest voorkwam.

CLOSED LOOP GARDENING GOES 
INTERNATIONAL

International Biowaste Conference
Van 15 tot 17 oktober 2014 vond de tiende ‘International 
Biowaste Conference’ plaats in Namest nad Oslavou, in 
de buurt van Brno in Tsjechië. De conferentie wordt ieder 
jaar georganiseerd onder 
de bescherming van het 
Tsjechische ministerie van 
Landbouw en Milieu, en 
het ministerie van Industrie 
en Handel. Deze jaarlijkse 
meeting kan rekenen op 
uitgebreide kennisinput en 
organisatiebegeleiding van 
het European Composting Network (ECN). 
Op dag 3 werd de focus gelegd op voedselverlies. Suggesties 
en case-studies inzake beperking van voedselverlies 
kwamen uitgebreid aan bod. Aan de hand van een aantal 
praktijkvoorbeelden werd gezocht naar methodieken om 
voedselverlies zoveel mogelijk te beperken, en indien 
voedselverlies toch optreedt, dit verlies zo correct mogelijk 
te verwerken. Vooral naar de mogelijke rol van de lokale 
overheden en lokale vrijwilligers werd gezocht. Vlaco heeft 
hierover heel wat praktijkkennis ter beschikking en trok naar 
Namest om aan een geïnteresseerd, internationaal, maar 
toch hoofdzakelijk Tsjechisch ambtenarenpubliek toe te 
lichten hoe het hier in Vlaanderen allemaal geregeld wordt. 

Taste2Seas
Op 18 november vond de Taste2Seas-studiedag ‘Towards 
Sustainable and Tasty Food in Europe’ plaats in het Huis van 
de voeding Miummm in Roeselare.
Vlaco en IMOG gaven een korte presentatie voor het 
onderdeel voedselverspilling van grond tot mond, meer 
specifiek bewustmaking van de huishoudens en aanreiking 
van tips.

Ander internationaals
Ook in 2015 zal de Thuiskringloop-boodschap internationaal 
opduiken, bv.:

• RAMIRAN 2015 in Hamburg

• ISWA 2015 in Antwerpen

KRINGLOOPWEEKEND
2015 wordt het jaar waarop we met het vernieuwde 
Kringloopweekend-concept van start gaan. Het thema 
voor 2015 is “Red de Restjes”, ± 160 activiteiten werden 
aangemeld op www.kringloopweekend.be, wie een activiteit 
aanmeldde kreeg een inspiratiebox toegestuurd met allerlei 
info en gadgets rond restjes … 

FLORALIËN
Van 22 april tot 1 mei 2016 vindt in Gent de 35e editie 
plaats van de Floraliën. De Gentse Floraliën zijn een mega-
evenement met 300.000 bezoekers, met een uitstekende 
reputatie in binnen- en buitenland, en vele 100’en 
geaccrediteerde journalisten… 
De coördinatie van de Floraliën vroeg Vlaco vzw om opnieuw 
– net als in 2010 – samen te werken. 

Met een toonaangevend bloemen- en plantenevenement 
in de Gentse binnenstad, willen de Floraliën in 2016 vooral 
de wisselwerking met de stad Gent versterken en het grote 
publiek nieuwe trends doen ontdekken en creatieve ideeën 

4vervolg

WE KRINGLOPEN … VERDER 
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geven. Vroeger waren de Floraliën eerder een statisch 
stilleven. Nu kiest men resoluut voor een open parcours. De 
Floraliën worden een evenement met interactieve belevenis-
focus langs Citadelpark, Sint-Pietersplein, Leopoldskazerne, 
Bijloke. 
Dit evenement kan – net als in 2010 – een extra boost en 
bekendheid geven aan ThuisKringlopen en aan Vlaco-compost. 

De voorbereidingen – uitwerken workshops, ontwerp tuin, 
contact leggen leveranciers en compostproducenten – 
starten reeds volop in 2015.

HANDLEIDING ‘ALLEMAAL THUISKRINGLOPEN’
Onze publicaties zijn uitvoerig en een vlotte lezer die graag 
alles zelf uittest en ondervindt, heeft soms voldoende aan de 
lectuur of website om van start te gaan. De mening van kenners 
als je met kringlooptechnieken aanvangt, blijft een welkome 
ondersteuning. Compostmeesters / kringloopkrachten en 
lesgevers worden vaak door gemeenten en intercommunales 
(met ondersteuning van Vlaco) ingeschakeld om informatie 
te verspreiden en te ‘seeden’. 
De ene compostmeester/kringloopwerking is echter de 
andere niet. De afgelopen jaren merken we heel wat 
veranderingen in de werkingen, vooral qua thematiek, 
aanpak en gedrevenheid. Ambtenaren hebben vaak minder 
tijd om aan de aansturing van een kringloopwerking te 
wijden, samenwerkingen over de gemeenten heen lopen 
heel verschillend, we zien hier en daar een verzelfstandiging 
van werkingen, het vrijwillig engagement is vaak geen 
levenslang engagement meer in tegenstelling tot vroeger, veel 
gemeenten communiceren rechtstreeks met de burger over 
de biologische kringloop (en zetten minder de vrijwilligers in 
voor dat soort communicatie) … Hoe moet het verder met de 
kringloopwerkingen rekening houdend met al deze nieuwe 

uitdagingen? De vele nieuwe visies en trends verwoorden 
we in de handleiding ‘Allemaal Thuiskringlopen’ die een 
opvolger is van het handboek Compostmeesterwerking. 
Publicatiedatum midden 2015.

ONLINE-LESAANVRAAGTOOL
Sinds begin 2015 heeft Vlaco online een tool actief op www.
vlaco.be waar gemeenten, intercommunales, maar ook 
verenigingen, scholen of andere instanties zelf rechtstreeks 
vormingen bij Vlaco kunnen boeken.  
Sinds begin 2015 hebben gemeenten, intercommunales, 
maar ook scholen en verenigingen de kans om via de Vlaco-
website een lesgever te boeken voor het geven van een 
infosessie over een hoofd- of neventhema van de biologische 
kringloop. Deze tool was noodzakelijk om de grote toevloed 
aan lesaanvragen te kunnen blijven bolwerken. De link naar de 
tool bereik je via de knop ‘boek een vorming’ rechts onderaan 
op de Vlaco-homepage www.vlaco.be, de aanvraag duurt een 
tiental minuutjes en omvat 5 stappen (stap 1: selecteer een 
sessie, stap 2: benodigdheden, stap 3: doelgroep & locatie, 
stap 4: gegevens organisator, stap 5: aanvraag verzenden). 
Deze tool moet vooral drempelverlagend werken. 

Er kunnen heel wat vormingen worden geboekt bij Vlaco. 
Onze lesgevers bieden zowel theoretische als praktische 
lessen aan, over thema’s die een link vertonen met de 
biologische kringloop, in de breedste zin van het woord. 
Belangrijke lesthema’s die we hierin onderscheiden zijn 
voedselverlies, grasbeheer, snoeihoutverwerking, vaste 
planten, thuiscomposteren, compostgebruik, kippen 
houden  , maar ook over heel wat “neventhema’s” bieden 
we momenteel vormingen aan. Wil je meer weten over 
bv. insectenhotels, mulchen, ergonomie in kringlooptuin, 
onderhoud tuinmaterialen, soorten organische meststoffen, 
m²- tuinieren, stadstuinieren, volkstuinen, wijkcomposteren, 
vergistingsproducten, potgrond … dan zit je bij Vlaco aan het 
juiste adres. Achter de groene knop ‘boek een vorming’ vind 
je alle info!
Bij mooi én bij slecht weer … kunnen we steeds rekenen op 
onze trouwe groep Vlaco-lesgevers. 

WE KRINGLOPEN … VERDER 
Vlaamse Compostorganisatie vzw
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VLAAMS BELEID

Actieplan Duurzaam beheer van 
biomassa(rest)stromen 2015-2020
In 2014 heeft de OVAM het Actieplan Duurzaam beheer 
van biomassa(rest)stromen 2015-2020 samen met diverse 
stakeholders (waaronder Vlaco vzw) ontwikkeld. 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.
Het actieplan biedt een richtinggevend en inspirerend kader 
om de biomassastromen en reststromen die tijdens de 
verschillende processen vrijkomen, duurzaam en efficiënt in 
te zetten. Het wil het voorkomen, de selectieve inzameling 
en de recyclage van biomassa(rest)stromen verder 
stimuleren met het oog op kosten-, grondstof-/materiaal- en 
energiebesparingen.
Vlaco zal mee uitvoering geven aan het actieplan en is trekker 
van Actieprogramma 2 Thuiskringlopen en Actieprogramma 
11 Biologische verwerking en afzet.

Mestdecreet 
In het najaar van 2014 begon de VLM met de ontwikkeling 
met MAP5. Vlaco bezorgde hen opnieuw de bestaande 
knelpunten en een aantal voorstelen in verband met de 
positie van digestaat dat slechts gedeeltelijk van dierlijke 
oorsprong is. Ondertussen heeft Europa goedkeuring 
gegeven voor de visietekst van MAP5. Het is nu wachten 
op de concrete uitwerking ervan. In de visietekst wordt 
naast de nutriëntenproblematiek, voldoende aandacht 
besteed aan het gebrek aan organische stof in de bodem, 
erosiegevoeligheid en aan bodemvruchtbaarheid. Het 
belang van compost en digestaat wordt aangehaald. Het is 
voorlopig wel afwachten wat de concrete mogelijkheden 
voor deze organische meststoffen en bodemverbeterende 
middelen zullen inhouden. 
Voor compost wordt alvast de mogelijkheid behouden dit 
extra in te zetten als bron van stabiele organische koolstof, 
gedeeltelijk bovenop de bemestingsnormen. Er wordt 

ook een Pro Rato systeem in de loop van de volgende 
jaren onderzocht voor digestaatproducten van gemengde 
oorsprong (dierlijk en plantaardig). Vlaco is betrokken 
in de adviescommissie voor dit systeem. Vlaco volgt de 
ontwikkeling van MAP5 op de voet op, en communiceert 
hierover met haar leden via de nieuwsbrief.

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.

Via de onafhankelijke certificering volgens het Algemeen 
Reglement, leidt de kwaliteitscontrole tot het toekennen 
van het keuringsattest waardoor de eindproducten van 
de biologische verwerking het statuut van grondstof (i.p.v. 
afvalstof) krijgen op Vlaams niveau. Dit zorgt ervoor dat ook 
op het federale niveau het eindproduct van de biologische 
verwerking via de ontheffing wordt beschouwd als een 
meststof of bodemverbeterend middel, en dat het op de 
(Belgische) markt kan worden gebracht. 
Echter, als een regio met een overschot aan nutriënten, is 
Vlaanderen verplicht om ook afzet buiten de grenzen van 
het Vlaams Gewest te realiseren. Ondanks het feit dat er 
reeds gedurende meerdere jaren concrete initiatieven 
zijn genomen om de voorwaarden voor recyclage en afzet 
te harmoniseren op Europees niveau, bevinden we ons 
momenteel nog steeds in de situatie dat elke lidstaat zijn/
haar eigen specifieke wetgeving toepast. Vanuit Vlaco volgen 
we de Europese initiatieven niet alleen van kortbij op, 
we proberen dit ook pro-actief mee te sturen in de goede 
richting.

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 

Ontwikkelingen in het duurzaam materialen- nutrienten-, 
energie en bodembeleid
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Afval opgenomen. Er werden recyclagedoelstellingen van 
huishoudelijk afval van 70 % voorgesteld tegen 2030, een 
verplichting voor alle lidstaten om selectieve inzameling 
van organisch-biologisch afval tegen 2025 in te voeren, een 
reductie van het voedselverlies met 30 % tegen 2025.
Begin 2015 is deze strategie 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. Economische, 
sociale en milieuvoordelen kunnen worden gehaald uit 
het optimaliseren van het gebruik van grondstoffen: in het 
bijzonder het creëren van jobs en een economische waarde 
in de EU, een verbeterde situatie voor consumenten, een 
verhoogde toegang tot ruwe materialen, het vermijden 
van verontreiniging en een verminderde uitputting van 
grondstoffen. Tegen eind 2015 moet een actieplan zijn 
opgesteld. 

END OF WASTE
In de Kaderrichtlijn Afval (2008/98/EC) wordt een procedure 
beschreven om End-of-Waste (EoW) criteria op te stellen, 
zodat bepaalde afvalstoffen ophouden afval te zijn en een 
productstatus verkrijgen. Vlaco vzw heeft hiervoor als 
stakeholder al sinds 2008 de nodige input gegeven. Het 
Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie 
(IPTS, Sevilla) publiceerde een rapport dat de voorwaarden 
beschrijft waarbij organisch-biologische afvalstoffen na 
biologische behandeling (zowel compostering als vergisting) 
het statuut van einde-afval kunnen krijgen: ‘End-of-waste 
criteria for biodegradable waste subject to biological 
treatment’. 
De Europese Commissie besliste hierna om niet verder 
te gaan om deze criteria in wetgeving te gieten onder de 
Kaderrichtlijn. Later werd de inhoud van het rapport wel 
opgepikt door DG GROW van de Europese Commissie als 
input van de EU Fertiliser Regulation die aan herziening toe 
is (zie verder). 

HERZIENING VAN DE EUROPESE 
FERTILISER REGULATION
De Europese Commissie (DG GROW) werkte in 2014 
verder aan een ontwerp van uitbreiding van de Europese 
Meststoffenverordening (waarin naast minerale meststoffen 
ook organische meststoffen, bodemverbeterende middelen 
en teeltsubstraten zullen worden opgenomen). Deze 

wetgeving zou dan de meststoffenwetgeving op lidstaatniveau 
moeten vervangen. Voor België is dit de Federale wetgeving 
betreffende het in de handel brengen en het gebruiken 
van meststoffen, bodemverbeterende middelen en 
teeltsubstraten (KB Meststoffen van 28.01.2013). Er is een 
kader voorzien voor typering van de producten, en voor 
elk type worden er normwaarden voorzien. De huidige 
voorstellen geven aan dat zowel compost als digestaat 
worden opgenomen. Vlaco heeft in 2014, mede in het kader 
van het Biorefine-project, input geleverd voor dit project via 
het nazicht van de teksten en het opmaken van voorstellen 
tot aanpassingen. De impact van de karakterisering van de 
verschillende eindproducten van compostering en vergisting 
op de Vlaamse situatie werd in kaart gebracht. 
Het is wel afwachten of de nieuw verkozen Europese 
Commissie het voorstel verder zal uitwerken tot een nieuwe 
Meststoffenverordening, of dat het op één of andere manier 
zal geïntegreerd worden in de Circular Economy Package.

FOSFOR

Het belang van fosfor
Alle leven op aarde is afhankelijk van fosfor (P). Het is een 
essentieel element in de cellen van planten en dieren, dus 
het is duidelijk dat we niet zonder kunnen leven. Mensen 
hebben P nodig voor de productie van voedsel (plantaardig 
en dierlijk), dus P is onmisbaar voor voedselzekerheid. We 
dienen P toe aan onze bodems als meststof, zodat dit kan 
worden opgenomen door planten. Deze P komt van organi-
sche meststoffen (dierlijke mest, compost, digestaat, andere 
bronnen, …) en van minerale meststoffen. Met de toene-
mende wereldpopulatie, is ook de vraag naar fosformest-
stoffen sterk gestegen, en zal dit in de toekomst nog blijven 
toenemen. Voor de productie van minerale meststoffen is 
men bijna uitsluitend afhankelijk van direct winbare voor-
raden fosfaatrots uit mijnen die zich hoofdzakelijk situeren 
in Marokko/Westelijke Sahara, China en de VS. De Europese 
Unie is, op enkele kleine minerale fosforreserves na, quasi 
voor 100% afhankelijk van import van minerale fosfor. Naast 
praktische aspecten zorgt dit ook voor een sterke geopoli-
tieke gevoeligheid (afhankelijkheid) en variërende prijzen. 
Europa zal in de toekomst zelfvoorzienend moeten zijn voor 
P. Naar analogie met de ‘peak oil theory’, wordt er dan ook al 
volop gesproken over een ‘peak phosphorus theory’, waar-
bij het op mondiaal niveau tot een daling zal komen in de 
productie van ruw P, terwijl de vraag omwille van de toene-
mende wereldbevolking dan nog steeds blijft stijgen. Zonder 
actie dreigt een absoluut tekort aan P op wereldniveau. Het 
is dringend tijd voor actie! Naast het efficiënter aanwenden 
van P op landbouwbodems (in het verleden werd vaak vele 
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malen meer P als meststof toegediend dan wat de gewassen 
nodig hebben), zullen we ons in Europa ook en vooral moe-
ten toeleggen op P-recyclage. Dit betekent het sluiten van de 
P-kringloop. Verder moeten we de principes ‘meer duurzaam 
gebruik’ en ‘recycleren’ niet alleen toepassen op P, maar ook 
op de andere nutriënten en materialen. Heel concreet moe-
ten we oog blijven hebben voor alle aspecten van bodem-
vruchtbaarheid, dus ook de organische stof. Het ontstaan van 
P-rijke reststromen is zeer regiospecifiek. 

De situatie bij ons
De Vlaamse land- en tuinbouw wordt gekenmerkt door een 
intensieve veeteelt, met als gevolg een overschot aan nutri-
enten (en in hoofdzaak P). Er zijn ook regio’s met een lage 
veeteeltpopulatie, waar er wel degelijk een vraag is naar 
nutriënten en organische stof. In de particuliere sector en 
groenvoorziening kan een deel van dit overschot worden 
aangewend, maar dit is onvoldoende. Om de P-kringloop ef-
ficiënt te kunnen sluiten, moet ook de afzet van gerecycleer-
de nutriënten (via organische meststoffen en bodemverbete-
rende middelen) over de grenzen heen worden gerealiseerd. 

Wat kan/zal Europa doen?
Europa erkent de hoogdringendheid van de fosforproblema-
tiek, en heeft mineraal rotsfosfaat alvast op de lijst met de 20 
meest kritische grondstoffen geplaatst. Anderzijds wordt ook 
werk gemaakt van acties om de fosforuitdaging volop aan te 
gaan: efficiënter gebruik van P en meer recyclage van P. Er 
moet dringend werk gemaakt worden van de verdere harmo-
nisering van de voorwaarden voor de productie en afzet van 
organische meststoffen en bodemverbeterende middelen uit 
gerecycleerde reststromen. Na het afronden van het End of 
Waste-traject voor compost en digestaat, zijn de OVAM en 
Vlaco grote voorstanders van een ander door Europa aange-
stuurd wettelijk kader voor de selectieve inzameling, de pro-
ductie en de afzet van compost en digestaat. Onder andere 
via de participatie in ECN-Werkgroepen levert Vlaco input om 
dit in de juiste richting te sturen. We willen hierbij mee het 
ECN-Quality Assurance System als model naar voor schuiven. 
Dit is immers een gebenchmarkt systeem. We kijken voor 
2015 alvast reikhalzend uit naar het door de Europese Com-
missie geplande initiatief rond Circulaire Economie. 

EUROPESE VERORDENING DIER-
LIJKE BIJPRODUCTEN
Vlaco heeft deze wetgeving in 2014 mee opgevolgd, 
voornamelijk vanuit de ECN-Werkgroep Europees Beleid. 
Na feedback via ECN heeft Europa de voorwaarden voor 
particulier gebruik van compost en potgrond op basis van 
dierlijke bijproducten versoepeld. Vlaco onderzocht tevens 

de impact van deze wetgeving op een mogelijke aanpassing 
van de gft-definitie: welke bijkomende eisen worden 
gesteld wanneer ook dierlijke bijproducten deel zouden 
gaan uitmaken van het gft-afval? De Verordening voorziet 
immers in aangepaste voorwaarden voor keukenafval. Pas 
als de impact hiervan volledig is uitgeklaard, zal de sector 
beslissen of een uitbreiding van de gft-definitie kan worden 
overwogen. Dit is belangrijk voor de verdere uitrol van 
het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen in 
voorbereiding.

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 3 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 vergistings-
bedrijven is de ‘BREF for Waste Treatment’. Er is hiervan een 
versie van 2006, die nu vernieuwd en uitgebreid wordt. In 
2016 moet deze BREF klaar zijn. Hierna krijgen de bedrijven 4 
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 lid-
staten.
Het opstellen van de nieuwe versie van de ‘BREF for Waste 
Treatment’ wordt gecoördineerd door het EIPPC Bureau 
(JRC). Zij hebben hiervoor 4 subgroepen opgericht:

1. Ondersteuning ontwikkeling enquête

2. Biologische afvalverwerking

3. Mechanische afvalverwerking

4. 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)

Ontwikkelingen in het duurzaam materialen- 
nutrienten-, energie en bodembeleid
4vervolg
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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 2014 verschillende vergaderingen bijgewoond, namen 
we deel aan diverse conference calls en hebben we vele 
draftversies becommentarieerd. Ook in 2015 wordt dit 
verder nauwgezet opgevolgd.
De subwerkgroep ondersteuning ontwikkeling enquête 
wordt zowel door ECN als door VITO opgevolgd. Via beide 
kanalen kon ook Vlaco zijn input geven.

REACH COMPOST EN DIGESTAAT
REACH (= Registration, Evaluation and Authorisation of 
Chemicals) is Europese regelgeving, die in voege trad op 1 
juni 2007. Het is van toepassing op chemische stoffen die in 
de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden, 
het geldt niet voor afvalstoffen, maar wel voor producten.
Momenteel vallen compost en digestaatproducten niet 
onder REACH, aangezien zij op Europees niveau als afvalstof 
worden beschouwd. Wanneer zij echter de End-of-Waste 
status zouden krijgen (zie hierboven), worden het producten 
en is de REACH-wetgeving wel van toepassing. Voor compost 
is dit potentieel toekomstig probleem reeds opgelost: in 
bijlage V van REACH werd een vrijstelling van registratie 
opgenomen voor ‘compost en biogas’.
Wat betreft digestaat is de situatie minder duidelijk 
aangezien de uitzondering enkel over ‘biogas’ gaat en niet 
over digestaat. In dit kader nam Vlaco deel aan verschillende 
werkgroepen en vergaderingen en hielpen we diverse teksten 
op te stellen. Uiteindelijk werd aangegeven dat digestaat bij 
diezelfde vrijstelling zal opgenomen worden. Wanneer dit 
ook werkelijk op beleidsniveau wordt bevestigd, is nog niet 
gekend.

ENERGIE
De Europese Commissie stelde begin 2014 het nieuwe 
richtkader Klimaat en Energie 2030 voor. Het Witboek 
omvat een bindende doelstelling enerzijds voor de 
reductie van broeikasgassen met 40 % (t.o.v. 1990), om te 
zetten in nationale streefcijfers, en anderzijds voor een 
Europese energiebevoorrading met 27 % uit hernieuwbare 
energiebronnen. Deze laatste doelstelling tegen 2030 werd 
niet doorvertaald naar bindende cijfers per lidstaat wegens te 
grote onenigheid over de lastenverdeling. Energiebesparing 
(hogere energie-efficiëntie) wordt sowieso als hefboom 
gezien – getuige reeds de desbetreffende richtlijn (2012). 
Verschillende fracties binnen het Europees parlement, 

het IPCC en verschillende milieuorganisaties wijzen op de 
ontoereikendheid van het pakket om de klimaatopwarming 
onder de 2 °C te houden tegen het einde van de eeuw, en 
klagen de voortdurende grote afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen aan. Verder in 2014 boog de Europese Raad zich 
over de concretisering van het Witboek – deels in aanloop 
naar de klimaatonderhandelingen van 2015 in Parijs. 
Begin 2015 bracht de EC haar ‘Energy Union’ framework uit, 
dat voor een eerste maal een concretere harmonisering van 
het Europese Energiebeleid beoogt, dit vooral uit geopolitieke 
overwegingen. Zo wil Europa naast meer energie-efficiëntie 
ook komen tot meer zelfbedruiping inzake (groene) energie. 
Tegelijk moet de ondersteuning van de groene steun meer 
‘market driven’ worden. Het besef dat meer biomassa 
zal nodig zijn zet Europees het cascade-principe in de 
schijnwerpers en wordt geacht tot nieuwe harmonisaties 
inzake duurzaamheidscriteria te leiden in de komende jaren. 
In tussentijd zijn er geen Europese duurzaamheidscriteria 
voor vaste (houtachtige) biomassa – tenzij richtlijnen uit 
Bosbeleid – noch voor gasvormige biomassa, en kan voor 
vrijwillige benchmarking gekeken worden naar de Europees 
uitgewerkte Biograce II-tool die de vermindering van 
broeikasgasuitstoot berekent van onder meer de ‘pathway’ 
biogas uit co-vergisting en biomethaan uit co-vergisting. 
De EC werkt tot slot reeds aan een voorstel (2016) van een 
vernieuwde Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED). 
In 2014 bleek al wel dat Europa in de toekomst een belangrijke 
rol weggelegd ziet voor biomassa, niet zozeer inzake 
opwekking van groene stroom maar eerder als bron voor 
groene transportbrandstoffen. Onder meer via de nieuwe 
Europese strategie en richtlijn ‘Clean Power for Transport 
(CPT)’ waarin biomethaan een belangrijke rol zal spelen. Het 
CPT-pakket is een kader om investeringen en technologische 
ontwikkelingen te sturen naar milieuvriendelijker transport-
brandstoffen zoals o.a. biomethaan maar ook LPG, aardgas, 
bio-brandstoffen, waterstof, en elektriciteit. Vooral aardgas 
(grotere beschikbaarheid door nieuwe boortechnieken) 
en bijmenging met biomethaan lijkt een geprefereerde 
piste. De nieuwe richtlijn stelt als doel een ontwikkeling 
van de alternatieve brandstof-infrastructuur 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. Upgrading van biogas en de standaardisatie van (meet)
technieken en eindnormen zullen in komende jaren (inter)
nationaal met andere woorden een cruciale rol spelen in de 
ontwikkeling van biogas tot biomethaan als wijdverbreide 
transport-brandstof en voor injectie in gasgrids.

Vlaamse Compostorganisatie vzw

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 • blz 11



Selectieve inzameling en verwerking in Vlaanderen

GROENAFVAL: WORDT ER MEER 
BEDRIJFSGROEN GECOMPOSTEERD?
Na de dalende trend in de selectieve inzameling van groen-
afval door de gemeenten in de voorgaande jaren zet zich 
in 2013 voort (zie Figuur 1). In 2013 is er bijna 439.000 ton 
groenafval ingezameld door de gemeenten, dit ten opzichte 
van bijna 456.000 ton groenafval in 2012, 463.000 ton 
in 2011, 469.000 ton in 2010, 493.000 ton in 2009 en 
532.000 ton in 2008.
De hoeveelheid groenafval die is verwerkt op de groen-
composteringen neemt sinds 2012 jaarlijks enigszins toe. In 
2011 is er 471.000 ton groenafval gecomposteerd, in 2012 is 
dat bijna 481.000 ton groenafval, in 2013 bijna 526.000 ton 
en in 2014 is er 549.000 ton groenafval gecomposteerd op 
37 groencomposteringen. In de gft-verwerking is er in 2014 
ook nog 51.000 ton groenafval verwerkt. Dat maakt dat er 
in totaal 590.000 ton groenafval is gecomposteerd in 2014.
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. Betekent dit dat 
er meer bedrijfsgroen zijn weg vindt naar de compostering?
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. De huidige economische 
beleidsinstrumenten blijven waste to energy promoten ten 
nadele van waste to materials.

Figuur 2 Vergelijking ingezamelde hoeveelheid groenafval 
via gemeentelijk circuit en verwerkte hoeveelheid 
groenafval op compostering.
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Figuur 1 Evolutie selectieve inzameling gft- en groenafval over de periode 1989-2014.
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GFT-COMPOSTERING STATUS QUO
Er is in 2014 271.000 ton gft-afval selectief ingezameld. In 
2013 was dat 273.000 ton gft-afval ingezameld ten opzichte 
van 277.000 ton in 2012 en bijna 281.000 ton in 2011.
In de gft-compostering is er bijna 325.000 ton afval 
verwerkt. Dit bestaat uit 271.000 ton gft-afval, bijna 
11.000 ton organisch-biologisch afval en bijna 51.000 ton 
structuurmateriaal. Dit is iets minder dan in 2013 toen er 
337.000 ton is verwerkt in de gft-compostering.

VERWERKING OBA NEEMT VERDER TOE
In de gft-compostering is er bijna 11.000 ton organisch-
biologisch bedrijfsafval verwerkt in 2014, wat ongeveer gelijk 
is aan voorgaande jaren. Daarnaast verwerkten 44 andere 
installaties, van zowel aerobe als anaerobe behandeling, 
bijna 1.146.000 ton organisch-biologisch afval. In 2013 is er 
bijna 1.824.000 ton verwerkt in 44 installaties, in 2012 bijna 
830.000 ton organisch-biologisch afval in 37 installaties. 
Naast het organisch-biologisch bedrijfsafval hebben deze 
installaties ook bijna 232.000 ton energiegewassen en 
647.000 ton mest verwerkt. In totaal is er dus 2.025.000 ton 
verwerkt in de co-verwerking. De prognose voor de 
verwerking in co-vergisting en bio-thermisch drogen in 2015 
staat op iets minder dan 2 miljoen ton. Reden voor de daling 
is dat enkele grote installaties tijdelijk stil liggen.

AANDEEL VAN DE VERSCHILLENDE 
VERWERKINGSPROCESSEN
In Vlaanderen is er in 2014 778.000 ton organisch-
biologisch afval in de compostering verwerkt. Daarnaast 
zijn er 1.860.000 ton inputstromen vergist en heeft het bio-
thermisch drogen 269.000 ton input verwerkt.
Het aandeel energiegewassen in de vergisting bedraagt 12 %, 
mest 21 % en organisch-biologisch bedrijfsafval 61 %. Gft- en 
groenafval zijn goed voor respectievelijk 4 en 1 %.
In het bio-thermisch drogen maakt mest het hoofdbestand-
deel uit, met 257.00 ton in 2014 ten opzichte van 12.000 ton 
organisch-biologisch afval.
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voor 2015.

Figuur 4 Inputstromen per type verwerking (2014).
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KWALITEITSCONTROLE VIA ONAF-
HANKELIJKE 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 VLAREMA. Deze specifieke 
vereisten zijn:

• Gft-compost, groencompost en het eindmateriaal van 
de biologische behandeling van organisch-biologische 
afvalstoffen moeten geproduceerd worden in een 
vergunde inrichting voor de biologische verwerking 
van organisch-biologische afvalstoffen en dienen te 
beschikken over een keuringsattest afgeleverd door 
Vlaco. De controle en certificering van de eindproducten 
van de biologische verwerking via organisch-biologische 
afvalstoffen dient te gebeuren volgens een systeem van 
onafhankelijke certificering. Dit is uitgeschreven in het 
Algemeen Reglement van de Certificering.

• De Certificeringscommissie Meststoffen/Bodemverbete-
rende Middelen houdt toezicht op de certificering en be-
heert het Algemeen Reglement van de Certificering. 

Eind 2014 werd de werking van de Certificeringscommissie 
stopgezet. Het beheer van het Algemeen Reglement van 
de Certificering wordt over genomen door de OVAM. 
Inhoudelijk zijn er voor de te certificeren bedrijven geen 
gevolgen verbonden aan deze wijziging. 

Vlaco is een Erkende Certificeringsinstelling
Door de vermelding in VLAREMA was Vlaco in het verleden 
steeds van rechtswege erkend als keuringsinstelling voor 
het afleveren van keuringsattesten aan de bedrijven. Door 
de OVAM werd een lijst gepubliceerd met criteria waaraan 
dient worden te voldaan om als keuringsinstelling erkend te 
worden. In het voorjaar van 2014 heeft Vlaco zelf met succes 
een audit ondergaan, waarbij deze erkenningsvoorwaarden 
door de auditor van de Certificeringscommissie werden 
afgetoetst. Dit heeft geresulteerd in het behalen van een 
erkenning als keuringsinstelling voor het afleveren van 
attesten voor de biologische verwerking van organisch-
biologische afvalstoffen. Deze erkenning werd door Minister 
Schauvliege toegekend aan Vlaco op 24.07.2014. De 
erkenning is voor onbepaalde duur.

Vlaco is erkend staalnemer
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 analyse zijn er ook methodes opgesteld voor 
monstername en monstervoorbehandeling, die verplicht 
moeten worden toegepast. 
Volgens VLAREL moeten alle monsternames van compost- en 
digestaatproducten (die bepalend zijn voor het omslagpunt 
van afval naar grondstof) en mest(stoffen) in het kader 
van het Mestdecreet door een erkend staalnemer worden 
uitgevoerd.
Vlaco heeft op 2.01.2014 de erkenning bekomen 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 op 8.04.2014 (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 participeert Vlaco aan de verplichte ringtesten 
georganiseerd door VITO. Dit bestaat uit een jaarlijkse 
staalnameproef, waarbij het toepassen van de juiste 
methodes wordt gecontroleerd. Er werd door de OVAM 
eveneens een werkgroep opgericht om de praktische 
aspecten van de monstername te bespreken. Hier maakt 
Vlaco tevens deel van uit. 
Volgens de voorwaarden voor de erkenning moet een 
erkend staalnemer over een kwaliteitssysteem beschikken, 
dat is uitgewerkt in een kwaliteitshandboek. We hebben dit 
uitgewerkt voor het volledige toepassingsgebied als keurings- 
en certificeringsinstelling, en hebben het kwaliteitssysteem 
tijdens de VITO-audit voorgelegd. De nodige procedures 
zijn beschikbaar en worden correct toegepast. Via deze 
gestandaardiseerde manier van werken kon in 2014 een 
nieuwe staalnemer vlot ingeschakeld worden.
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Wat zijn de gevolgen van VLAREL voor de 
bedrijven?
VLAREL stelt dat de bedrijven zelf geen erkenning kunnen 
behalen als monsternemer, en hierdoor zelf geen eigen 
staalnames kunnen uitvoeren onder wettelijke erkenning. Er 
zijn echter een aantal situaties waarbij bedrijven nog wel zelf 
stalen kunnen nemen:

• inkomende OBA-stromen: de composteerders of 
vergisters zijn verantwoordelijk voor de milieukwaliteit 
van de inputstromen die ze verwerken (autocontrole). 

• monstername in het kader van de procesopvolging. 

• autocontrole van de eindproducten: dit zijn de eigen 
analyses op de eindproducten die noodzakelijk zijn voor 
de autocontrole van de bedrijven (controlepunt tijdens de 
Vlaco-audits). Aangezien deze analyses niet rechtstreeks 
bepalend zijn voor het omslagpunt afval > grondstof, 
dienen de stalen niet door een erkend staalnemer te 
worden uitgevoerd (TENZIJ op de eindproducten ook 
andere parameters worden gemeten die nodig zijn in de 
mestwetgeving of de wetgeving dierlijke bijproducten, 
of controle van de zuiverheid van de zeefoverloop in het 
kader van milieuheffingen op verbranding).

De volgende voorwaarden worden gesteld aan de bedrijven 
om zelf stalen te kunnen nemen:

• een medewerker van het bedrijf heeft een opleiding 
staalname gevolgd bij VITO/Vlaco;

• in het kwaliteitshandboek van het bedrijf is een procedure 
monstername opgenomen, die verwijst naar de procedure 
van het CMA, en een geschikt monsternameformulier 
wordt gebruikt;

• de resultaten van de eigen analyses worden overhandigd 
aan Vlaco.

Omwille van het belang van het correct uitvoeren van de eigen 
monsternames, heeft Vlaco in juni 2014 nog een opleiding 
ingericht voor de leden op de composteersite van IVVO in 
Ieper. Daar werd de uitvoering van de staalnamemethodes in 
praktijksituaties belicht.

KWALITEITSOPVOLGING DOOR 
VLACO VZW PAST IN EEN BREDER 
KADER

STROOMLIJNEN VAN DE WETTELIJKE VER-
EISTEN
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. 

End of Waste voor compost en digestaat
De Europese Kaderrichtlijn Afval voorziet dat er voor 
afvalstoffen zogenaamde ‘einde-afval’ of ‘end-of-waste’ 
criteria (EoW) worden vastgelegd, waardoor het grondstoffen 
worden en het statuut afval verliezen, en dit op Europees 
niveau. Door het Joint Research Centre (JRC) van de Europese 
Commissie (IPTS, Sevilla) werd het eindrapport van ‘End of 
Waste’ voor compost en digestaat gepubliceerd. De Vlaco-
kwaliteitscontrole is vandaag de dag reeds in grote mate op 
deze criteria afgestemd. De Europese Commissie heeft het 
“comitology process” om EoW criteria uit te werken sinds 
januari 2014 steeds uitgesteld. 

Herziening van de Europese Fertiliser Re-
gulation
In 2014 werd door de Europese Commissie (DG GROW) 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 
was betrokken als stakeholder voor het formuleren van 
voorstellen en het nalezen van de ontwerpteksten. In de 
loop van 2014 werd duidelijk dat de Europese Commissie 
een geharmoniseerd kader wil creëren voor organische 
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meststoffen en bodemverbeterende middelen, zodat deze 
vrij verhandelbaar worden binnen de lidstaten van de EU. 
Ook werd duidelijk dat ze hierbij niet enkel zullen focussen 
op de samenstelling van de eindproducten, maar tevens 
ook de ganse keten van inputstromen, verwerkingsproces 
en duurzaam gebruik willen mee opnemen. Dit komt er 
in grote mate op neer dat de voorwaarden uit het EoW-
rapport van JRC zullen worden opgenomen in de Fertiliser 
Regulation. De huidige kwaliteitsopvolging van de Vlaamse 
eindproducten moet volstaan om het statuut van meststof 
of bodemverbeterend middel met het EG-merk te verkrijgen.
Het wordt echter afwachten wat de verdere plannen van de 
vernieuwde Europese Commissie zijn op dit vlak. 

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 om een 
ontheffing aan te vragen bij de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leef-
milieu. 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 gebruiksmogelijkhe-
den van compost en digestaat aan bod komen. 
Mede onder impuls van Vlaco werden de eerste ontheffingen 
voor gedroogd digestaat voor toepassing in de groenvoor-
ziening uitgereikt. Ook heeft Vlaco er mee voor gezorgd 
dat de FOD toelaat om gedroogd digestaat op te mengen 
met andere meststoffen. 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. 

Europese Verordening Dierlijke Bijproducten
Bedrijven die dierlijke bijproducten verwerken, vallen onder 
het toepassingsgebied van de Europese verordening (EG) 
nr. 1069/2009 (+ uitvoeringsverordening nr. 142/2011), 
die de gezondheidsvoorschriften vaststelt inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten 
(van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie). 
Voor het aantonen van voldoende hygiënisatie van dierlijke 
bijproducten dienen ook analyses te worden uitgevoerd op 
enkele pathogenen (E. coli, Salmonella, Clostridium …). Vlaco 
heeft deze parameters opgenomen in het analysepakket, 
zodat de resultaten ook bruikbaar zijn in het kader van de 
erkenning dierlijke bijproducten. Vlaco beschikt over de 
erkenning als staalnemer voor het nemen van deze monsters. 

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

In 2011, na een sucesvolle audit van het Vlaco-kwaliteits-
systeem, heeft Vlaco het ECN-QAS Conformiteitslabel 
behaald. Deze erkenning is geldig voor 3 jaar, wat ervoor 
zorgde dat er in 2014 een vernieuwing van de erkenning 
noodzakelijk was. ECN heeft hiervoor bij Vlaco in september 
2014 een audit uitgevoerd, bestaande uit een controle van 
het kwaliteitshandboek en de documenten op ons kantoor 
in Mechelen, gecombineerd met een controle van een 
compostering op het terrein (meevolgen van een Vlaco-
audit). Hiervoor werd de gft-compostering van Ecowerf in 
Leuven gekozen. 

In de loop van 2014 werd binnen het ECN verder gewerkt 
aan de uitbreiding van het toepassingsgebied van het 
lastenboek ECN-QAS, waarbij er naast compost ook 
voorwaarden zijn opgenomen voor digestaat(producten). 
Het nieuwe ECN-QAS handboek werd gepubliceerd in 
oktober 2014. Aangezien deze voorwaarden grotendeels 
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in lijn liggen met wat er voor compost geldt, besliste Vlaco 
om ook voor deze erkenning te gaan. Het gevolg: Vlaco 
ontving op 6 december 2014 het ECN-QAS Conformity Label 
voor compost en digestaat. We werden hiermee de eerste 
kwaliteitsorganisatie die het ECN-QAS Conformiteitslabel 
voor digestaat behaalt. Deze erkenning houdt in dat we aan 
de bedrijven die conform zijn met de voorwaarden, naast 
het Vlaco-keuringsattest ook het ECN-QAS label kunnen 
uitreiken voor de geproduceerde eindproducten (compost 
én digestaat). Anno 2014 heeft dit extra label nog niet zo’n 
grote naambekendheid, maar het is de bedoeling om dit de 
komende jaren meer in de verf te zetten, en het ECN-QAS als 
model voor kwaliteitscontrolesysteem naar voor te schuiven 
als de Europese wetgeving dit zal vereisen. 

KWALITEITSCONTROLE EN  
CERTIFICERING IN 2014

Het VLAREMA schrijft voor dat bedrijven, die organisch-
biologische afvalstoffen verwerken via compostering of 
anaerobe vergisting, dienen te beschikken over een keurings-
attest, wanneer ze de eindproducten van de verwerking 
willen gebruiken als meststof of bodemverbeterend middel 
(grondstof). Dit wordt bevestigd door een keuringsattest, dat 
het resultaat is 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 (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.

Er zijn in 2014 een aantal, meer kleinschalige, groen-
composteringen bij gekomen. Het aantal staalnames en 
keuringsattesten voor groencompostering is hierdoor licht 
gestegen ten opzichte van 2013. Bij de gft-compostering is het 
aantal bedrijven gelijk gebleven, maar het aantal staalnames 
licht gedaald. Dit is te wijten aan het vrijwillig stopzetten 
van het Vlaco-label door sommige van de bedrijven. In 
2014 werden op 54 composteerlocaties (groen- en gft-afval) 
controle-activiteiten uitgevoerd.

Het aantal staalnames bij de vergisting is licht gedaald ten 
opzichte van 2013. Netto wordt er ook 1 vergistingsinstallatie 
minder opgevolgd. Enkele installaties zijn stopgezet in de 
loop van 2014, terwijl er ook nog 3 nieuwe vergisters zijn 
bijgekomen in 2014. 
In de categorie “andere” is een stijging te noteren van het aantal 
bedrijven. Dit komt doordat mestverwerkingsinstallaties 
(type biologie) die ook vergund zijn om digestaat te 
verwerken, ook over een keuringsattest moeten beschikken. 
Op deze installaties worden zowel het effluent als het slib van 
de biologie opgevolgd. Dit zorgt voor meer staalnames.

In totaal werden in 2014 103 bedrijven opgevolgd. Dit is een 
verdere stijging ten opzichte van 2013. 

Tabel 1 Omvang van de kwaliteitsopvolging in 2014

Aantal bedrijven Aantal audits Aantal staalnames Aantal afgeleverde 
keuringsattesten

groencomposteerders 36 34 92 45

gft-composteerders 8 7 38 9

vergisters 39 36 281 152

andere verwerkers OBA 5 5 12 5

andere 15 17 45 24
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Figuur 5 Aantal bedrijven opgevolgd door Vlaco vzw

Figuur 7 Aantal afgeleverde keuringsattesten door Vlaco vzw

Figuur 6 Aantal audits uitgevoerd door Vlaco vzw

Figuur 8 Aantal staalnames uitgevoerd door Vlaco vzw
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MESTSTOF EN BODEM- 
VERBETEREND MIDDELEN

Via composteren en vergisten maken de producenten uit 
afvalstoffen kwaliteitsvolle en duurzame bodemverbeteraars 
of organische meststoffen. Om de biologische kringloop 
te sluiten is het belangrijk dat de eindproducten nuttig 
gebruikt worden. In een circulaire economie proberen we 
maximaal de waarde uit grondstoffen als biomassa(rest)
stromen te benutten. Een goed onderbouwde kennis van 
de eigenschappen, bemestingswaarde, … is essentieel. Hier 
zette Vlaco in 2014 extra op in door enkele aanvullende 
onderzoeken uit te voeren. 

Stabiele organische stof
Uit het ‘Oriënterend onderzoek naar de invullingen van de 
begrippen mineralenrijk – mineralenarm, humusrijk’ van de 
OVAM (2002) bleek dat C-mineralisatie de meest geschikte 
methode is om een idee te krijgen hoe bepaalde organische 
producten zich ten opzichte van elkaar positioneren.
De bedoeling van deze analyses is om de eindproducten 
van biologische verwerking van organisch-biologisch afval 
te karakteriseren naar stabiliteit van organische stof en 
beschikbaarheid van nutriënten. De vakgroep bodembeheer 
van de Universiteit Gent deed begin 2009 en 2011 in opdracht 
van Vlaco vzw een karakterisatie van diverse eindproducten 

van biologische verwerking1. Het ILVO voerde in 2014 nog 
bijkomend onderzoek2 uit. 
In Tabel 2 staan de resultaten van de bepaling van de 
effectieve organische stof. Vlaco berekende ook de financiële 
waarde van de stabiele organische stof in de diverse 
eindproducten3.
De Effectieve Organische Stof of EOS is de fractie van de 
organische stof die 1 jaar na toediening nog in de bodem 
aanwezig is, en hiermee bijdraagt tot het behoud en/of de 
opbouw van de organische stof in de bodem. 
Digestaat bevat ongeveer evenveel EOS als mengmest. De 
hoeveelheid EOS uitgedrukt per ton vers product ligt voor 
biothermisch gedroogde oba-mest in dezelfde grootteorde als 
voor gft- en groencompost. Biothermisch gedroogde oba-mest 
bevat echter veel meer nutriënten (zowel totale hoeveelheid 
als minerale fractie) dan gft- of groencompost, waardoor 
er op perceelsniveau minder EOS kan worden toegediend. 
Thermisch gedroogd digestaat bevat de grootste hoeveelheid 
EOS, maar bevat ook zeer veel nutriënten, waardoor maar 
kleine dosissen gebruikt worden (2 à 3 ton/ha).

1 Analyserapporten: Bepaling van de hoeveelheid stabiele organische stof en 
snelvrijkomende N via incubatieproeven, Ugent, 29 juni 2009, 13 januari 2012 
en 8 februari 2012.

2 Bepaling van de bemestingswaarde van verschillende vormen van digestaat, 
Ilvo, juni 2014.

3 1 kg effectieve organische C is 0,17 euro waard: deze waarde is gebaseerd 
op de kostprijs van stro (72,5 euro/ton stro) als maatregel om het organische 
stofgehalte van de bodem verhogen.

Kenniscentrum

Tabel 2 Berekende hoeveelheid effectieve organische stof (EOS) in de eindproducten.

Type product

Droge 
stof

Organische 
stof

Totale N Totale P EOS EOS
Waarde 
koolstof

% op 
vers

% op vers ‰ op VS ‰ op VS
% 

organische 
stof

kg/ton 
vers 

product
Euro/ton

Index

Gft-compost (gemiddelde) 74,3 24,3 9,7 3,8 90,27 220 20,8 4,77

Groencompost (gemiddelde) 53,4 17,5 5,8 1,7 97 169 16,0 6,25

Ruw digestaat (gemiddelde) 8,4 5,0 4,5 2,1 79,5 40,9 3,9 1,48

Biothermisch gedroogde  
oba-mest (gemiddelde)

53,4 34,145 17,35 16,75 84,55 290 27,4 2,22

gedroogd digestaat 
(gemiddelde)

82,5 50,108 17,58 26,08 88,02 437,4 41,3 1,21

Dikke fractie digestaat  
(andere meststof) (2011)

27,2 23,96 6,2 3,9 92,8 222 21,0 4,66
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Beschikbaarheid nutriënten
Om te kunnen beoordelen of de producten eerder bodem-
verbeteraars of meststoffen zijn, kunnen we de link tussen 
organische stof en nutriënten leggen. Gft- en groencompost en 
dikke fractie digestaat, waarvan de indexwaarde4 groter dan 
3,5 is, beschouwen we als bodemverbeteraars (zie Tabel 2). 
Belangrijk is dat deze berekening geen oordeel velt over 
de waarde van deze organische producten als meststof. De 
index houdt geen rekening met de beschikbaarheid van 
de N en P in het organisch materiaal. Rekening houdend 
met de N-vrijstelling (zie verder) kunnen gebruikers gft- en 
groencompost, gedroogd digestaat en dikke fractie in het 
najaar toedienen zonder opmerkelijke N-verliezen in de 
daaropvolgende maanden. 

Invloed van vergisting op de inputstromen
De kennis van de inputstromen zal ook richtinggevend zijn 
voor de N/P/K-waarde van het digestaat 5.
Bij (co-)vergisting worden geen nutriënten verwijderd. Alle 
nutriënten in de inputproducten die in de vergister gaan 
worden teruggevonden in het digestaat. Het gehalte op zich 
kan wel veranderen omdat het droge stofgehalte daalt door 
de omzetting van organisch materiaal naar biogas (zie Tabel 3).

Werkingscoëfficiënten
De bemestingswaarde wordt uitgedrukt door een werkings- 
of benuttingscoëfficiënt (< 100%). Deze coëfficiënt geeft aan 

4  Berekend volgens ‘Oriënterend onderzoek naar de invullingen van de begrippen 
mineralenrijk – mineralenarm, humusrijk’ van de OVAM (2002)’.

5  In kader van het Interreg-project Graskracht bepaalde de Bodemkundige Dienst 
van België de werkingscoëfficiënten van diverse digestaatproducten.

welk deel van het totale gehalte van een element dezelfde 
werking heeft als een minerale meststof. Voor stikstof, fosfor 
en kalium wordt de benutting vergeleken met respectievelijk 
ammoniumnitraat, tripelsuperfosfaat en chloorkali of 
kalium  sulfaat.

Werkingscoëfficiënt voor compost
Voor gft- en groencompost zijn de werkingscoëfficiënten 
afgeleid uit veldproeven (zie Tabel 4). 

Werkingscoëfficiënt voor digestaatproducten
Vlaco bepaalde de werkingscoëfficiënten voor digestaat-
producten zowel via theoretische berekeningen als via 
laboproeven. De N-werkingscoëfficiënten zijn bepaald 
via incubatieproeven (zie Tabel 5). De bepaling van een 
werkingscoëfficiënt voor P en K is anders benaderd dan 
de N-werking van een organische meststof of bodem-
verbeteraar. P en K zijn meestal in de landbouwbodem 
reeds in grote hoeveelheden aanwezig onder minerale vorm 
en dus opneembaar voor het gewas. Een gevolg daarvan 
is dat een bemesting met P- en/of K-meststoffen een lage 
werkingscoëfficiënt lijkt te hebben. De P en K die immers 
niet wordt aangevoerd vanuit de bemesting is dikwijls 
wel voorradig in de bodem. Bemestingsadviezen voor P 
en K worden anders dan bij N, gewoonlijk ook berekend 
op vruchtwisselingsniveau. Daarom is geopteerd om de 
werkingscoëfficiënten voor P en K te bepalen op basis van 
dosis-responscurves (wet van de afnemende meeropbrengst 
– Liebig principe) in een potproef 2. Deze resultaten zijn terug 
te vinden in Tabel 5.

4vervolg
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Effect van compost op de bodemvruchtbaarheid
Vlaco ondersteunt samen met de 
provincie Vlaams Brabant al 17 jaar 
een veldproef met diverse dosissen 
gft-compost (proefveld in Boutersem). 
Dit onderzoek levert een schat aan 
informatie op over het lange termijn 
effect van compost op de bodem. 
Compost verhoogt het koolstofgehalte 
van de bodem (zie Figuur 9). 
Naast een gunstig effect op het organische 
stofgehalte van de bodem beïnvloedt 
compost ook heel wat bodemfysische 
eigenschappen positief: de bodem-
dichtheid daalt, de hoeveelheid grote 
poriën (macro poriën) stijgt, ... Figuur 9 Evolutie van het koolstofgehalte in 3 behandelingen van de 

gft-compost proef in Boutersem (1997-2014) (Bron BDB).
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Tabel 3 Invloed van vergisting op de samenstelling van de ingaande inputstromen

PARAMETER INVLOED VAN VERGISTING

Droge stof Daalt

Organische stof Wat overblijft na vergisting bestaat uit een gedeelte moeilijk afbreekbaar organisch 
materiaal + biomassa (micro-organismen)

Stikstof (N) Gedeelte van organisch gebonden stikstof wordt omgezet in ammoniumstikstof

P, K, Mg, Ca, Na, spoorelementen Mineralen blijven aanwezig
Keuze van inputproducten heeft invloed op mineralengehalte

Zout Zouten blijven aanwezig + extra nutriënten worden vrijgesteld

Basenequivalent Neutraal

Zware metalen Blijven aanwezig

Andere Effect op homogeniteit
Minder geur
Fytosanitair effect in functie van temperatuur en tijd in de reactor + eventuele voor- of 
nabehandeling

Tabel 5 Bepaling van de N, P en K werkingscoëfficiënt van de diverse eindproducten 

Type product

minerale N /
totale N

gemakkelijke 
mineraliseer-

bare N

P-werkingscoëfficiënt
K-werkings-
coëfficiënt

(%) (%)

% %
Enkel 

jeugdfase
Jeugdfase 
+ hergroei

 

Ruw digestaat (gemiddelde) 66 88 100 100 100

Biothermisch gedroogde oba-mest (gemiddelde) 50 46 70 64 100

gedroogd digestaat (gemiddelde) 9 8 55 61 89

Dikke fractie digestaat (andere meststof) 9 30
   

Dunne fractie digestaat (andere meststof) 61 80 100 100 100

Tabel 4 Werkingscoëfficiënten voor stikstof voor gft- en groencompost.

werkingscoëfficiënt

N 10%

P 50%

K 80%

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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Samengevat komt het op volgende resultaten neer: 

• Ruw digestaat: N werking van 80 à 90 %
• Gedroogd digestaat: veel variatie in de N-werking van 

-20% (immobilisatie van N) tot 25 % (vrijzetting van N), 
gemiddeld 8 %

• Dikke fractie digestaat: N werking van ongeveer 30 % 

• Dunne fractie: N werking ongeveer 80 % (nog extra 
onderzoek nodig)

Als we deze resultaten vergelijken met de theoretisch 
berekende waarden, dan is de N-werkingscoëfficiënt van 
gedroogd digestaat lager dan de berekende, voor de andere 
digestaatproducten is de gemeten werkingscoëfficiënt hoger 
dan de berekende. 
De gemeten P-werkingscoëfficiënt is steeds ook iets lager dan 
de theoretisch berekende werkingscoëfficiënt in het eerste 
jaar van toepassing. Zoals hierboven al aangegeven, wordt 
de P-werking het best in een meerjarig perspectief bekeken. 
Algemeen kunnen we ervan uitgaan dat op meerjarige basis 
de fosforwerking meestal ongeveer 100 % zal bedragen. In 
de praktijk zullen de bodemcondities (o.a. P-fixatie) mee 
bepalen of de fosfor beschikbaar is voor de plantenwortels.
De K-werkingscoëfficiënt is op 2 producten na steeds 100 %, 
ongeveer evenveel als de berekende waarden.

4vervolg
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Toevoeging digestaatproduct (linksboven) en minerale meststof 
(rechtsboven) aan de bodem en menging van het geheel (links-
onder). Zicht op de pas ingezaaide potproef (rechtsonder).

Zicht op de potproef op 4/02/2014 (dagn° 15) (links- en rechts-
boven), op 11/02/2014 (dagn° 22) net na de 0e snede (midden 
links) en op 19/02/2014 (dagn° 30) na een week hergroei (mid-
den rechts en linksonder). Rechtsonder een voorbeeld van het 
oogsten van een snede gras.
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BIOREFINE

Het is een uitdaging om de nutriëntenkringloop zo 
maximaal mogelijk te sluiten in de overgang van 
een “fossiel-gebaseerde economie” naar een “bio-
gebaseerde economie” en een duurzaam beheer van 
hulpbronnen te ontwikkelen. Het Interreg project 
Biorefine zet hierop in. Dit project sluit zeer nauw aan 
bij wat wij als Vlaco ambiëren, namelijk ‘Meer halen 
uit de biologische kringloop’. Daarom werkt Vlaco 
mee aan het Biorefine-project. In 2014 nam Vlaco deel 
aan diverse nationale, bilaterale en Internationale 
evenementen /workshops om dit te realiseren. Hierbij 
denken we aan het Vlaams nutriëntenplatform, 
het bilaterale overleg Vlaanderen – Duitsland en 
Vlaanderen – Frankrijk, de partner meetingen binnen 
Biorefine, ORBIT Conference, EBA Conference, AD 
Europe Conference, … 
We startten in 2014 ook nog enkele composteerproeven 
met dikke fractie digestaat op. We onderzoeken onder 
welke omstandigheden de dikke fractie digestaat van 
co-vergisting goed composteerbaar is. De resultaten 
zullen in de loop van 2015 bekend zijn. 

VAN KLEINE SCHAAL NAAR GROTE 
SCHAAL … 

Hoe verloopt bemesting van digestaatpro-
ducten op veldniveau? 
Vlaco is de pioneer in het aanleggen van veldproeven met 
digestaat. Als eerste organisatie gingen we hiermee in 2008 
van start. Met deze proeven tonen we succesvol aan dat 
digestaatproducten nuttige en veilige organische meststoffen 
zijn. De bemesting met digestaatproducten levert in de meeste 
gevallen dezelfde opbrengst als de controlebehandeling 
op, soms zelfs een kleine meeropbrengst. Door combinatie 
van diverse digestaatproducten onderling, of met dierlijke 
mest, kan er heel wat kunstmest bespaard worden. We 
willen vermijden dat digestaatproducten het milieu belasten. 
Daarom bepalen we in de veldproeven ook o.m. het 
nitraatresidu en de fosforwerking. 
De N-voorraad in de bodem vertoont vaak verschillen bij 
de verschillende organische meststoffen. Dit geeft aan 
dat de gebruikte werkingscoëfficiënten (vermeld in het 
mestdecreet) niet steeds een goede inschatting van de 
mineralisatiesnelheid van N in de digestaatproducten geven. 
We illustreren dit graag met een voorbeeld van een proefveld 
met aardappelen. Uit de bodemanalyses bleek dat eind mei 
het totale minerale stikstofgehalte (nitraat-N) in de bodem het 
hoogst was bij object 1 (drijfmest) en het laagst bij object 3 
(gedroogd digestaat), zoals afgeleid kan worden uit Figuur 10. 
De verschillen werden verder in het seizoen steeds kleiner en 
bij oogst was de hoeveelheid minerale stikstof bij alle objecten 
bijna even laag. De gebruikte werkingscoëfficiënt van 60 % 
voor gedroogd digestaat (mestdecreet) is een overschatting. 
De laboproeven geven een gemiddelde werkingscoëfficiënt 
voor gedroogd digestaat van 8 % aan.

Figuur 10 Evolutie van het NO3-N-gehalte in de laag 0-90 cm 
voor de verschillende objecten

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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SYNECO (IWT-VIS TRAJECT 110810)

“De Vlaamse composteersector kan naast 

350.000 ton kwaliteitscompost ook groene 

stroom aan 25.000 gezinnen leveren.”

Met het VIS-traject SYNECO – gesteund door het IWT – 
onderzochten Vlaco en het ILVO tussen 2012-2014 of en 
hoe de Vlaamse groencomposteerders kunnen bijdragen 
tot de opwekking van groene energie zonder de uitstekende 
compostkwaliteit te hypothekeren. Groencomposteerders 
zien zich vandaag namelijk geconfronteerd met een weinig 
beteugelde, illegale afvoer van houtig groenafval en dalende 
gate fees. Hierdoor komt dan weer het composteerproces, dat 
voldoende structuurmateriaal nodig heeft, en de rendabiliteit 
ernstig onder druk. Met SYNECO werd onderzocht hoe deze 
composteerders hun proces kunnen aanpassen om goede 
compost te blijven maken én via afvoer van biomassa zelf 
ook een bijdrage aan het groene energie-verhaal te leveren.

Een grote groep composteerders engageerde zich in de 
gebruikersgroep en middels onderzoekscampagnes, meer 
bepaald:

 

Leden die participeerden in SYNECO

SYNECO – schema mogelijke optimalisering groencompostering vs levering biomassa voor groene energie
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RESULTATEN

De eerste piste die werd onderzocht was of een deel van 
het groenafval kan worden vergist alvorens het verder te 
composteren. De lage biogasopbrengst (gemiddeld lager dan 
50 Nm³/ton) betekent echter dat het investeren in een dure 
voorvergistingsinstallatie weinig realistisch is. 

Stalen fijn groenafval (met biogasopbrengst 14,5 resp. 39,8 Nm³/
ton VG) 

De tweede piste was kijken naar het deels afvoeren van het 
groenafval naar biomassa-installaties. Groencomposteersites 
in Vlaanderen hebben bij opstart van de compostering 
gemiddeld een derde houtig materiaal in de composthoop 
terwijl met 20% in principe voldoende structuurmateriaal 
voorhanden is om een kwalitatieve compost te maken. Dit 
betekent dat grofweg 10% van het groenafval kan onttrokken 
worden om energie op te wekken. De feitelijke afzet ervan op de 
biomassa-markt is geen evidentie wegens o.a. internationale 
schommelingen in biomassa-aanvoer en -prijzen en 
veranderende wetgeving (emissies, ondersteuning groene 
stroom, meer nadruk op materialenhiërarchie) . Niettemin is 
er vraag naar biomassa afkomstig uit groencomposteringen. 
SYNECO leerde dat zowel biomassa onttrokken vlak vóór de 
compostering als vlak na de compostering (zeefoverloop) 
geschikt kan zijn: vooral in de winter/lente-periode is er veel 
meer structuurmateriaal in het groenafval voorhanden en 
haalt dit een calorische waarde tot gemiddeld 9,3 MJ/kg. 
Hierbij is het aan te raden om (tussen)fracties van > 20 mm 
of hoger te hanteren en deze tevens nog te laten drogen om 
de calorische waarde nog te vergroten.

Het inzetten van minder houtig materiaal in het composteer-
proces is dus doorgaans mogelijk buiten het maaiseizoen 
(met veel gras in het groenafval). Het organisch stof-gehalte 
van de compost moet in het oog gehouden worden: 16 % is 
het wettelijk minimum en hoge kwaliteit compost (compost 
met Vlaco-label) vereist 18 %. Bij een tafelcompostering is 
het raadzaam een iets intensiever composteringsproces 
te voeren. Dit laatste is mogelijk door bijvoorbeeld te 
beluchten of door iets vaker de hoop om te zetten waardoor 
de beluchting, temperatuur en het droge stofgehalte beter 
op peil kunnen gehouden worden. Dit intensiever proces kan 

verder helpen om een korter composteringsproces te voeren 
hetgeen dan weer een hogere verwerkingscapaciteit toestaat 
of meer oppervlakte om de biomassa te laten drogen. Hoe 
droger de biomassa, hoe hoger de calorische waarde, hoe 
beter de afzetprijs. Hoewel bij het afvoeren van biomassa 
een intensiever composteringsproces aangewezen kan zijn, 
is een te hoge keerfrequentie van de composthoop, zowel bij 
ril- als tafelcompostering, dan weer uit den boze aangezien 
dit het vereiste temperatuursverloop en de hygiënisatie 
van de compost kan ondermijnen. Tot slot zal, naast een 
blijvende strenge acceptatie van het groenafval, voor vele 
composteerders ook een additionele zuivering, bijvoorbeeld 
door windzifting, nodig blijken om optimale biomassa 
af te zetten. Alle aanbevelingen, waarvan voornaamste 
geschematiseerd in onderstaande tabel, werden verwerkt 
in een code voor goede composteerpraktijk en Vlaco’s 
kwaliteitsprotocol.

De effectieve overstap naar een intensievere compostering 
met minder structuurmateriaal en afzet van biomassa heeft, 
rekening houdend met de aanbevelingen in dit rapport, 
een impact op de kosten en baten. Niet in het minst als 
een additionele investering aangewezen zou blijken om de 
hoogst renderende synergie tussen kwalitatieve compost 
en biomassa te bereiken. SYNECO ontwikkelde voor de 
groencomposteerders een tool (www.remiweb.be) om de 
ideale keuze te maken inzake investeringen en biomassa-
afzet met het oog op een maximale netto cashflow. De 
meeste simulaties tonen aan dat de cash flow kan verbeterd 
worden.
Indien naast de afzet van 10 % van het groenafval naar 
biomassa-installaties met efficiënte warmte-terugwinning 
ook alle 8 gft-composteerders het gft-afval voorvergisten, 

Zeefoverloop (‘zwarte biomassa’)
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Tabel 6 Aanbevelingen Syneco

Voorwaarden hygiënisatie
Aanbevolen aantal keerbeurten i .g .v . 
intensieve compostering met minder 
structuurmateriaal

1. Compostering (vnl) op rillen

idem voorwaarden cfr Algemeen 
Reglement

niet requenter dan wekelijks

2. Compostering op tafel niet frequenter dan 2-wekelijks

3. Compostering (vnl) op tafel + actieve 
beluchting of tunnel (ril of tafel)

ca. maandelijks

4. Composterinigng (vnl) op tafel + 
actieve beluchting met doeken (ril)

ca. maandelijks

Algemeen

Hoogte hoop i.g.v. intensieve compostering met minder structuurmateriaal: max 3 
meter

In geval van zevingen vóór compostering moet een reiniging gebeuren van de 
wiellader en de gebruikte trommel- of sterrenzeven om zo contaminatie van de 
gehygiëniseerde compost te vermijden

Wekelijks temperatuur-meting op minimaal 80 à 150 (tafel) cm diepte

Type biomassa, fractiegrootte en seizoen (groencompostering): aanbevelingen

witte biomassa zwarte biomassa

Opzet mei - oktober

• niet aanbevolen/in uitzonderlijke 
gevallen

• “>20% structuur in opzet”-regel & 
ondermaat > 40 mm of groter

• niet aanbevolen/in uitzonderlijke 
gevallen

• “>20% structuur in opzezet” - regel 
& ondermaat > 20 mm

Opzet november - april

• “>20% structuur in opzet”-regel & 
ondermaat > 20 mm of groter

• bij opzet nov-dec-jan: biomassa 
a.s.a. voldoende OS in compost

• “>20% structuur in opzet”- regel & 
ondermaat > 20 mm of grote

• bij opzet nov-dec-jan: biomassa 
a.s.a. voldoende OS in compost

• zeefoverloop voor zomeropzet 
voorzien

Algemeen

De biomassa niet onttrekken tijdens of vlak na intense neerslagperioden en de 
biomassa nog enige weken (optimaliter overdekt) laten drogen

Strenge acceptatie (input) en biomassa (output) zuiveren (bvb windziften)

kan de Vlaamse composteringssector niet alleen 350.000 
ton kwaliteitscompost produceren maar ook 80 GWh groene 
stroom en 120 GWth groene warmte leveren. Dit is het 
equivalent inzake energie-verbruik van respectievelijk 25.000 
en 5.000 gezinnen.
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DIGESTAAT OP MAAT  
(DIMA: IWT-VIS TRAJECT 140995)  

Eind 2014 vroegen Vlaco en ILVO de steun van het IWT 
om een onderzoek te kunnen opstarten naar het op maat 
maken van digestaat. Begin 2015 keurde de Raad van 
Bestuur van het IWT de DIMA-aanvraag goed. Met dit 
onderzoeks- en transformatietraject zullen Vlaco en ILVO 
over 2 jaar (2015-2017) de vergistingssector ondersteunen 
om digestaatproducten op maat te maken.
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 eerste werkpakket behelst dan ook een 
nauwgezet nodenonderzoek via F2F-gesprekken tussen 
onderaannemer MAS enerzijds en de vertegenwoordigers 
van de verschillende afnemers anderzijds. Het doel is om 
doorheen 6 werkpakketten te komen tot samenwerkingen en 
het op punt stellen van nabehandelde, gestandaardiseerde 
en/of aangerijkte digestaten geschikt voor eindproducten 
inzake meststoffen maar mogelijks ook bodemverbeteraars 
en eventueel potgrond. Anders gesteld, DIMA poogt 
de afzetprijzen van digestaat te ondersteunen door het 
potentieel van digestaat beter af te stemmen op concrete 
vragen naar gestandaardiseerde, ecologisch duurzame 
meststoffen en bodemverbeteraars.

Het traject is van start gegaan in mei 2015. Naast ILVO en 
Vlaco zitten verschillende partners als onderaannemers 
mee in DIMA: labo’s OWS, Ecca, Bodemkundige Dienst 
van België, evenals DLV, MAS en XIO. Ook OVAM, VLM 
en de FOD leefmilieu zitten mee in de gebruikersgroep 
gegeven het cruciale belang van een verdere verduidelijking 
en versoepeling van het wettelijk kader rond afzet van 
digestaat in Vlaanderen en België. Leden vergisters die actief 
participeren in de gebruikerscommissie zijn de sites van 
Agrogas, AM-Power, Bio-Electric, Biogas Bree, NPG Energy, 
en Waterleau. 
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AFZETMARKTEN VAN COMPOST
Vlaco vzw verzamelt jaarlijks de afzetgegevens voor compost 
bij de compostproducenten in Vlaanderen. Deze cijfers geven 
weer hoeveel en naar welke markten Vlaco-compost gaat. Zo 
volgen we de evoluties en trends op de voet. We gebruiken 
deze cijfers om de communicatie, marketing en onderzoek 
richting te geven.

GLOBALE AFZET VAN COMPOST
In 2014 vond 380.500 ton compost de weg naar de Vlaamse 
bodem (Figuur 11). Dit is weer meer dan in 2013 en zet de 
stijgende trend van voorgaande jaren verder. Er is vooral een 
toename in afzet van groencompost. In 2014 is er 92.000 ton 
gft-compost en 288.500 ton groencompost afgezet. 

Verkooppieken in vroege lente en late 
zomer
Gewoontegetrouw verloopt de piek van de afzet in de vroege 
lente en is er een kleinere piek in de late zomer (Figuur 12). 
In 2014 begon het tuinseizoen al in maart. 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…
Als de productie vergeleken wordt met de afzet, zien we een 
totale leegverkoop van compost in de lente. De uitzonderlijk 
lange winter en de trage start van compostverkoop had dus 
geen invloed op de totale verkoop. 

Figuur 12 De evolutie in het jaarlijkse verloop van de afzet 
van compost. Twee piekmomenten gedurende het 
jaar: in de lente en in de late zomer.
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Figuur 11 Evolutie van de afzet van compost tot 2014 met trendlijnen
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Figuur 13 Verloop van de stockvoorraad versus afzet in 
2014. In 2014 was er een langere leegverkoop dan 
in 2013: vanaf begin maart tot eind mei een totale 
leegverkoop van de sites.

AFZETMARKTEN
Compost wordt rechtstreeks of in samenstellingen gebruikt 
om de bodem te verbeteren. We zien in Figuur 14 dat 
compost hoofdzakelijk gebruikt wordt in tuinen, parken en 
plantsoenen. Opvallend is dat in 2014 het aandeel land-en 
tuinbouw steeg tot 12% (8% in 2013).

Figuur 14 Procentuele verdeling van de bestemming van 
compost in 2014. Compost wordt hoofdzakelijk gebruikt om 
de bodem in tuinen, (openbare) parken en plantsoenen te 
verbeteren.

Als we inzoomen op elke deelmarkt zien we in de onder-
staande taartdiagrammen welke markten ze vertegenwoor-
digen.

Figuur 15 Procentuele verdeling gebruik in groensector in 
2014. 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.

Figuur 16 Procentuele verdeling gebruik in land- en tuin-
bouw in 2014. De compost die gebruikt wordt in land- en 
tuinbouw wordt voornamelijk via loonwerkers aangevoerd 
(dit heeft te maken met de vereiste status als erkend verzen-
der voor transport). 
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De afzetmarkten van een compostproducent zijn divers. 
Vanuit Vlaco stimuleren we naast differentiatie in klanten 
ook differentiatie in producten. Elke klant stelt specifieke 
eisen aan de compost. Producenten doen hun best om dit 
natuurlijk product zo goed mogelijk af te stemmen op de 
vraag van de gebruiker. 
In de vernieuwing van de marketingstrategie besteden 
we bijzonder veel aandacht aan producten op maat. We 
voeren deze zomer meerdere gesprekken met verschillende 
afnemersgroepen. We willen van hen weten welke 
parameters eventueel moeten worden bijgestuurd in functie 
van de mengproducten.

Figuur 18 Evolutie van de afzet per markt (in ton).

Compost wordt in Vlaanderen in 2014 door 44 composte-
ringsinstallaties geproduceerd. Deze composteringen wor-
den uitgebaat door intercommunales of door privébedrijven. 
Een overzicht van alle composteringen vindt u achteraan in 
dit activiteitenverslag.

 

Figuur 19 Verschillende afzetmarkten. Het gebruik van 
groen- en gft-compost per markt (in ton).

Naar een slimme afzet van organisch-biologische 
eindproducten
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Figuur 17 De afzet naar de verschillende markten voor Vlaco-compost in 2014 (in ton).
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Figuur 20 De verdeling van afzetmarkten van privé-composteringen en intercommunales zijn gelijkaardig in verhouding maar 
onderling iets verschillend in omvang (cijfers in ton). 

Tabel 7 Procentuele aandeel van elke afzetmarkt voor compost

Potgrondfabrikanten 22,5%

47,4% Grootafnemers

Substraatmengers voor specifieke tuinbouwteelten (Prof) 1,3%

Grondopmengers voor groensector (Tuin) 14,8%

Bodemsanering 0%

Loonwerkers bestemd voor particulieren 2,7%

Loonwerkers bestemd voor landbouw 5,7%

Meststoffenhandelaars 0,3%

Tuinaannemers 13,7%

39,4% GroenvoorzieningOpenbare groenvoorziening 9,1%

Particulieren 16,6%

Boomkwekerij en sierteelt 1,3%

5,3% Land- en tuinbouw

Tuinbouw 0,7%

Akkerbouw 2,7%

Fruitbouw 0,3%

Bioteelt 0,3%

Export 7,8% Export
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Grootafnemers
De afzet naar grootafnemers behoudt de positieve trend 
(Figuur 21) maar zakte 13,8 % ten opzichte van 2013. Onder 
grootafnemers vallen de potgrondsector, substraat- en 
grondmengers, de loonwerkers en de meststoffenhandelaars. 
De potgrondfabrikanten beseffen de meerwaarde van 
een betrouwbare Vlaco-compost met garantie dat deze 
ziektekiem- en onkruidvrij is. Het stabiele organisch 
stofgehalte is een stimulans voor het microbieel leven van 
de potgrond. De totale afzet naar potgrondsector is in 2014 
goed voor 181.164 ton (zie Figuur 17). De grootafnemers 
halen hun compost vaker bij de privé-composteringen (zie 
Figuur 20).

Figuur 21 Evolutie afzet naar grootafnemers behoudt een 
positieve trend (stippellijn).

Groensector
De trendlijn toont een geleidelijke toename van afzet naar 
tuinaannemers. Inzet op verdere sensibilisering, nieuwe 
generatie tuinaannemers die op school over compost leren, 
ondersteuning van de sectorverenigingen… hebben duidelijk 
een positieve invloed op de markt voor compost in deze sector. 
Het kan ook betekenen dat openbare groenvoorziening vaker 
beroep doet op tuinaannemers in plaats van zelf compost te 
halen.
De afzet naar groenvoorziening (inclusief particulieren) is 
goed voor 39,4 % (zie Tabel 7) of een totaal van 150.797 ton in 
2014. De groensector gebruikt voornamelijk groencompost 
(zie Figuur 19) en halen die vaker bij een intercommunale 
compostering (Figuur 20).

Figuur 22 Evolutie en trend. Evolutie afzet (in ton) naar tuin-
aannemers blijft stabiel terwijl de evolutie van 
de afzet naar openbaar groen van een negatieve 
trend (rode stippellijn) naar positieve kantelt.

Land-en tuinbouw
De verstrenging van het mestdecreet is de drijvende kracht 
achter de dalende trend van compostgebruik in de land-en 
tuinbouw. Nochtans is compost noodzakelijk voor het behoud 
van vruchtbaarheid, een verbeterde ziekteweerbaarheid en 
waterhuishouding, een hogere opbrengst en een stabielere 
bodemstructuur. Het hoge stabiele organisch stofgehalte 
maakt compost uniek en zo bruikbaar voor het behoud van 
kwaliteit van de bodem. De afzet naar land-en tuinbouw 
(inclusief boom- en sierteelt, fruitbouw en biolandbouw en 
grootafnemers die naar landbouw afzetten) is 12 % (Figuur 
14) van het totaal of 47.299 ton.

Naar een slimme afzet van organisch-biologische 
eindproducten
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Figuur 23 Evoluties in de verschillende land- en tuinbouw 
sectoren. Deze sectoren gaan gebukt onder steeds strengere 
normen van het Mestdecreet. In 2015 gaat MAP5 van start.
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Het aandeel dat naar de bioteelt gaat is daarentegen 
flink gestegen: van 14 % in 2013 naar 21 % in 2014. 
Meer toegankelijke informatie op www.vlaco.be en 
duidelijke afspraken met de overheid over het gebruik van 
groencompost (met onder andere de vermelding op het 
keuringsattest) leiden tot een hoger gebruik in de bioteelt. 
Ook de fruitteelt lijkt een voorzichtig stijgende trend te 
kennen (Figuur 23). 

Distributiekanalen
De composteringen bieden de compost aan op hoofdzakelijk 
hun eigen site maar ook via containerparken, tuincentra of 
groothandelaars. 

Prijs van compost
De prijs van compost wordt door de compostering het meest 
bepaald op basis van het type afnemer en de hoeveelheid. 
Een beperkt deel van de composteringen bepaalt ook de prijs 
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.

AFZET DIGESTAATPRODUCTEN
Vlaco vzw volgt alle processen en producten op van bedrijven 
die organisch-biologisch afval op een biologische manier 
verwerken. De co-vergisters en co-verwerkers hebben een 
groot gamma aan producten (Tabel 8). Het ruwe digestaat 
van de vergister kan rechtstreeks worden afgezet, maar 
wordt vaak nog op verschillende manieren nabehandeld 
(Figuur 24). 

Tabel 8 Naamgeving van digestaat- en co-producten.

Naamgeving andere producten 

digestaat

dunne fractie digestaat

dikke fractie digestaat

effluent na biologische zuivering van dunne fractie digestaat

concentraat na filtratie dunne fractie digestaat

thermisch gedroogd digestaat

biothermisch gedroogde OBA-mest

biothermisch gedroogd organisch bodemverbeterend 
middel

Figuur 24 Enkele producten die ontstaan door de nabehan-
deling van ruw digestaat

Globale afzet van digestaatproducten
In de vorige activiteitenverslagen werden de getoonde 
afzetcijfers gehaald uit de jaarlijkse sector-enquête die Vlaco 
gezamenlijk met VCM en Biogas-E organiseert. Hieruit bleek 
onder meer dat Vlaamse digestaatproducten voornamelijk 
(meer dan 60%) worden gebruikt in de akkerbouw en 
verder in gelijke mate, hetzij geëxporteerd (Frankrijk en 
Nederland), hetzij verder verwerkt worden. Wegens de 
wisselende volledigheid van de enquêtegegevens wordt in 
dit verslag geopteerd om de absolute afzetcijfers verder te 
baseren op de outputregisters van de vergisters. Om tot een 
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totaal jaarcijfer te komen (Figuur 25) werd een extrapolatie 
en afronding toegepast. Zo kan voor 2014 geconcludeerd 
worden enerzijds dat ruwe digestaat met ca 350.000 ton een 
belangrijke uitgaande stroom blijft naast al dan niet ingedikte 
dunne fractie en effluent – samen ca 500.000 ton – en tot 
slot dikke fractie (ca 130.000 ton), gedroogd digestaat (ca 
60.000 ton) en concentraat (ca 25.000 ton).
Deze data worden in 2015 (DIMA-project) verder uitgesplitst 
maar geven reeds een vollediger beeld van totale tonnages 
afgezet, hetgeen ook de toename in lijn ‘digestaatproducten’ 
verklaart in evolutie-grafiek tonnages afgezette digestaat 
(Figuur 26)

Figuur 25 Globale afzet van digestaatproducten in 2014 (in ton).

Figuur 26 Evolutie afzet van digestaatproducten, voor 2014 
gebaseerd op outputregisters en extrapolatie ihkv 
DIMA-project (cijfers 2008-2013 zijn gebaseerd 
op de jaarlijkse afzetenquête).

MARKETING RESULTEERT IN AFZET 
VAN DIGESTAAT EN COMPOST

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 
doen we een doorgedreven karakterisering van compost en 
digestaatproducten. Hierbij kijken we verder dan nutriënten, 
pathogenen en de gebruikelijke fysische en chemische 
kenmerken. Deze resultaten bieden ondersteuning om op 
wettelijk vlak zoals in het mestdecreet openingen te creëren 
voor compostgebruik. Daarover meer in het hoofdstuk 
‘Ontwikkelingen in het duurzaam materialen- nutriënten-, 
energie en bodembeleid’.

Maar met deze kennis zijn de composteringen en vergisters 
ook in staat om hun producten beter af te stemmen op 
nichemarkten.

In 2014 voerde onderzoeksbureau MAS een uitgebreide 
marktanalyse voor ons uit bij alle marktsegmenten. Een 
combinatie van gesprekken en enquêtes bevestigden een 
verschillende vermoedens maar leverden ook een aantal 
nieuwe inzichten die momenteel getest worden 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 dient 
o.b.v. een bevraging over hun voorkeuren, producteisen 
en betaalbereidheid bediend te worden met verder 
gedifferentieerde compost- en digestaatproducten. Meer 
op maat gemaakte meststoffen o.b.v gedroogd (plantaardig) 
digestaat, nutriëntenconcentraten, ammoniumsulfaat – al 
dan niet verder opgemengd of aangerijkt  of met andere 
organische of minerale meststoffen – moeten meer in trek 

Naar een slimme afzet van organisch-biologische 
eindproducten
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Wetenschappelijk onderzoek is een pijler in de Vlaco-werking, die als 
basis dient voor communicatie en marketing van de producten.
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geraken. Meer bepaald door via differentiatie en ruime 
informatie (N-P-K-waarden, werkingscoëfficiënten, EOS, 
tracering,..) als waardevol en betrouwbaar product te 
worden gezien. 
Vlaco houdt de leden op de hoogte van dit lopende project 
via de nieuwsbrief.

LANDBOUW
Op dit ogenblik wordt digestaat, meestal o.b.v. onder 
meer mest, ingezet op voornamelijk Vlaamse, Franse of 
Nederlandse bodem. De vorm van het digestaat (ruw, dik of 
dun, gedroogd) hangt voornamelijk af van de afstand tot de 
afnemer. Indien het digestaatproduct ‘dierlijke meststof’ is 
moet het, zeker in Vlaanderen, optornen tegen het gebruik 
van ruwe mest die een monetaire inkomst betekent voor 
de landbouwer. Vaak zal de landbouwer de normen voor 
dierlijke meststof maximaal trachten in te vullen met ruwe 
mest en pas nadien kijken naar de aanvulling tot overige 
normen. 
Voor digestaat met statuut ‘dierlijke mest’ beperkt dit 
m.a.w. de afzetmogelijkheden. Indien het digestaat louter 
plantaardig samengesteld is, zijn er meer mogelijkheden. 
In het nieuwe Mestdecreet is er sprake van een Pro Rato 
systeem waarbij het plantaardige aandeel verrekend wordt 
in de werkingscoëfficiënt. De invoering van dit Pro Rata 
systeem zal nog niet meteen worden ingevoerd. Vlaco is 
betrokken bij de ontwikkeling ervan.

Bio-landbouw
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 
of de plantaardige digestaten gebruikt mogen worden voor 
de biologische landbouw. We communiceren met onze 
leden over het verdere verloop van deze gesprekken in onze 
nieuwsbrief.
Groencompost en gft-compost mogen al langer gebruikt 
worden. 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 de overheidsdienst Landbouw en Visserij. 
Daarnaast staat bij de groencompostproducenten dit 
aangeduid met een duidelijk icoon op de overzichtskaart op 
de website.

Op www.vlaco.be vindt u een overzichtskaart waarop alle compos-
teringen en verkopers van gedroogd digestaat staan. Door op een 
blaadje te klikken verschijnt er een tekstballonnetje waarin de con-
tactgegevens staan maar ook label-info en het icoon dat een bio-
landbouwer hier terecht kan.

MESTDECREET

Begin 2013 was er eindelijk een doorbraak in verband 
met ‘erkend verzender’ status van de producent.
Het besluit over het vervoer van meststoffen werd 
goedgekeurd op 8 februari 2013. 
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’.
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PROFESSIONELE EN PARTICULIERE 
GROENSECTOR

Compost en potgrond in zakken – rol van 
gedroogd digestaat
In seizoen 2013-2014 startten de compostproducenten met 
30.000 zakken compost en 20.000 zakken potgrond. 
Deelnemers in dit project zijn tot op heden Igean milieu en 
veiligheid, IMOG, Van Gansewinkel, Limburg.net, Ivarem 
met groencompost en IOK Afvalbeheer en Ecowerf met gft-
compost. IOK Afvalbeheer en IMOG verdelen ook potgrond 
in hun werkingsgebied. IOK Afvalbeheer verdeelt ook 
12.000 zakken top-dressing voor gazons per jaar.

Containerparken zijn enthousiast met de verkoop van deze 
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!
In de Vlaco-potgrond zit een flink deel groencompost met 
Vlaco-label. Niet alleen de compost maar ook de potgrond 
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 en gezond product 
gebruikt.
Deze potgrond is ook gebruikt als referentie-potgrond in 
de plantproeven van DuPoCo-project. De potgrond moet 
kwalitatief niet onderdoen voor milieuonvriendelijkere 
potgrond die uit 100 % turf bestaat. 
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. De formule van de Vlaco-potgrond wordt in de 
loop van 2016 aangepast.

GROOTAFNEMERS
Potgrond wordt meestal verrijkt met meststoffen, 
sporenelementen en steeds meer met compost ter 
vervanging van de primaire grondstof turf. Het DIMA 
onderzoek focust zich daarentegen op digestaat op maat 
voor o.a. de organische meststofproducenten (zie ook 
hoofdstuk ‘Kenniscentrum’).

Naar een slimme afzet van organisch-biologische 
eindproducten
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ONTWIKKELINGEN IN 2014

GROENE ENERGIE, GROENE WARMTE en 
biomethaan in vlaanderen & europa
Het totaal geïnstalleerd vermogen van biogasinstallaties (GFT-
vergisting met compostering, industriële biogasinstallaties 
(incl UASB) en landbouwvergisters (incl pocketvergisting)) is 
de laatste jaren licht blijven toenemen tot bijna 120 MWel in 
2014, actueel instaand voor circa 600 MWh groene stroom 
en 700 MWh groene warmte. De hoofdmoot hiervan is 
toe te schrijven aan de lanbouwvergisters met een totaal 
vermogen van 93 MWel (cfr VREG-definitie). Deze hebben 
met 2,3 MWel een gemiddeld vermogen dat lager ligt dan dat 
van een gemiddelde industriële vergister (3,3 MWel) doch 

hoger dan een gft-vergisting met compostering (1,9 MWel). 
Uit onderstaande figuur 27 is verder af te leiden dat enerzijds 
het overwicht agrarische vergisting het gevolg is van een vrij 
recente evolutie (eind 2011), en anderzijds dat het aantal 
uitgereikte groenestroomcertificaten voor biogasinstallaties 
vrij constant is (vandaar beschouwd als ‘base load’ inzake 
energieproductie). Dit in tegenstelling tot wind- en vooral 
zonnenergie die enorm toenamen de laatste 5 jaar en een 
veel grilliger (maandelijks) productieverloop kennen (m.a.w. 
veel lagere vollasturen dan biogas).

De negatieve evolutie inzake de gemiddelde prijs van 
openbaar verhandelde groene stroom-certificaten (gsc) 
– sinds 2005 en vooral 2013 – komende van 110 tot het 
huidige €89,7 per MWel (<gegarandeerde minimumprijs) 
is een harde economische dobber voor onze leden. Deze 
evolutie loopt samen met een toename van het totaal aantal 
verhandelde certificaten (en het certificatenoverschot dat 
deels wordt ‘gebankt’ door de distributienetbeheerders). 
De 1ste ingrijpende verstrenging van de groene energie-
ondersteuning eind 2012 lijkt alleszins wel de exponentiële 
toename van het pakket verhandelde certificaten (en de 
accumulatie van het certificatenoverschot) beteugeld te 
hebben, in casu door de toepassing van bandingfactoren die 
de te grote ondersteuning van in hoofdzaak zonne-energie 
corrigeerde. Tegelijk was de retro-actieve introductie van de 
slechts 10-jarige certificaattoekenning mede-oorzaak van 
minstens 1 faillissement in 2014.

ENERGIE

Vlaco volgde de uitdagende ontwikkelingen 
op vlak van energie nauwgezet op en 
initieerde of complementeerde verschillende 
stakeholderreacties op actieplannen rond bio-
energie, beleidsvoorstellen en aanpassingen 
aan de certificaatondersteuning. Het SYNECO-
project werd succesvol afgerond eind 2014 met 
het Vlaco-symposium, simulatie-webtool, en een 
eindrapport.

Figuur 27 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten per maand en per technologie (sinds 2003) (bron VREG-statistieken (2015))
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Energie

Figuur 28 Aantal verhandeld certificaten per inleveringsron-
de en gemiddelde prijs (sinds 2003) (bron: VREG-statistieken 
(2015))

In combinatie met o.a. lage (internationale) energieprijzen, 
gemiddeld toegenomen inputprijzen (energiemaïs en 
vooral oba’s), en strengere kredietvoorwaarden is het voor 
biogasinstallaties steeds moeilijker om rendabel te zijn. 
De vrees voor een negatieve impact van de ondersteuning 
van hernieuwbare energie op de energiefacturen in een 
geglobaliseerde, competitievecontext, beperkte Europese 
hernieuwbare energie-ambities, in combinatie met een te 
lage intrinsieke waardering van biogas en een onverantwoord 
lage koolstof-prijs (ETS), doet ook vandaag nog de groene 
energie dynamiek kreunen. 
Zo legt de nieuwe Vlaamse beleidsnota Energie 2014-
2019, in lijn met de Europese richtlijn, de hoofdfocus op 
energie-efficiëntie, en op een afgebouwde, kosten-efficiënte 
ondersteuning van groene stroom met instelling van een 
maximaal steunvolume, etc. Anderzijds stelt de nota 
van minister Turtelboom wel een grotere nadruk op het 
wegwerken van het certificatenoverschot, op groene warmte 
en het extra stimuleren van de injectie van biomethaan. 
Zo zal ondermeer de call ‘groene warmte, restwarmte en 
injectie biomethaan’ een derde maal gelanceerd worden 
in 2015 voor een totale investeringssteun van ca 15 mio € 
en zullen wellicht extra certificaatgerechtigde categorieën 
installaties (o.a. WKK met vermogen > 5MW) worden 
toegevoegd aan het Energiebesluit. Anderzijds ving de 
sector de laatste maanden op dat het kabinet bereid was 
een bijzondere aandacht te besteden aan de biogassector: 
rode lijn in de voorstellen t.a.v. het kabinet, en waaraan 
Vlaco meewerkt, is een snellere kennis van de voorlopige 
banding factor enige jaren voor einde van de 10-jarige gsc-
toekenning, een vaste steunperiode van 20 jaar, alsook een 
vast steunbedrag per certificaat/MWh hoger dan de huidige 
markt-/minimumprijs. Het laatste woord hierover is nog niet 
gezegd. Hoe dan ook dringt een aanpassing van het beleid 
zich op indien Vlaanderen in 2020 zijn eigen groene stroom-

doelstellingen uit biogas (760 MWh) wil behalen – vermits 
een ongewijzigde toekenning van gsc-certificaten gedurende 
slechts 10 jaar zou leiden tot een mogelijke sluiting van 
verschillende installaties vanaf 2016-2017. In termen van 
afname van effectief verwerkte tonnages (per jaar) bij 
stopzetting van de vergisters na 10 jaar weerspiegelt zich dit 
in Figuur 29. Zo zou eind 2020 theoretisch reeds de helft van 
de verwerkte tonnages kunnen wegvallen.

Figuur 29 Worst-case scenario afname verwerkte tonnages 
bij stopzetting na 10 j GSC’s

In termen van vermogen (MWe) (Figuur 30) zou een 
gelijklopend worst-case scenario te vrezen zijn waarbij de 
helft van het vermogen (60 MWe) tegen 2020 en het volledig 
vermogen na 2024 wegvalt. Vandaag kan louter op basis 
van niet volbrachte vollasturen en nog niet afgeschreven 
investeringen (uitgevoerd vóór juli 2013) weliswaar tweemaal 
een aanvraag tot verlenging van de certificaattoekenning 
ingediend worden bij het VEA. Deze verlenging bedraagt in 
het beste geval telkens 5 jaar.
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Figuur 30 Worst-case scenario afname vermogen biogas-
sector bij stopzetting na 10 j GSC’s
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PARADIGMA-SHIFT?

Ongeacht bovenstaande ‘uitdagingen’ en lichtpunten 
valt met enige goede wil een ruimere paradigma-shift te 
bespeuren sinds 2014: 

• Grote energieleveranciers (E.on, Vattenfall, ENGIE (ex 
GDF Suez),…) stootten vanaf 2014 fossiel-gebaseerde 
energieproductie-sites af om zich toe te leggen op louter 
groene energie-productie en distributie. 

• Duitsland slaagt erin een performant energiebevoor-
radingssysteem én Energiewende te combineren met 
een louter 7% gestegen gemiddelde energiefactuur voor 
particulieren (bron: Heinrich Böll Stiftung).

• Minder stroom o.b.v. steenkool, gas en uranium zou dan 
ook positief zijn voor de groene stroombronnen en tevens 
verplichten tot een flexibeler, slimmere afstemming van 
vraag op aanbod – zie o.a. discussie over langere opslag 
biogas & betere timing van verkoop groene stroom (intra-
day trading).

• Alsook nieuwe opslagsystemen van energie op piek-
momenten van wind en zon – zie toenemend onderzoek 
en toepassingen van bij voorbeeld power-to-gas 
(hydrolyse water en gebruik van het waterstofgas o.a. 
voor een eventuele optimalisatie van biogasproductie).

• Hervormingen aan het ETS-systeem en overige 
maatregelen ter mitigatie van het broeikaseffect zullen 
de fossiele bronnen waaronder steenkool en gas relatief 
duurder maken.

• Vele traditionele energiecentrales zijn oud en (quasi) 
afgeschreven. Bij heropbouw zullen dergelijke installaties, 
en bij uitstek kernenergie, moeten rekenen met kosten 
die nu veel hoger zullen zijn (hogere veiligheidskosten 
en provisies voor afbouw, minder gunstige ruimtelijke 
ordening, strengere milieunormen, etc..) - ter illustratie: 
de bouw van de Engelse kerncentrale door EDF. In die zin is 
het tijdperk van goedkope elektriciteit volgens sommigen 
binnenkort echt voorbij.

Ongeacht het hoge energetisch rendement (90%) van 
biogasgebruik in kwalitatieve WKK’s en de base-load functie 
van groene stroom uit biogas, zal het met een relatief hoge 
kostprijs (OT) toch moeten opboksen tegen de toename van 
in eerste instantie zonne- en windenergiebronnen enerzijds 
en de gevolgen van een (inter)na-tionaal toenemende 
energie-efficiëntie anderzijds. Wellicht zullen (Vlaamse) 
biogasproducenten in de toe-komst meer de kaart moeten 
trekken van opzuiveren van biogas tot biomethaan voor 
injectie in/verhandeling via het aardgasnet en voor 
bijmenging met bijvoorbeeld lpg tot transportbrandstof. 

Verschillende initiatieven en richtlijnen (BIOSURF en het 
Europese Clean Power for Transport (CPT-richtlijn)) banen 
hiertoe de weg.

Bij ons bezoek aan Montello, een grote vergister in de regio 
van Milaan, werd verteld dat zij in de toekomst het biogas 
meer als biomethaan willen gaan valideren. Dit kan zowel als 
brandstof (groene certificaten) of op het aardgasnet (prijs 
van het gas + subsidie). De Italiaanse overheid wil namelijk 
in de toekomst meer biomethaan subsidiëren. De Italiaanse 
subsidies voor elektriciteitsproductie gecombineerd met 
een WKK worden afgebouwd (vergisters kregen vroeger 
groene stroomcertificaten voor 15 jaar: 300 euro/MWh 
voor installaties kleiner dan 1 MW en 220 euro/MWh voor 
installaties groter dan 1 MW).

ACTIES VLACO

Vlaco zette zich actief in voor de opvolging en sturing van 
een optimaal energiebeleid en ondersteuning. Zoals in onze 
Nieuwsbrieven, Vlacovaria en andere communicaties bleek, 
manifesteerde dit zich het afgelopen jaar o.a. in:

Stakeholderinput op VEA’s nieuwe OT en BF-berekeningen 
van biogas-categorieën

Bijdrage aan sectorvraag (via FEBIGA) tot aanpassing 
Energiebesluit

Input geleverd (o.a. via stakeholderoverleg i.k.v. het Vlaco-
symposium) bij de opbouw en finalisering van OVAMs 
nieuwe actieplan Biomassareststromen dat het beleid rond 
organisch biologisch afval en andere biomassa(rest)stromen 
voor de komende jaren richting geeft. Vlaco is trekker van 
Actieprogramma’s 2 en 11.

Regelmatig overleg met Biogas-e, DLV, ODE, VCM, Biogas-
Tec, en Febem met het Platform voor Samenwerking 
Vergisting (PSV)

Hard aan kar getrokken om de uitvoering van onvoldoende 
onderbouwde duurzaamheidscriteria (VREG) voor 
gasvormige biomassa te bevriezen

Opvolgen van en insteek in VEA’s actieplan Hernieuwbare 
Energie

Opvolgen van ontwikkelingen Biograce II-tool over 
geharmoniseerde broeikasgasemissie-berekening van 
groene stroom en warmte uit biogas (wkk)

Vertegenwoordiging Vlaamse vergistings- en 
composteringssector op conferenties AD Europe (Dublin), 
ORBIT (Hongarije) en EBA (Nederland)

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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SYNERGIE COMPOSTERING EN GROENE 
ENERGIE

Last but not least, rondde Vlaco eind 2014 het 2-jarige 
IWT-VIS onderzoekstraject SYNECO af waarin ook het 
energetische luik bij compostering werd onderzocht: hoe 
kan een synergie gevonden worden tussen een goede 
groencompost(-ering) én productie van groene energie. Er 
werd in concreto gekeken naar mogelijke synergieën tussen 
enerzijds compostering en anderzijds vergisting van fijne 
fractie (verhakseld) groenafval of afzet van zeefoverloop – 
voor of na compostering – voor gebruik als biomassa. De 
conclusies van het onderzoek zijn dat de vergistingspiste 
door te lage biogas/biomethaanpotentieel weinig beloftevol 
is en dat biomassa voor verbranding zowel uit zeefoverloop 
vóór als na compostering kan komen met een voorkeur voor 
de periode winter-lente en een voorbehoud voor de zomer 
(door grote aanvoer maaisel). Onder het luik Onderzoeken/ 
Kenniscentrum van dit activiteitenverslag vindt u een 
ruimer zicht op de onderzoeksresultaten van SYNECO. Het 
simulatiemodel om netto cash flows te optimaliseren en het 
eindrapport vindt u op onze website. 

Energie
4vervolg
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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: kringloopkrachten, Vlaco-lesgevers, scholen, gemeen-
tes, intergemeentelijke verenigingen, professionele verwer-
kers, particuliere en professionele compost- en digestaat-
gebruikers, andere organisaties en overheden. Elk van deze 
groepen benaderen we op een andere manier, met een an-
der deel van de boodschap. We houden er ook rekening mee 
dat die verschillende doelgroepen ook onderling met elkaar 
communiceren. Intergemeentelijke verenigingen communi-
ceren met hun gemeentes, gemeentes communiceren met 
hun burgers en hun kringloopkrachten, …
Daarom geven we onze boodschap ook door aan 
sectororganisaties 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-to-cradle. 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 bodem-
verbeteraars of meststoffen. De afzet en het oordeelkundig 
gebruik van deze recyclageproducten is het cruciale sluitstuk 
in de materialen- en nutriëntenkringloop. 

Vlaco-compost is een 100 % natuurlijke bodemverbeteraar 
die het humusgehalte van de tuinbodem verhoogt en 
het bodemleven stimuleert. 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 en dan ineens Vlaco-
compost mee te nemen sluit men mee de milieuvriendelijke 
en duurzame kringloop.

Communicatie-duizendpoot
Vlaamse Compostorganisatie vzw
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Het sluiten van de kringloop is ook belangrijk voor de 
eindproducten van vergisting. 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 belangrijk. Bovendien 
levert deze manier van verwerken ook nog groene energie 
op. Deze producten zijn complementair aan Vlaco-compost 
als bodemverbeteraar.

ONZE TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWS-
BRIEVEN
Vlaco communiceert met haar leden en de gemeentes via de 
Vlacovaria en de (bijna) maandelijkse nieuwsbrief.
De gemiddelde oplage van Vlacovaria is 2.150 exemplaren, 
en dat vier keer per jaar.
Daarnaast brengt Vlaco ook vier keer per jaar het tijdschrift 
KringloopZINe uit, dat ook naar compostmeesters en 
kringloop krachten wordt gestuurd. De gemiddelde oplage 
van KringloopZINe is 4.430 exemplaren.

EVALUATIE WEBSITE

In 2014 werd onze website 87.267 keer bezocht waarvan 
72.746 unieke bezoekers (toename van 32 % ten opzichte 
van 2013!). 75 % zijn nieuwe bezoekers en 25 % terugkerende 
bezoekers. Gemiddeld bekeek een bezoeker 3 pagina’s per 
bezoek en bleef 2,5 minuut op onze website rondsurfen, met 
een gemiddelde van bijna 1,5 minuut per pagina.

Figuur 31 Het aantal unieke bezoekers op www.vlaco.be 
blijft jaarlijks sterk stijgen.

Figuur 32 Het aantal pageviews van de 10 populairste pa-
gina’s.

Hoe vindt men onze website? Hoofdzakelijk via de klassieke 
zoekmachines en via doorverwijzingen van andere 
websites (Figuur 34). In de top 5 staan de websites met 
tuininformatie, maar ook de websites van enkele inter-
communales: Tuinadvies.be; Groen.net; Tuinadvies.nl; 
IgeanMilieuenVeiligheid.be en Limburg.net.
Bij de zoekmachines (Google, Bing, Conduit, …) zoekt 
men vooral op volgende woorden (top 5) en komt dan bij 
ons terecht: Vlaco; Insectenhotel (+ maken); Compostvat; 
Compost (+kopen); Compostbak. 
Via de bestelmodule publicaties werden in 2014 
213 bestellingen gedaan.

4vervolg
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Ook interessant zijn de pagina’s waar de bezoeker naar op 
zoek was. Opvallend vaak gingen de bezoekers op zoek naar 
insectenhotels (7.570), naar wat er wel-of-niet in de gft-
bak mag (7.105), naar de KringloopFeestivalpagina (5.864), 
naar de composteersystemen (6.026) maar ook naar de 
compostproducenten op kaart (801) en waar men zakken 
compost kan kopen (507).

Sociale media
Naar aanleiding van het KringloopFeestival maakten we 
een evenementspagina aan op Facebook. Op deze pagina 
plaatsten we regelmatig berichten over het Feestival. 
Daarnaast investeerden we in een evenementsadvertentie 
om ‘vind-ik-leuks’ te verzamelen (1.929 likes). Onze 
activiteiten op Facebook vertalen zich rechtstreeks in extra 
bezoekers op onze website (Figuur 32) gedurende mei 2014 
(gedurende het KringloopFeestival).

Er is 1.792 keer via Facebook naar onze website doorgeklikt. 
Overige kanalen die het bezoek aan onze website verhogen 
zijn: Blogger (233), Pinterest (97), Wordpress (75) en Twitter 
(20). Ook samenwerking met anderen zoals Klasse genereert 
extra bezoeken (240) Deze laatste is een kanaal dat Vlaco 
meer kan gebruiken om het bezoek aan onze website aan 
te vullen. Figuur 34 De surfer vindt onze website voornamelijk via 

zoekmachines en via tuin-websites.

via Facebook

3%

64%

17%

16%

via directe url

via andere websites

via zoekmachines

Figuur 33 De evolutie van bezoekers die via de sociale media, Facebook, naar onze website doorklikten
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PUBLICATIES VERSPREIDING

In het totaal werden er 53.026 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.

Titel Aantal 2014 Via opleidingen en cursussen

Boek Composteren en kringlooptuinieren 16 67

Brochure Grasbeheer in de kringlooptuin 2633 580

Brochure Kippen houden in de kringlooptuin 4423 580

Brochure Snoeihout verwerken in de kringlooptuin 2667 580

Brochure Thuiscomposteren in de kringlooptuin 10889 580

Brochure Tuin- en keukenresten composteren (kinderspel) 2001 580

Brochure Vaste planten in de kringlooptuin 2203 580

Brochure Vlaco-compost brengt leven in uw tuin 2656 580

Brochure Voedselverlies ... en wat u er zelf aan kunt doen. 4442 580

Folder Bodembedekkers 2703 580

Folder Compost en het mestdecreet 75

Folder Digestaat en het mestdecreet 10

Folder Gazon 2522 580

Folder Hoe kiest u vaste planten voor de kringlooptuin? 1146 580

Folder Hoe verzorgt u vaste planten in de kringlooptuin? 1174 580

Folder Integrale kwaliteitsopvolging 50

Folder Mulch in de kringlooptuin 1568 580

Folder Thuiscomposteren in compostbakken 5137 580

Folder Thuiscomposteren in het compostvat 6671 580

Kinderboek Lieske 13

Lespakket Composteren met kinderen 27

Posters kringlooptuinieren - A4-kopies    4060

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

4vervolg
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Dagelijks team

Kristel Vandenbroek is algemeen coördinator. 
Elfriede Anthonissen, Kristof Van Stichelen, Barbara Hoekstra, 
Wim Vanden Auweele, Elke Vandaele, Ingrid Vandenbroucke, 
Michiel Dons, Christophe Boogaerts nemen dagelijks het 
hooi op de vork. Het secretariaat wordt vanaf augustus 2015 
ingevuld door Linda Van Cauwenbergh. Gerrit Van Dale is 
jammer genoeg al enige tijd ziek.

Dagelijks bestuur
Het Dagelijks Bestuur heeft in de loop van 2014-2015 
verschillende wijzigingen ondergaan. De nieuwe samen-
stelling is: 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 (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 
2014 is het Dagelijks Bestuur drie maal samengekomen.

Raad van bestuur
De Raad van Bestuur heeft in 2014 vijf maal vergaderd. Ook 
de Raad van Bestuur is in 2014-2015 gewijzigd en bestaat in 
2015 uit de leden van het Dagelijks bestuur en 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 Vlaanderen), 
Johan Del’haye (IVVO) en Davy Demets (van Gansewinkel). 

Veel graantjes maken een 
groot brood

Het Dagelijks team van Vlaco vzw. Vlnr : Elke Vandaele, Gerrit Van Dale, Barbara Hoekstra, Wim Vanden Auweele Ingrid Vandenbroucke  
(2de rij) Elfriede Anthonissen, Christophe Boogaerts, Michiel Dons, Kristof Van Stichelen, Kristel Vandenbroek.
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Veel graantjes maken een groot brood
4vervolg

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.
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Werkgroepen
Werkgroep kwaliteit
Tijdens deze ledenvergadering bespreken we de 
onderwerpen die betrekking hebben op de controle en 
certificering, staalname en analyse, wetgevende bepalingen 
en de kwaliteit van de eindproducten met onze leden-
producenten. We delen onze leden in 2 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 2014 
heeft Vlaco vzw vier werkgroepvergaderingen kwaliteit 
georganiseerd met haar leden. 

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, het 
project DuPoCo en de nieuwe marketingplanning waren de 
hoofdthema’s in 2014. 

Stuurgroep ORganisch-biologische materialen-
kringloop (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 komt daarom 1x per 
drie maanden samen. Deze regelmaat heeft voordelen naar 
het communiceren van nieuwe ontwikkelingen en belangrijke 
aandachtspunten. We streven er naar om zoveel mogelijk 
SOM-overlegmomenten te laten bestaan uit ‘brainstorms’. 
In 2014 behandelden we de evaluatie van het Kringloopfe(e)
stival en het Handboek ‘Allemaal thuiskringlopen’ tijdens 
deze brainstormmomenten. Er vonden drie vergaderingen 
plaats in 2014.

Vlaamse Compostorganisatie vzw
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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 2015.

Tabel 9 Resultatenrekening 2014

KOSTEN (in Euro) OPBRENGSTEN (in Euro)

Personeel (bezoldigingen,.) 784 .125 Lidmaatschapsbijdrage klasse 1 (OVAM) 59 .494

Kantoor + technische uitrusting 105 .195 Lidmaatschapsbijdrage klasse 2, 3 e.a. 118 .554

Marketing 93 .846 Werkingsbijdrage klasse 1 (OVAM) 500 .479

Vergoedingen aan derden 50 .706
Werkingsbijdrage klasse 2 en 3 + toegetreden leden 

(producenten)

675 .994

Labo-analyses 311 .526 Werkingsbijdrage Cel Thuiscomposteren 103 .281

Onderzoek 64 .887

Thuiskringlopen 187 .040 Bijdragen projecten, promotiemateriaal, studiedagen e.a. 164 .913

Communicatie 30 .000

Andere kosten 13 .676 Financiële opbrengsten & recuperatie kosten 21 .311

Totaal 1 .641 .001 Totaal 1 .644 .026

blz 48  • ACTIVITEITENVERSLAG 2014



activiteitenverslag 
2014

Vlaamse Compostorganisatie vzw

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 • blz 49



Ledenlijst

LEDEN VAN VLACO VZW (juni 2015)
Groencompostering

29 26

70

35

75

54 46

68

28

69

27

58

42

50

30

37

44

47

32

31

59

60

53

65

49

21b

36

55

56

78

62

38

22

20b

24

4

71

64
19

25

18

15

1

51 3

14

9

39

17

40

11

66

12

74

63

45

10

13

57

2

67

61
6

23

33

77

5

7

16

41
73

8

79

80

52

76

72

34
20a

43

21a

48

Limburg.net

IOK Afvalbeheer
Igean 

Antwerpen
Ibogem

MIWA

IDM

Verko

IVAGO

ILVA

IVLA
Haviland

Ecowerf

INCOVO

Interza

IVM

IMOG

IVIO

Mirom

IVVO

IVBO

IVOO

Knokke-
Heist

Interrand

Ivarem

Isvag

Aarschot
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3 Agri-Power Malle
4 Agro-Energiek bvba Zomergem
5 Agrogas bvba Geel

Pittem6 Ampower bvba
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

Biogas Solutions n.v./ Compofert

Arendonk
18 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

De Bree Solutions n.v.

De Bree Solutions n.v.
De Bree Solutions n.v.

De Bree Solutions n.v.

Zomergem
26 Oostende
27 Eke
28 Eeklo (IVM)
29 Oostende (IVOO)
30 De Kruisberg n.v. Arendonk
31 De Winter n.v. Herent
32 Acterra n.v. Deinze
33 Digrom Energy n.v. Ardooie
34 Ecowerf Wilsele
35 Gemeente Aalter Aalter
36 Bionerga Houthalen
37 Gemeente Brasschaat Brasschaat

Gemeente Knokke Heist Knokke Heist
38 Graszodenkwekerij Lannoo David
39 Greenergy BVBA Herselt
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40 GSL bvba Halle
41 Guilliams Green Power n.v. Boutersem

HAVILAND Asse
42 IBOGEM Beveren

IDM Lokeren
43+44 IGEAN Milieu & Veiligheid cvba Brecht

45 NPG Bio II Beveren
ILVA Aalst

46 IMOG Moen
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INTERZA Zaventem

48+49 IOK Afvalbeheer Beerse
Isvag Wilrijk
IVAGO Gent

50 IVAREM Lier
IVBO Brugge

51 IVEB Brecht
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56 Marc Beys bvba Steenokkerzeel
MIROM Roeselare 
MIWA Sint-Niklaas
OVAM Mechelen

57 Quirijnen Energy Farming bvba Merksplas
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