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DOSSIER PRODUCENT RENURE-producten 

Het dossier dat u indient bij VCM vzw, in het kader van de oproep naar Vlaamse producenten van RENURE-

producten, moet minstens volgende informatie bevatten. 

1. Algemene informatie 

Geef meer informatie over uw bedrijf: 

• Naam en adres van uw bedrijf (dat gevestigd moet zijn in Vlaanderen); 

• E-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon; 

2. Beschrijving van het product 

Omschrijf het product dat u produceert of zal produceren en bezorg voldoende informatie over: 

• de samenstelling van het product (op basis van voldoende analyses); 

• de stabiliteit van het product; 

• de hoeveelheid van het product dat geproduceerd wordt of zal worden. 

Geef een zeer nauwkeurige omschrijving van de gerecupereerde meststof, om aan te tonen dat het product voldoet 

aan de RENURE-criteria. Recente analyses van ten minste de totale N, ammoniakale N en/of Kjeldahl N, de totale 

fosfaatinhoud, het (organische) koolstofgehalte, koper- en zinkinhoud… zijn hierbij cruciaal.  

Bezorg ons ook andere beschikbare documenten zoals bijvoorbeeld specifieke attesten (grondstofverklaring, FOD 

ontheffing,…). 
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3. Productie van het RENURE-product proces en technologie 

Hoe verloopt het proces waarmee u het product, dat u wenst toe te passen in Vlaanderen, produceert? Geef ook 

aandacht aan de mogelijke inputstromen, benodigde grondstoffen/chemicaliën,… Een schematisch overzicht kan de 

uiteenzetting over de technologie aanvullen. 

Hoe wordt het geproduceerde product opgeslagen op uw bedrijf? Hoe worden emissies hierbij voorkomen? 

4. Status van het project 

Produceert u reeds het RENURE-product? Indien niet, heeft u reeds een vergunning op zak? Wanneer verwacht u 

de eerste productie van het RENURE-product? 

5. Gebruik van het product 

Indien u het product reeds produceert, hoe wordt het op dit moment gebruikt en door wie? Wordt het product 

gebruikt in akkerbouw, industrie en/of als onderdeel van veldproeven? Of wordt het opgemengd met andere 

producten voor eventuele export? 

6. Toekomstperspectieven 

Hoe ziet u de toekomst rond het gebruik van RENURE-producten, welke knelpunten ervaart u? 
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