FACTSHEET
Wat is gft?
Groente-, fruit- en tuinafval, kortweg gft, is een van de belangrijkste stromen die gemeenten als
grondstof inzamelen bij huishoudens. Samen met gft-verwerkers werken zij aan het zoveel
mogelijk omzetten van gft in energie en grondstoffen zoals groen gas, biobrandstoffen en compost.
Om gft als grondstof te kúnnen inzetten, is het belangrijk dat het aandeel verontreinigingen en
niet-organische materialen in het gft tot het minimum beperkt blijft. Daarom is het belangrijk om
een eenduidige definitie van gft te hanteren.

Deze factsheet geeft een definitie en een lijst van wat
wel en wat niet bij het gft thuishoort. Gft-afval dat
hieraan voldoet wordt door de verwerkers van gft,
verenigd in de Vereniging Afvalbedrijven, geaccepteerd.
Dit biedt gemeenten de mogelijkheid een eenduidig
beleid te voeren. En: hoe schoner het inputmateriaal,
hoe beter de producten die de gft-sector ervan kan
maken.

Definitie
Gft is groente-, fruit- en tuinafval oftewel biologisch
afbreekbaar afval* van huishoudens zoals voedsel-,
keuken- en tuinafval.
Gft is grondstof voor compost en andere
biodegradeerbare producten. Het gft bevat geen
stoffen die volgens wetgeving op een andere manier
verwerkt moeten worden. Gft moet volledig biologisch
afbreekbaar zijn en is niet schadelijk voor omgeving,
plant en bodem.

* In de Europese afvalstoffenlijst (Eural) heeft dit afval
Euralcode 200201

Kwaliteit gft bepaalt kwaliteit producten uit gft
Een lage verontreiniging van het gft is van belang om er
mooie producten van te kunnen maken. Gft bevat altijd
een kleine hoeveelheid verontreinigingen. Het gaat om
plastic, glas en andere niet-organische materialen. Voor
een goede verwerking bevat gft maximaal 5 procent van
dit soort verontreinigingen. De meeste bestekken van
gemeenten en aanbestedende diensten gaan ook uit van
dit percentage.
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FACTSHEET
Wat hoort wel en wat hoort niet bij gft?
WEL

NIET

• Aardappelschillen
• Biologisch afbreekbare papieren zakken en
composteerbare bioplastic zakken, voorzien van
kiemplantlogo
• Bloemen en kamerplanten
• Een stuk krant op de bodem of om vet, vlees- en
visresten in te verpakken
• Gekookte etensresten en kliekjes
• Groente- en fruitafval
• Jus en vet (gestold)
• Kaaskorsten zonder plastic
• Kattenbakkorrels met milieukeur
• Kerstbomen die klein zijn gemaakt en in de
minicontainer passen
• Keukenpapier
• Klein snoeiafval, loof, gemaaid gras en bladeren
• Koffiedik, koffiefilter, koffiepads, theebladeren
en theezakjes
• Kurken
• Mest van kleine huisdieren zoals cavia´s en
konijnen
• Oud brood
• Plantenpotten van organisch materiaal
• Tuin- en potgrond
• Vis- en vleesresten, ook graten, schelpen,
notendoppen en eierschalen
• Zakken/verpakkingen met het kiemplantlogo
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As uit asbak, open haard of barbecue
Glas
Haren van mens en dier
Hout en dikke takken
Hydrokorrels
Kattenbakkorrels zonder milieukeur
Kunstmest
Luiers
Melk- en vruchtensappakken
Metalen
Papier
Plastic zoals zakken en pedaalemmerzakken
Poep van honden en katten
Potgrond met geëxpandeerde kleikorrels of zand
Sigarettenpeuken
Slachtafval / dode (huis)dieren
Steen en aardewerk
Stofzuigerzakken en hun inhoud
Theezakjes van kunststof
Vogelkooizand
Zand en grond

De Vereniging Afvalbedrijven
ondersteunt gemeenten met
factsheets over gft.
Zie voor meer informatie:
www.verenigingafvalbedrijven.nl
Of neem contact op met
de Vereniging Afvalbedrijven,
de branchevereniging van
onder meer de gft-sector,
tel 073 – 627 94 44
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