In overeenstemming met de Europese normen
We hebben de aflevering van het programma aflevering over composteerbare producten op woensdag 16 december
met belangstelling gevolgd.
We hoopten dat de titel van de show "Factcheckers" zijn beloften zou waarmaken.
We zijn echter teleurgesteld dat de journalisten hun onderzoek niet hebben afgerond op zoek naar de feiten. De
producten die wij certificeren – reeds 25 jaar in België - zijn gemakkelijk herkenbaar en daarom was het eenvoudig
om contact met ons op te nemen. Wat we betreuren.
We zullen twee belangrijke zaken uit dit programma onthouden
- Dat de organisaties die zich bezighouden met afvalinzameling en -verwerking niet goed zijn geïnformeerd en
- Dat VLACO, dat verantwoordelijk is voor de compostering in Vlaanderen, erkent dat de gemerkte producten in
overeenstemming zijn met de Europese normen maar dat hun installaties deze toch niet accepteren.
Uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen blijkt dat alle gecertificeerde producten perfect composteerbaar
zijn en niet leiden tot problemen met de compostkwaliteit (verslag).
Bij het composteren van een product gaat het om twee belangrijke aspecten, waarbij verschillende actoren betrokken
zijn:
- Het product moet technisch composteerbaar zijn, d.w.z. het moet voldoen aan de eisen van de huidige
Europese normen.
Als certificeringsinstelling is dit onze bijdrage aan het proces.
- Vervolgens moet het worden verzameld en op de juiste manier worden verwerkt, en hier zijn er, zoals het
programma duidelijk heeft aangetoond, zo veel spelers dat alleen een politieke beslissing de zaken vooruit kan
helpen.
De middelen om deze doelstellingen te bereiken moeten nog worden ingevoerd.

Meer informatie over OK compost van TÜV AUSTRIA is te vinden op okcompost.org en op YouTube
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TÜV AUSTRIA Group is een onafhankelijk test-, inspectie- en certificeringsbedrijf dat zich bezighoudt met industrie,
energie, infrastructuur, transport, certificering, training en digitale diensten met +2.000 experts in +20 landen.
Van cybersecurity, robotica en ivd tot inspectie van drukapparatuur, veiligheid van industriële installaties,
materiaaltests en hygiëne (lucht, bodem, water, oppervlakken, kamers), TÜV AUSTRIA Group genereert een
jaarlijkse omzet van 220 miljoen euro.
Op 1 december 2017 heeft TÜV AUSTRIA Group de OK compost & OK biobased conformiteitsmerken en
certificeringsactiviteiten geïntegreerd in de nieuw opgerichte dochteronderneming TÜV AUSTRIA Belgium.
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