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Terug naar schoner gft-afval voor nog schonere compost 
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Constateren dat 

 De hoeveelheid vervuiling in groente- fruit- en tuinafval (gft-afval) sinds het jaar 2000 is opgelopen  

van één procent tot vijf procent!  

 Hierdoor de huidige vervuiling in gft-afval ruim veertig keer zoveel bedraagt als dat er in compost  

mag zitten en dit composteringsbedrijven voor een enorme opgave stelt. Zodanig zelfs dat als deze  

trend zich voortzet de recycling van gft-afval stopt en de Nederlandse recyclingdoelstellingen in  

gevaar komen; 

 Compost uit gft-afval, als hoogwaardige organische bodemverbeteraar, een toenemende vraag  

vanuit de akkerbouw zal kennen naarmate kringlooplandbouw meer en meer praktijk gaat worden; 

 De kwaliteitseisen aan deze compost door de markt de afgelopen jaren meermalen zijn aange- 

scherpt om zodoende de meest hoogwaardige, voedselveilige producten te kunnen verbouwen en  

de bodem schoon te houden;  

 Compost producenten zichzelf een vijf keer strengere norm hebben opgelegd via Keurcompost  

dan wettelijk aan vervuiling is toegestaan en nu nog maar 0,1% vervuiling in compost toestaan; 

 Alle partijen in de keten samenwerken om afvalscheiding voor de burger te vereenvoudigen en  

vervuiling van het gft tegen te gaan. Naast een hoog recyclingpercentage hechten wij belang aan  

een schone bodem en duurzaam bodembeheer; 

 Sinds 1994 gemeenten in Nederland het gft-afval gescheiden inzamelen en laten verwerken tot  

compost. Jaarlijks wordt 1,5 miljoen ton gft ingezameld, goed voor 1/3 van het recyclingpercentage  

van huishoudelijk afval; 

 Een wettelijke norm voor de hoeveelheid vervuiling in het gft ontbreekt. Bij gebrek aan een  

duidelijke richtlijn meestal 5% vervuiling als huidige gft-kwaliteitsnorm wordt gehanteerd; 

 Consumenten nu verward raken doordat winkels producten in composteerbare plastic verpakkingen  

verkopen en vermelden dat deze bij het GFT-afval mogen. Terwijl dit in strijd is met overheidsbeleid, 

bijvoorbeeld de gft wel/niet-lijst van Rijkswaterstaat die vanwege goede redenen stelt dat compos- 

teerbare verpakkingen niet in het GFT-afval thuishoren; 

 De beleidsmatige focus, met de dominante VANG-doelstelling, vooral ligt op het reduceren van de  

hoeveelheid restafval en minder op (kwaliteit van) recycling;  

 Er daarom meer focus moet komen op de kwaliteit van inzameling en op de hoeveelheid recycling  

van gft-afval om dit prachtige voorbeeld van circulariteit verder te laten floreren. 

 

En verzoeken de Regering 

 Om samen met de gemeenten een kwaliteitsnorm voor ingezameld gft-afval in te voeren van maxi- 

maal 2% vervuiling; 

 Om producenten van verpakkingen te verplichten hun wegwerpwijzers consistent te maken met  

vigerend overheidsbeleid. Dit betekent dat logo’s die aanduiden dat biologisch afbreekbare verpak- 

kingen bij het gft-afval zouden mogen van de verpakking verwijderd moeten worden.  

 Om voor gemeenten doelstellingen in te voeren die sturen op werkelijke en hoogwaardige recycling  

en niet slechts op het reduceren van de hoeveelheid restafval (de zogenaamde VANG-doelstelling).  

 

 

 



 


