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OK COMPOST en GEBRUIK van de LOGO’S
– Vaak gestelde vragen
BASIS PRINCIPE :
HET OK COMPOST
LOGO MAG ENKEL
AANGEBRACHT WORDEN INDIEN HET PRODUCT IN KWESTIE FORMEEL GECERTIFICEERD
IS DOOR VINÇOTTE.

Kan ik mijn product laten
certificeren voor OK
compost indien ik het zelf
niet produceer ?
Ja, op voorwaarde dat :
- u met de producent een
door Vinçotte voorzien
typecontract afsluit.
- uw firma een coördinator
aanstelt die
verantwoordelijk is voor
alle OK compost
certificaten van uw firma.

Wat is het verschil
tussen « OK compost » en
« OK compost HOME » ?
De producten die enkel
gecertificeerd zijn voor OK
compost, zijn producten die
enkel composteren in
industriële composteerinstallaties (bij temperaturen
van 55 tot 60°C). Dit betekent
dat producten die enkel voor
OK compost gecertificeerd
zijn niet bij de compost in de
tuin mogen gegooid worden.
OK compost HOME
daarintegen verwijst naar
producten die ook bij lagere
temperaturen composteren.
Deze producten mogen dus
wel bij u thuis in het compostvat gegooid worden, vandaar
de naam « HOME ».

Ik weet dat mijn producten
composteerbaar zijn. Wat is de meerwaarde
van het OK compost certificaat/logo ?
- Een logo van een onafhankelijke derde partij
wijst erop dat u belang hecht aan de
geloofwaardigheid van uw product naar uw
klanten toe.
-

De wetgeving legt het gebruik van het woord
« composteerbaar » meer en meer aan
banden. In België is er sinds kort een wet
van kracht die zegt dat « composteerbaar »
enkel mag vermeld worden indien het
product zijn composteerbaarheid bewezen
heeft. Een OK compost certificaat van
Vinçotte is een sluitend bewijs voor de
composteerbaarheid van uw product.
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Mijn product is gecertificeerd voor OK
Compost. Mogen de verwerkers van mijn
product het logo gebruiken ?
Neen. U weet immers niet wat de verwerker
van uw product nog toevoegt (inkten, lijm)
aan uw product. Dat uw product
gecertificeerd is voor OK Compost,
garandeert niet dat elk product waarin het
verwerkt is voldoet aan de vereisten van het
OK Compost programma.

Waarvoor staat het Snummer op het logo ?
De « Sxxx » code op het logo
verwijst naar de licentiehouder
van het certificaat van het
product. De licentiehouder is
verantwoordelijk voor de
conformiteit van het product met
de vereisten van het
certificeringsprogramma (in
geval van OK compost : met de
bepalingen van EN 13432).
Moet het certificaatnummer
vermeld worden op het
product ?
Neen, het certificaatnummer van
het product wordt niet vermeld
op het product, enkel de S-code
van de licentiehouder. De Scode maakt het mogelijk het
product exact te traceren.
Mag het logo ook zonder
S-nummer gebruikt worden ?
Het logo zonder S-nummer
mag enkel voor commercieelinformatieve doeleinden
gebruikt worden (bv. op flyers,
websites, info-panelen…).
Dit in tegenstelling tot een logo
aangebracht op een product of
promo-materiaal: dit moet altijd
formeel gecertificeerd zijn en
een logo met S-code dragen.

Mag ik naast het logo bijkomende
informatie over composteerbaarheid op
mijn product aanbrengen ?
Ja, dat mag. Merk echter op dat u als OK
compost licentiehouder verantwoordelijk
bent voor de juistheid van deze informatie.
Een voorbeeld: u mag niet op een product
dat enkel het OK compost logo draagt
vermelden : « Dit kan thuis op de
composthoop. » (zie vraag links over het
verschil tussen OK compost en OK
compost HOME)

Mag een OK compost gecertificeerd product ook in de gewone vuilbak ?
Ja. Een OK compost gecertificeerd product mag zonder problemen ook in de gewone
vuilbak.

