
Notities meetup keukenafval op woensdag 1 juli 2020 

 

Vraag: Hoe vindt de (gescheiden) inzameling plaats van het keukenafval? Is het huishoudelijk en/of 
horeca afval? Welke volumes aan afval worden er ingezameld? Welke verontreinigingen kunnen er 
tussen zitten en hoe veel?  

Antwoord: 
Huishoudelijk afval wordt opgehaald door een bedrijf waar de gemeente een contract mee 
heeft door middel van aanbesteding, het is lastig hier tussen te komen. In deze challenge 
gaat het daarom om afval van horeca en instellingen. Het keukenafval valt onder dierlijke 
bijproducten (categorie 3 materiaal). 
 
TNO (2013) geeft aan dat er per jaar 100.000 ton keuken & supermarktafval is, en 1.297.000 ton GFT-
afval in Nederland, dit gaat over huishoudelijk afval. Verontreinigingen in het afval kunnen 
bestaan uit alles wat er in de keuken weggegooid wordt.  

 
Vraag: Wat zijn de huidige kosten van deze afvalstroom per ton? 
 

Antwoord: Hier is nog geen informatie over, dit wordt nog nagevraagd. 
 
 
Vraag: Zijn er al partners waar pilot opstellingen kunnen plaatsvinden? 
 

Antwoord: Nee. 
 
Vraag: Is de scope landelijk, regionaal of gemeentelijk? 
 

Antwoord: Landelijk, voor de grootst mogelijke impact. Het is mogelijk om regionaal of 
gemeentelijk te starten. 

 
Vraag: Worden de challenges voornamelijk gebruikt om haalbaarheid aan te tonen, of om een pilot 
te starten?  
 

Antwoord: Het gaat in eerste instantie om de haalbaarheid aan te tonen, een pilot starten 
behoort tot de mogelijkheden. 

 
Vraag: Bestaat er een community to team up ?  
 

Antwoord: Nee, maar als mensen onderling willen overleggen en daartoe gegevens 
uitwisselen kan dat. Vanuit de Startup in Residence organisatie wisselen we geen 
persoonlijke gegevens uit. 

 
Vraag: Kunnen we voor elk stadium van de ladder van Moermans een voorstel doen ? 
 

Antwoord: Nee, diervoeder en humane consumptie is uitgesloten in verband met huidige 
EU-regelgeving. Vergisten, composteren en verbranden gebeurt al. We zijn op zoek naar 
oplossingen binnen trede 4: grondstoffen voor de industrie (biobased economy). 

 
Vraag: Kunnen de inschrijvingen ook in het Engels worden gedaan? 
 

Antwoord: Nee, we willen graag de inschrijvingen in het Nederlands ontvangen. 



 
Vraag: Is er een doel of voorkeur voor wat betreft de toepassing van de reststromen? 
 

Antwoord: als grondstof voor industrie (biobased economy) 
 
Vraag: Insecten mogen niet met keukenafval gevoerd worden. Dit is niet helemaal correct. Het hangt 
af van wat er met de insecten gebeurt. Waarom is dit vermeld in de challenge? 
 

Antwoord: Insecten vallen wettelijk in de categorie landbouwhuisdieren. Deze dieren mogen 
niet gevoerd worden met keukenafval.  

 
Vraag: Waarom die inperking voor wat betreft insecten? 
 

Antwoord: Dat zijn de regels die nu gelden en waaraan we ons dienen te houden. 
 
Vraag: De wetten en regels worden momenteel opgerekt. Dit ontstaat uit noodzaak en kansrijkheid 
van pilots te vergroten. Deze challenge kan de toekomst inluiden. Wordt die kans benut?  
 

Antwoord: De huidige afvalregels en regels met betrekking tot dierlijke bijproducten zijn 
duidelijk.De NVWA moet betrokken worden bij deze challenge indien er binnen de wetgeving 
ruimte nodig en mogelijk is. 


