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Is er een bijkomende evaluatie nodig als 
ik het Seedling/Kiemplant-logo wil 
gebruiken voor producten die al OK 
compost INDUSTRIAL gecertificeerd zijn? 
Zijn er bijkomende kosten? 

• Norm    Certificatieschema 

De Europese Norm voor composteerbaarheid EN 13432 

werd gepubliceerd in 2000. Deze norm legt de referentie-

eisen vast waaraan alle composteerbare producten moeten 

voldoen. Composteerbare producten zijn echter in een 

constant proces van evolutie en verbetering. In de meer 

dan 20 jaar na het verschijnen van EN 13432 zijn er 

regelmatig nieuwe producten of varianten opgedoken 

waarop de norm niet altijd een eenduidig antwoord had. 

Het gaat er dan om de norm steeds op dezelfde manier te 

interpreteren, deze interpretaties worden vastgelegd in 

een certificatieschema. 

In Europa zijn er twee certificatieschema’s die volledig los 
van elkaar ontwikkelden waardoor beide 

certificatieschema’s niet volledig overlappen. Het zijn de 
certificatieschema’s van OK compost INDUSTRIAL en van de 

Seedling/Kiemplant-logo. 

• Overlapping en verschil. 

TÜV AUSTRIA biedt beide certificaties (Seedling/Kiemplant 

en OK compost INDUSTRIAL) met hun respectievelijke 

certificatieschema’s aan. Aangezien beide certificatiesche-

ma’s gebaseerd zijn op dezelfde norm (EN 13432) zijn de 

overlappingen groot, desondanks zijn er ook interpretatie-

verschillen. Om een OK compost INDUSTRIAL certificaat te 

vertalen in een certificaat voor het Seedling /Kiemplant-

logo en vise versa, is dus nog een evaluatie nodig. Om de 

specifieke kost voor de evaluatie van uw product te 

kennen, kan u steeds een vrijblijvend offerte opvragen. 

Zullen er meerdere certificatie-
instellingen het OK compost INDUSTRIAL 
logo aanbieden? 

Nee. TÜV AUSTRIA blijft de enige certificatie-instelling voor 

OK compost INDUSTRIAL certificatie. 

Blijft OK compost INDUSTRIAL bestaan 
naast het Seedling logo? 

Beide logo’s, OK compost INDUSTRIAL en 
Seedling/Kiemplant-logo, hebben in de loop van hun 

jarenlange geschiedenis een belangrijke herkenbaarheid en 

geloofwaardigheid opgebouwd waarbij in sommige landen 

eerder de klemtoon ligt op OK compost INDUSTRIAL en in 

andere landen eerder op de Seedling/Kiemplant-logo.  

TÜV AUSTRIA biedt beide logo’s naast elkaar aan zodat haar 
klanten in de gehele Europese markt de nodige herkenbaar-

heid aan hun composteerbare producten kunnen geven. 

Wat moet ik doen als ik van certificatie-
instelling wil veranderen voor het 
Seedling/Kiemplant-logo? 

DIN Certco en TÜV AUSTRIA zijn voor het Kiemplantlogo 

gebonden aan hetzelfde certificatieschema, maar werken 

verder beide als onafhankelijke certificatie-instellingen 

voor European Bioplastics (eigenaar van het 

Seedling/Kiemplant-logo). Dit kan vergeleken worden met 

twee verschillende winkels die eenzelfde merk verkopen. 

DIN Certco en TÜV AUSTRIA kunnen dus niet zonder 

bijkomende evaluatie elkaars certificaties erkennen. Mits 

toelating van de klant (omwille van de vertrouwelijkheid 

van de gegevens) zullen DIN Certco en TÜV AUSTRIA echter 

hun uiterste best doen om onderling gegevens uit te 

wisselen om deze bijkomende evaluatie zo vlot mogelijk te 

laten verlopen. 

 

Wat moet ik doen als ik een eindproduct 
wil later certificeren voor het 
Seedling/Kiemplant-logo terwijl het 
basismateriaal ervan door een andere 
certificatie-instelling werd gecertificeerd? 

Zie antwoord op bovenstaande vraag. Bovenop de gege-

vensuitwisseling die tussen DIN Certco en TÜV AUSTRIA kan 

plaatsvinden, beschikt TÜV AUSTRIA als certificatie-

instelling voor OK compost INDUSTRIAL over een zeer 

uitgebreide reeks van gecertificeerde basismaterialen en 

intermediaire materialen gecertificeerd. Mits de regels ivm 

confidentialiteit van gegevens niet worden gebroken, kan 

TÜV AUSTRIA de gegevens van deze OK compost 

INDUSTRIAL gecertificeerde materialen inzetten voor 

certificatie in het kader van het Seedling/Kiemplant-logo. 
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