De Vlaamse overheid wil het aantal thuisverwerkers van organisch afval en de kwaliteit van
de thuisverwerking omhoog brengen. Daartoe is
Vlaco in het leven geroepen. Vlaco is een ledenorganisatie met vertegenwoordiging van zowel
de Vlaamse overheid als de private sector (afvalverwerkingsbedrijven). Alle Vlaco-activiteiten
ondersteunen op één of andere manier de kringloop van organisch afval.
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de biologische kringloop thuis en het thuis verwerken van organische resten. vlaco.be
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