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1. Voorstelling vzw Het Spilvarken
“Eeuwenlang liepen varkens rond in Gent als verwerker van voedselafval. Het Spilvarken brengt
dit aaibaar, pienter dier terug in de stad waar een overvloed aan voedselafval als input dient.” –
vzw Het Spilvarken

Het Spilvarken is een burgerinitiatief dat zich toespitst op het inzetten van varkens in buurten ter
verwerking van voedselafval en ter creatie van bio-vlees, en dit allemaal op een duurzame
manier. De vereniging focust op het vermarkten en valoriseren van reststromen aan
voedselafval, ruimte en menselijke talenten in een grootstad zodat niets hoeft verloren te gaan.
Na een succesvolle testfase werd eind 2014 een vzw opgericht om zo alle partijen te verenigen.

Het project begint met het plaatsen van varkens te midden van een woon- en leefgemeenschap.
In het huidige format werkt men telkens met drie varkens. Het concept werd voor het eerst
getest op een verloren stukje tuin aan de Bijloke in Gent. Meer dan 40 buren gaven zich op als
hulpboer om de dieren te verzorgen. Bij deze verzorging dienen de buurtbewoners nauw samen
te werken, wat de sociale cohesie binnen een wijk vergroot. Het Spilvarken ondersteunt de
hulpboeren met ondersteunende tools zoals een logboek en communicatiemiddelen. Daarnaast
worden er update mails verstuurd met resultaten van het laatste onderzoek of andere tips. De
vereniging stelt een overzichtelijk takenpakket op voor de buurt met ingevulde kalender. Zo
weet elke hulpboer exact wat zijn of haar taken zijn voor een bepaalde periode. Ook worden er
infosessies ingelast. Tot slot is de vereniging ter plaatse aanwezig om zo mee te helpen met de
verzorgen van de dieren.

De varkens verwerken op een natuurlijke manier voedselafval. Dit voedselafval is afkomstig van
lokale leveranciers zoals restaurants, supermarkten, bakkerijen, brouwerijen, kaasmakers, … . De
varkens zijn uitstekende afvalverwerkers en voeden zich aan brood, fruit, groenten, planten,
granen en andere bijproducten die anders weggegooid zouden worden door leveranciers en op
deze manier verloren zouden gaan. Het doel hierbij is dat niets verloren gaat. De
afvalleveranciers worden op persoonlijke wijze gecontacteerd en voorgesteld aan het project.
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Op deze manier worden ze op de hoogte gebracht van de ecologische manier van
afvalverwerking die mogelijk gemaakt wordt door Het Spilvarken. Het restafval wordt dan
opgehaald volgens een vooraf opgesteld rooster door de vereniging. Hierbij maakt men gebruik
van enerzijds vrijwilligers en anderzijds fietskoeriers die tegen betaling een route afleggen langs
de verschillende bronnen van varkensvoedsel. Zo zorgt de vereniging ervoor dat elke stap in het
proces op een ecologisch verantwoorde manier gebeurt.

Door de goede verzorging van de buurtbewoners en het eten van kwaliteitsvol voedselafval,
hebben de varkens een gezond en gelukkig leven. Na zes maanden loopt het project op zijn
einde. De biggen zijn dan volgroeid tot volwassen varkens en worden dan naar de slachterij
gebracht. Op deze manier wordt er biologisch vlees gecreëerd dat terug verkocht wordt aan
leden van de vzw, namelijk de leveranciers van voedselafval en de hulpboeren. Het project vult
ongebruikte grond op en brengt op deze manier ook meer groen in de stad. Ook blijft er na het
project een vruchtbare voedselbodem achter, die gebruikt kan worden voor andere doeleinden.
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2. Probleemstelling, doelstellingen en scope
2.1 Probleemstelling
Vzw Het Spilvarken is een duurzaam project dat zich focust op sociale en ecologische aspecten in
de samenleving. Echter, om ideeën in de realiteit te kunnen verwezenlijken, dient ook het
economische plaatje te kloppen. In het businessplan van de organisatie wordt hiermee rekening
gehouden. Zo geeft men aan op welke manieren er geld verdiend kan worden om zo de kosten
te dekken. Een concreet overzicht van de kosten en baten was nog niet aanwezig. Daarom zocht
de organisatie contact met de Universiteit Antwerpen.

Ons project maakt een analyse van de kosten en baten van het huidige format, waarin er drie
varkens per site worden gehouden. Er wordt kort gekeken naar een groter format: het 50x2format. Daarnaast wordt er bekeken of en hoe er extra inkomsten verworven kunnen worden.
Dit wordt enerzijds onderzocht vanuit de betalingsbereidheid van de afvalleveranciers en
anderzijds via het bekomen van extra subsidies. Deze mogelijkheden tot subsidie worden
benaderd vanuit de stad Gent, de stad Antwerpen en overkoepelend voor Vlaanderen. Tot slot
wordt er een blik geworpen op het juridische aspect van Het Spilvarken met betrekking tot de
mogelijke rechtsvormen van de organisatie. Dit zowel voor het 3-varkens-format als voor het
50x2-format.

2.2 Doelstellingen
De hoofddoelstelling van het project is de betalingsbereidheid achterhalen van de afvalleveranciers. Momenteel betalen deze hier niet voor. Op deze manier kan het overzicht van de
kosten en baten aangevuld worden. Via de extra inkomsten kan de organisatie vervolgens een
schaalvergroting financieren. Verder werden er gedurende het project bijkomende
doelstellingen toegevoegd. Zo werd er gekeken naar andere bronnen van inkomsten voor vzw
Het Spilvarken zoals bijkomende subsidies. Ook werd er gekeken naar de mogelijkheid voor de
organisatie om het project in Antwerpen te lanceren. Tot slot werd er de doelstelling toegevoegd
om te achterhalen of de organisatie fiscaal gezien veranderingen zou kunnen of moeten
doorvoeren.
3

2.3 Scope
In de projectfiche werd vastgelegd om te focussen op bestaande leveranciers van vzw Het
Spilvarken. Ook zou men vooral de situatie in de stad Gent bekijken. Naarmate het project
vorderde werd dit door middel van overleg met de externe begeleider enigszins uitgebreid. Zo
heeft men mogelijke leveranciers voor de organisatie ondervraagd om zo de betalingsbereidheid
te onderzoeken. Daarnaast keek men ook naar de stad Antwerpen om te kijken of er significante
verschillen zijn met de stad Gent.

4

3. Methodologie
Om de analyse tot een goed einde te brengen, maakten we gebruik van verschillende bronnen
van informatie die elk op hun eigen manier verwerkt werden.

Ten eerste werd er informatie opgevraagd vanuit vzw Het Spilvarken. Dit had vooral betrekking
tot de huidige kosten en baten. Vaak werd er verduidelijking van bepaalde cijfers of materiaal
gevraagd aan onze contactpersoon (Nathalie Snauwaert). De organisatie stond hier telkens voor
open en hielp ons bij de interpretatie van de huidige situatie. De communicatie gebeurde zowel
via mail, telefonisch als fysiek.
Ten tweede ging men op zoek naar secundaire bronnen van informatie. Hiervoor werd
voornamelijk het internet gebruikt. Hier werden onder andere prijzen opgezocht voor
afvalinzameling in Antwerpen en Gent om de kosten-batenanalyse verder aan te vullen.
Daarnaast werd er hier naar bijkomende financiering gezocht via subsidies. Hiervoor werden de
websites van de stad Gent en stad Antwerpen bezocht, alsook de subsidiedatabank van het
Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Zo kwam men uit bij de Koning
Boudewijnstichting. Ook werd er online informatie vergaard over het juridische aspect.
Tot slot werd er contact opgenomen met externen om zo primaire informatie te vergaren die
niet publiekelijk te vinden was. Om de kosten-batenanalyse te vervolledigen zochten we
toenadering tot de Gentse afvalverwerker Ivago. Deze haalt onder andere voedselafval op en dus
konden we op deze manier de prijs voor zakelijke klanten achterhalen. Om de
betalingsbereidheid van de horecazaken te onderzoeken werden er enquêtes verspreid in
Antwerpen. Ook werden de milieudienst van de stad Gent en het Ecohuis van de stad Antwerpen
gecontacteerd, zowel via mail als telefonisch. Hieruit kon men conclusies trekken over potentiële
ondersteuning van het project.

Al deze informatie werd individueel verwerkt volgens de vooropgestelde takenverdeling. Er werd
periodisch samengekomen in groep om de stand van zaken te bespreken en voorlopige
conclusies te bespreken. Ook werd er contact opgenomen met de organisatie en de universiteit
om de voortgang te rapporteren.
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4. Analyse van de verschillende formats
4.1 Analyse van het 3-varkens-format
Het Spilvarken hanteert momenteel een model waarbij men per site drie varkens gebruikt. Dit
model is reeds op enkele sites uitgerold en is een enorm succes. Men bereikt namelijk een
drievoudig doel: het reduceren van reststromen van zowel afval, ruimte als mensen. Concreet
betekent dit dat men het GFT-afval van nabijgelegen restaurants, supermarkten en andere kleine
zaakjes gebruikt om de varkens te voederen. Deze varkens worden op kleine, niet-gebruikte
ruimtes gestald en geven zo een nieuwe bestemming aan leegstaande oppervlakten. Tot slot
zorgen de varkens ervoor dat er een vernieuwd en verbeterd contact tussen burgers ontstaat.
In de tabellen verderop in dit hoofdstuk kan men een overzicht vinden van de geschatte kosten
en inkomsten voor het Spilvarken voor het huidige format waarbij men drie varkens per site
heeft. Hieronder worden de verschillende posten toegelicht.

4.1.1 Kosten
Varkens
Elke site bestaat uit drie varkens. Deze varkens worden als biggen aangekocht tegen een prijs
van €50 per big. Per site komt dit dus neer op €150 aankoopkosten voor de dieren.

Voedsel voor de varkens
Het voedsel voor de varkens, het GFT-afval dat afkomstig is van verscheidene leveranciers in
Gent, is kosteloos voor Het Spilvarken. Het voedsel wordt dagelijks opgehaald bij de leveranciers
door iemand van de organisatie of door een ‘hulpboer’. Wanneer de dagelijkse lading echter te
groot wordt, wordt er een fietskoerier van Bubble Post tegen een kost van €6 per ophaling
ingeschakeld. De totale kosten van het transport door de fietskoeriers bedragen per cyclus van
zes maanden ongeveer €300 per site. Er wordt wel een kleine kost gemaakt om het afval van de
supermarkten uit de buurt te verwerken, aangezien er hier ook restafval tussen te vinden is, wat
door Ivago wordt opgehaald. Voor deze ophaling wordt een kost van €60 per site per cyclus van
6 maanden toegekend.
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Grond
Tot op vandaag kan Het Spilvarken rekenen op de goodwill van enkele personen en organisaties
die bepaalde stukken grond in bruikleen ter beschikking stellen aan de organisatie. Voorbeelden
van deze organisaties zijn de stad Gent, projectontwikkelaar Re-Vive en Woningtent. Ook
privépersonen stellen hun grond soms ter beschikking aan Het Spilvarken. Een eis van de
organisatie is wel dat er een bodemrapport ter beschikking wordt gesteld, aangezien de dieren
grazen op deze bodems en deze dus niet vervuild mogen zijn.

Elektriciteit en water
Tot op heden werden deze nutsvoorzieningen ter beschikking gesteld door de eigenaars van de
gronden en deze zijn dus niet ten laste van Het Spilvarken. Voor zowel de grond als elektriciteit
en water gaat Het Spilvarken ervan uit dat deze zaken in de toekomst ook gratis ter beschikking
worden gesteld. Andere voorzieningen, zoals een verlengdraad en een tuinslag, dienen wel
aangekocht te worden en hiervoor wordt een éénmalige kost van €100 voor voorzien.

Omheining, prikkeldraad, stro en stallen
Voor de houten omheining, de stallen en de prikkeldraad die de site afbakent wordt een kost van
€600 aangerekend. Dit bedrag dient wel genuanceerd te worden, aangezien men ervan uitgaat
dat deze materialen minstens drie jaar gebruikt kunnen worden en dat vele van deze materialen,
zoals de houten omheining, gerecycleerd kunnen worden uit andere materialen waardoor hier
geen kost voor is. Wanneer het koud is, worden er strobalen voorzien voor de varkens en deze
strobalen, 10 à 20 per zes maanden, kosten ongeveer €50.

Personeelskosten
In het huidige format met drie varkens per site en het aantal sites dat operationeel is, volstaat
het aantal vrijwillige medewerkers waar de organisatie momenteel beroep op kan doen. Er zijn
dus geen personeelskosten voor Het Spilvarken.
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Dierenarts, verzekeringen, ontsmetting en registratiekosten
De kosten bij de dierenarts om de drie biggen in te enten zijn ongeveer €70. Daarnaast zijn er
ook registratiekosten bij de DZG (DierenGezondheidsZorg) en bij het FAVV (Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen) voor Sanitel. Daarbovenop sluit men ook een
verzekering voor Burgerlijke Aansprakelijkheid af om de vrijwilligers in te dekken. De
registratiekosten bedragen €200 en de verzekeringskosten €128. Tot slot heeft de organisatie
ook kosten om de site te ontsmetten en proper te houden. Hiervoor doet men beroep op bioontsmettingsmiddelen. Deze kosten om en bij de €60 per site.

Drukwerk en informatieverspreiding
Er wordt heel wat drukwerk aangeboden aan de ‘hulpboeren’ om hen meer informatie en tips
mee te geven omtrent de werking van een site. Dit drukwerk bestaat uit onder andere flyers, een
logboek, een manual en een infobord. De kosten voor dit alles bedragen ongeveer €200 per site.

Transport naar de slachterij
Voor het transport van de varkens naar de slachterij doet men beroep op erkend vervoer. In het
huidige format van drie varkens per site werkt men met een cyclus van zes maanden om de
varkens van big tot volwassen varken te laten groeien. Elke zes maanden vindt er dus een
transport plaats en deze transportkosten bedragen €200.

Slachten en verwerking tot eindproduct
De varkens worden geslacht in de slachterij en daarna verwerkt tot het eindproduct, duurzaam
varkensvlees. Deze activiteiten kosten €400 en vinden eenmaal per zes maanden plaats.

4.1.2 Baten
Verkoop varkensvlees
Aan de inkomstenzijde steunt het businessmodel, logischerwijs, vooral op inkomsten uit de
verkoop van het duurzaam geproduceerde varkensvlees. Per site van drie varkens kan men
gemiddeld 250kg vlees verkopen. Er zijn echter twee prijzen: een commercieel tarief van €20 per
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kg en een sociaal tarief van €14 per kg voor de ‘hulpboeren’. Dit resulteert in een omzet per site
per half jaar die in de range van €3.500 tot €5.000 ligt, afhankelijk van de verkochte hoeveelheid
vlees aan sociaal tarief. Er dient ook opgemerkt te worden dat een deel van het vlees reeds van
tevoren verkocht kan zijn en men op deze wijze alle zaken gemakkelijker kan financieren.

Consultancy en lezingen
Naast de verkoop van het vlees zijn andere inkomstenbronnen het verlenen van advies aan
organisaties en het optreden als gastspreker op evenementen. Voor het verlenen van advies en
om projecten mee op te starten rekent de organisatie €250 per halve dag en €500 voor een
volledige dag aan. Sommige projecten vragen 5 dagen consultancy, andere projecten hebben
genoeg aan één dag advies. Voor lezingen en keynote presentaties variëren de vergoedingen van
€125 tot €250. Voorbeelden van projecten en lezingen zijn: de Wetenschapsdag van het
Koninklijk Atheneum Gent, de Samentuinen-trefdag VELT, Stadslab 2050, Klimaatvriendelijk
Leuven 2030, Niets is Verloren-festival en vele anderen.

Sponsors
Daarnaast zijn er ook nog sponsors die het project een warm hart toedragen en de organisatie
financieel steunen. De meeste sponsors gaven bedragen tussen de €300 en €500. Tot op heden
vond men gemakkelijk drie sponsors per site. Aangezien dit geen ‘vaste’ inkomsten zijn, worden
deze uit de analyse gelaten.

Subsidies
Momenteel kan Het Spilvarken beroep doen op financiële tegemoetkomingen in de vorm van
subsidies. Deze zijn hoofdzakelijk afkomstig van de stad Gent. Bij deze sub-verdeling van
inkomsten kan opnieuw de opmerking gemaakt worden dat dit geen ‘vaste’ inkomsten per site
zijn. Bijgevolg worden ook de subsidies uit de analyse gelaten.
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4.1.3 Overzicht van de kosten en de baten
Hieronder wordt een samenvattend overzicht gegeven van de kosten en baten van één enkele
site met drie varkens en dit voor een periode van 6 maanden. Dit is het huidige format waarin
Het Spilvarken opereert.
In eerste instantie worden de kosten overzichtelijk weergegeven. In de derde kolom wordt
weergegeven in hoeverre elke kostenpost bijdraagt tot het totaal.

Omschrijving

Geraamde kosten

Percentage

Aankoop drie biggen

€150

7,5%

Kosten restafval Ivago

€50

2,5%

Omheining hout + schrikdraad en stallen

€100

5%

Nutsvoorzieningen (verlengdraad en tuinslang)

€100

5%

Stro

€50

2,5%

Bio-veiligheidsmaatregelen (ontsmetting)

€60

3%

Registratie FAVV (Sanitel) en DGZ

€200

10%

Dierenarts

€70

3,5%

Online beurtrolsysteem en Facebookpagina

€0

0%

Drukwerk (flyers, logboek, manual en infobord)

€200

10%

Verzekering

€128

6%

Erkend vervoer

€200

10%

Slachtplan + verwerking

€400

20%

Fietskoeriers

€300

15%

€2.008

100%

TOTAAL
Tabel 1. Overzicht van de kosten van één site

Om het huidige format met drie varkens uit te rollen moet men rekening houden met een kost
van om en bij de €2.000. Wat meteen opvalt, is dat slechts 5 aspecten van deze lijst 65% van de
totale kosten voor hun rekening nemen. Deze zijn: het slachten en verwerken van de biggen, het
vergoeden van het transport door de fietskoeriers, het registreren van de dieren, het voorzien
van drukwerk en het vervoeren van de varkens door middel van erkend vervoer.
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Hieronder worden de inkomsten van het huidige format opgesomd. Ook nu weerspiegelen ze de
geldstromen ten gevolge van één site en dit voor een periode van 6 maanden.

Omschrijving

Geraamde opbrengsten

Verkoop van varkensvlees

€3.500 - €5.000

TOTAAL

€3.500 - €5.000

Tabel 2. Overzicht van de inkomsten van één site

De verkoop van het varkensvlees brengt tussen de €3.500 en €5.000 op per site per 6 maanden.
De reden voor dit grote bereik is te wijten aan het feit dat men werkt met twee tarieven: een
tarief voor de hulpboeren, €14/kg vlees, en een tarief voor de leveranciers van het afval,
namelijk €20/kg vlees. Ervan uitgaande dat elke site met drie varkens resulteert in een opbrengst
van 250kg vlees bekomen we bovenstaand resultaat.
De nettowinst die gegenereerd wordt per site per 6 maanden bedraagt tussen €1.492 en €2.992.
Bij deze winst dient men nog de inkomsten uit sponsoring, subsidies, consultancy en lezingen bij
te tellen. Zoals eerder vermeld is het echter moeilijk om dit per site uit te drukken en kunnen
deze best op organisatieniveau toegevoegd worden.

Een opmerking die bij de tabel van de opbrengsten gemaakt dient te worden is dat men tot op
heden meestal 2 van de 3 varkens aan sociaal tarief verkoopt en 1 varken aan commercieel
tarief. Dit betekent dat de opbrengsten gemiddeld genomen op €4.000 uitkomen. Dit cijfer vindt
men na het uitvoeren van de volgende berekening: 250kg * 2/3 * €14/kg + 250kg * 1/3 * €20/kg
= €4.000. De gemiddelde nettowinst komt dan uit op €1.992 per site per 6 maanden.

4.2 Mogelijke opschaling naar een 50x2-format
Momenteel is Het Spilvarken, in samenwerking met VELT en Vives Hogeschool, volop bezig aan
het ontwerpen van een nieuw businessmodel. In dit businessmodel zou het de bedoeling zijn om
op te schalen naar 100 varkens, namelijk 10 varkens per site waarbij er 5 sites gezocht zouden
worden. Wanneer men dit dan tweemaal per jaar uitvoert, komt men aan het zogeheten 50x2format. De ambitie is nog steeds om dit van onderuit op poten te zetten door het te linken met
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burgers en bedrijven om zo lokale tewerkstelling te genereren. We hebben reeds een inzage in
het businessmodel gekregen en vragen in verband met de schaalbaarheid van het project
kwamen in ons op, aangezien het 50x2-format toch wel een aanzienlijke vergroting van het
project is ten opzichte van het initiële format. Zo kan men zich bijvoorbeeld afvragen of er
genoeg organisaties of personen gevonden kunnen worden die bereid zijn om hun grond gratis
ter beschikking te stellen. Bovendien moeten deze stukken grond ook in oppervlakte vergroten
aangezien ze niet drie, maar vijf varkens moeten huisvesten en er zeker en vast ook naar het
welzijn van de dieren gekeken wordt. Ook met betrekking tot de afvalleveranciers verandert er
heel wat ten opzichte van het format waarin er drie varkens worden gehouden: ofwel moet men
op zoek gaan naar een groter aantal leveranciers ofwel moet men wezenlijk grotere partners
zoeken. Daar het businessplan momenteel nog in een beginfase zit, kan het hier nog niet mee
gepubliceerd worden ter bescherming van het idee en de voorlopige uitwerking ervan.
Voorgaande vragen die in ons opkwamen, zijn dan ook slechts mogelijke kritische bedenkingen
die meegenomen kunnen worden ter voltooiing van het businessmodel, maar een concrete
uitwerking is wegens de bescherming van dit nieuwe businessmodel nog niet mogelijk in dit
MVO-project. Waar we ons wel op mochten richten was het juridische aspect van deze twee
formats. Deze bevindingen kunnen dan ook teruggevonden worden in sectie 6.
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5. Het genereren van extra inkomsten
Het hoofddoel van dit project is om te bekijken of men één of meerdere nieuwe
inkomstenbronnen kan vinden voor de organisatie Het Spilvarken. In wat volgt kan men twee
manieren vinden met betrekking tot het creëren van nieuwe inkomsten.
Een eerste mogelijkheid ligt in het aanrekenen van een vergoeding aan de afvalleveranciers voor
het ‘verwerken’ van hun afval. Deze mogelijkheid werd onderzocht aan de hand van een enquête
bij enkele vegetarische restaurants, koffiebars en broodjeszaken in Antwerpen.
Een tweede manier om extra inkomsten te verwerven is via het aanvragen van bijkomende
subsidies. Hiervoor werd er contact opgenomen met de stad Gent, de stad Antwerpen en het
Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.
Onze aanbevelingen wat betreft deze twee verschillende mogelijkheden kunnen onderaan elke
sectie teruggevonden worden.

5.1 Betalingsbereidheid van afvalleveranciers
Om de betalingsbereidheid van de afvalleveranciers zoals restaurants, broodjeszaken, koffiebars
en anderen te achterhalen, werd er besloten om een kleinschalig onderzoek te voeren in de
vorm van een enquête. Deze werd afgenomen bij 19 respondenten in de stad Antwerpen. De
resultaten en onze bevindingen worden in wat volgt weergegeven.

De ingevulde enquêtes worden achteraan het projectportfolio bijgevoegd. De geïnteresseerde
lezer kan deze volledig lezen. Een samenvatting van deze resultaten wordt hieronder alvast
meegegeven.

De deelnemers bestaan uit (vegetarische) restaurants, broodjeszaken en koffiebars verspreid
over Antwerpen. In totaal waren er 19 deelnemers aan het marktonderzoek. De namen van de
ondernemingen worden hieronder opgelijst:
-

Broodjeszaken: Nonius, Salsa, Kori, Bagatel en Fresh ’n Fruity
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-

(Vegetarische) restaurants: De Broers van Julienne, Falafel Tof, Agora Café, Eten vol
leven, Raw Salad Company, Super Natural, Eten & drinken, Greenway, Tartine en Urban
Wraps

-

Koffiebars : Normo, Mademoiselle Moustache, K50 en Break-Point

Verdeling antwoorden omtrent betalingsbereidheid:
-

Niets : 12

-

Maximaal 50% van de huidige kosten: 2

-

Tussen 50% en het volledige bedrag van de huidige kosten: 3

-

Meer: 0

2 respondenten lieten dit antwoord open. De reden hiervoor is hun gebrek aan interesse om
over te schakelen naar een andere manier van afvalwerking, daar ze tevreden zijn van hun
huidige verwerker.

Wat opvalt is dat het overgrote deel (63%) van de respondenten niets wilt betalen om hun afval
te laten ophalen en verwerken door het Spilvarken. De reden hiervoor was bijna altijd dat ze nu
ook niets dienen te betalen voor de ophaling van hun afval. In de stad Antwerpen kan men er
namelijk voor kiezen om een groene container van 140l aan te schaffen voor €57,5 en deze
wordt gratis wekelijks geledigd. Voor een deel van de ondernemingen volstaat deze kleinere
container echter niet en deze ondernemingen maken meestal gebruik van de zogenaamde
‘groene zakken’ en ‘witte zakken’. Deze kosten €0,20 per zak van 15l en €0,40 per zak van 50l (de
zakken specifiek voor GFT) en €1 per zak (de zakken voor restafval, waar GFT ook bij mag). De
ondernemingen die in dit ‘systeem’ zitten waren meestal wel bereid om te betalen voor de
diensten van een vzw als Het Spilvarken. (Stad Antwerpen, 2016)
Nog een andere mogelijkheid is om grotere containers aan te schaffen en een sticker van
‘bedrijfsafval’ aan te schaffen bij de Stad. Deze containers hebben een inhoud van 240 liter, 770
liter of 1100 liter. De prijzen voor deze grotere containers vindt men terug in onderstaande
tabel. (Stad Antwerpen, 2016)
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Container 240

1 januari – 31

1 april – 30

1 juli – 30

1 oktober – 31

Totaal

maart

juni

september

december

€200

€150

€100

€50

€500

€655

€492

€328

€164

€1.639

€915

€687

€458

€229

€2.289

liter
Container 770
liter
Container
1100 liter
Tabel 3. Op basis van gegevens van de Stad Antwerpen

Enkele conclusies die aan dit marktonderzoek verbonden kunnen worden zijn ten eerste dat uit
deze enquête blijkt dat het veel moeilijker zal zijn om leveranciers te vinden in Antwerpen die
willen betalen voor de verwerking door Het Spilvarken dan in Gent, aangezien men in Gent
sowieso dient te betalen voor het laten ophalen van GFT-afval. Ten tweede, en dit is nog
belangrijker voor ons project, kunnen we besluiten dat diegenen die nu ook al dienen te betalen
voor de afvalophaling ook bereid zijn om te betalen voor de ophaling door een vzw als Het
Spilvarken. Dit is zeer goed nieuws en de implicaties hiervan zijn verregaand voor Het Spilvarken.

Analyse van de huidige leveranciers van Het Spilvarken brachten aan het licht dat deze allemaal
moesten betalen voor het laten ophalen van hun afval voordat ze besloten samen te werken met
Het Spilvarken. De prijzen varieerden: enkelen betaalden ongeveer €0,20/kg, terwijl anderen via
een abonnementensysteem bij Ivago werkten. Voor het gros van de kleine ondernemingen
volstaat een container van 240l die wekelijks wordt opgehaald en geledigd door Ivago. De kosten
van dit systeem bedragen €23,2 per maand, bestaande uit een huurkost van de container van
€3,72 per maand en een abonnementskost van €19,48 per maand. Uit navraag bij Ivago blijkt dat
dergelijke container maximaal 60 kg afval kan bevatten. Vertrekkende van dit cijfer en rekening
houdend met het feit dat een site per 6 maanden ongeveer 1000 kg afval verwerkt, kan men tot
volgende conclusies komen. (Ivago, 2016) (P. Lissens, persoonlijke communicatie, 12 april, 2016)
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De leveranciers die aan een bedrag van €0,20/kg hun afval lieten ophalen, zouden €200
uitsparen door hun GFT-afval op te laten halen door Het Spilvarken in plaats van door Ivago.
Voor de leveranciers die via het andere systeem werkten zien de cijfers er anders uit. Wanneer
men ervan uitgaat dat een container elke week opnieuw vol zit, heeft men ongeveer 17
ledigingen nodig om aan 1000 kg te geraken. Dit wil zeggen dat men abonnementskosten van 17
weken of ongeveer 4 maanden kan uitsparen door het afval te laten verwerken door Het
Spilvarken. Dit komt neer op een bedrag van €92,8 (=4 * €23,2). Echter, niet elke kleine
onderneming produceert wekelijks 60 kg GFT-afval. Een groot deel van deze kleinere zaken zal
slechts een halve container of 30 kg afval per week voortbrengen. Analoge berekeningen geven
aan dat men dan 34 weken ofwel 8 maanden abonnementskosten kan uitsparen door samen te
werken met Het Spilvarken. Dit komt neer op een bedrag van €185,6.

Uit het marktonderzoek dat werd uitgevoerd in Antwerpen blijkt dat die ondernemingen die nu
dienen te betalen voor het laten ophalen van hun afval zeker bereid zouden zijn dit ook te doen
als dit zou gebeuren door Het Spilvarken. Rekening houdend met bovenstaande berekeningen
en met de resultaten van het onderzoek in Antwerpen komen we tot het besluit dat een prijs van
ongeveer €150 per ton, ofwel €0,15 per kg, in Gent tot de mogelijkheden behoort.
Dit zou resulteren in een extra inkomstenbron van €150 per site per 6 maanden. Afhankelijk van
de opbrengsten uit de verkoop van het vlees zou de nettowinst per site per 6 maanden op deze
manier met 5 à 10% opgekrikt kunnen worden. Deze toename wordt gevonden door de extra
winst, namelijk €150, in verhouding te stellen tot de oorspronkelijk bekomen nettowinst,
namelijk €1.492 als minimale nettowinst en €2.992 als maximale nettowinst.

Zoals in sectie 4.1.3 reeds werd aangehaald bedraagt de gemiddelde nettowinst per site per 6
maanden ongeveer €1.992. Een toename van de nettowinst met €150 tot €2.142 resulteert in
een gemiddelde procentuele stijging van de nettowinst met 7,5%.
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5.2 Bijkomende subsidies
Gezien Het Spilvarken draait op eigen inbreng van vrijwilligers, is elke vorm van steun welkom.
Daarom werd er voor dit deel op zoek gaan naar beschikbare initiatieven die vzw Het Spilvarken
mogelijk kunnen ondersteunen. De argumenten die hierbij werden gebruikt is dat de organisatie
enerzijds een duurzaam project is dat een wijk opwaardeert, op ecologisch verantwoorde wijze
aan afvalverwerking doet en bio-vlees oplevert. Anderzijds versterkt het project ook de sociale
cohesie binnen een wijk, aangezien de bewoners zelf verantwoordelijkheid dragen voor de
verzorging van de dieren. Zo komt een wijk tot een nauwe samenwerking, wat de
samenhorigheid ten goede komt.
Een mogelijke manier voor Het Spilvarken om verdere groei te faciliteren is door zich te richten
op het verkrijgen van overheidssubsidies. De opties die initiatieven als Het Spilvarken
ondersteunen in de vorm van subsidies worden in wat volgt voor zowel Gent, Antwerpen als
Vlaanderen bekeken.

5.2.1 Stad Gent
In de huidige situatie voorziet de stad Gent in de terugbetaling van de opstartkosten voor vzw’s.
Hiervan heeft Het Spilvarken ook gebruik kunnen maken. De administratieve lasten werden zo
dus onmiddellijk gedekt. Het project wordt ook vermeld op de website van de stad:
https://klimaat.stad.gent/nl/varkens-en-kippen-als-afvalverwerker-de-buurt.

De stad Gent draagt duurzaamheid hoog in het vaandel en project Het Spilvarken combineert
zowel duurzaamheid met het versterken van maatschappelijke cohesie binnen een buurt. Gent
wil zich tegen 2050 als een echte klimaatstad profileren. Een van de punten uit de beleidsnota
luidt: “De Stad Gent zet in op een duurzaam lokaal voedselsysteem, waarbij we de link tussen
boer en consument versterken. Voeding heeft een belangrijke impact op het klimaat.” (Stad
Gent (a), 2016)

Men ging daarom op zoek naar mogelijke ondersteuning voor Het Spilvarken om zo expansie te
kunnen bekostigen. Een eerste zoektocht op de site van de stad Gent leverde enkele
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mogelijkheden op. Zou zo Het Spilvarken in aanmerking kunnen komen voor een subsidie voor
erkende milieu- of natuurverenigingen. Een milieuvereniging wordt in het reglement aangeduid
als “Een vereniging die zich op het grondgebied van de stad Gent bezighoudt met kennis- en
informatiebeheer, educatie, onderzoek of advies met betrekking tot één of meerdere
milieuthema’s zoals opgenomen in het milieubeleidsplan van de Stad Gent.” De werkingssubsidie
bedraagt €200 per kalenderjaar en €100 bonus per punt. Men kan op verschillende manieren
punten verdienen, dit staat uitgebreid vermeld in het reglement op de webpagina van de Stad
Gent, sectie Natuur & Milieu. De aanvraag dient telkens op 31 maart te gebeuren, dus de
organisatie is hier voor 2016 al te laat mee maar kan hier wel voor appliqueren in 2017. (Stad
Gent (b), 2016 ; Stad Gent (c), 2016, p.1)

Een tweede mogelijkheid is een subsidie voor duurzame wijkprojecten. Dit is van toepassing op
een groep van 4 wijkbewoners of een vzw die een actieve participatie in een wijk kan aantonen.
Gezien Het Spilvarken de varkentjes vaak in een bepaalde buurt zet, zou dit volgens de vereisten
moeten voldoen. Het project dient ook bij te dragen tot energiebesparing en CO2-vermindering.
In een eerder onderzoek uitgevoerd voor de organisatie blijkt dat de afvalverwerking en
vleesverwekking op de manier van Het Spilvarken een veel kleinere ecologische voetafdruk
achterlaat dan het traditionele proces. Belangrijk bij deze subsidie is dat de financiering enkel
kan gebruikt worden voor advies en expertise en niet voor gebruikte materialen. Men krijgt
minimum €1.500 en maximum €12.000. Dit zijn grote bedragen voor het Spilvarken maar met
het minimumbedrag kan bijvoorbeeld volledig uitgedacht worden hoe het proces verbeterd of
geoptimaliseerd kan worden en hoe men kan uitbreiden zowel in Gent als op termijn naar
andere steden. Men dient de subsidie aan te vragen ten laatste op de laatste werkdag van
februari of ten laatste op de laatste werkdag van september. Men dient ook te rekenen op een
tijdsspanne van drie maanden tussen het indienen van de aanvraag en de aanvang van het
project. Uit de informatie van de Stad Gent kan men vermoeden dat men hier eerder op
eenmalige projecten rekent. Het zou echter in het voordeel van de stad en samenleving zijn
indien een project als Het Spilvarken ondersteund wordt, gezien men na het verkrijgen van extra
advies dit overal opnieuw kan toepassen. (Stad Gent (d), 2016)
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Er werd contact opgenomen met de dienst Milieu en Klimaat binnen de stad Gent. Hieruit blijkt
dat de organisatie reeds op maximale wijze wordt ondersteund door de stad. Zoals eerder
vermeld, werden er reeds bewoners ondersteund met de subsidie voor duurzame wijkprojecten.
Dit kan men dus opnieuw inroepen indien er nieuwe varkentjes worden neergezet in de stad. Uit
communicatie met mevrouw Sofie Verhoeven van de Milieudienst - Departement Milieu, Groen
en Gezondheid van de stad Gent bleek dat er reeds nauw contact is met de organisatie maar dat
verdere ondersteuning (waaronder de erkenning als milieuvereniging) momenteel niet mogelijk
is.

5.2.2 Stad Antwerpen
Aangezien vzw Het Spilvarken op termijn zou willen uitbreiden richting andere steden,
waaronder ook Antwerpen, werd dit voor het ondersteuningsaspect opgenomen in ons project.
Er werd daarom contact opgenomen met de stad Antwerpen, meer bepaald met het Ecohuis dat
zich inzet voor ecologische en duurzame projecten. (Ecohuis Antwerpen, 2016)

Telefonisch contact met deze organisatie leverde echter niets op. Ook op de website wordt geen
vermelding gemaakt van ondersteuning die men in het geval van Het Spilvarken zou kunnen
oproepen. Hieruit blijkt duidelijk dat de politieke agenda in Antwerpen significant afwijkt van die
in Gent. Over de telefoon werd gesuggereerd om contact op te nemen met de vuilophaaldienst
van de stad Antwerpen. Contact hiermee leverde niets op en zo werd men van het kastje naar de
muur gestuurd. Hieruit blijkt dat het Ecohuis en de stad Antwerpen in het algemeen zich eerder
focust op het duurzaam maken van woningen maar nog geen infrastructuur opgezet heeft ter
ondersteuning van duurzame wijkprojecten zoals Het Spilvarken. Er werd enkel verwezen naar
de subsidielijst van het Vlaams Agentschap van Innovatie en Ondernemen (VLAIO). Op dit vlak
zijn er dus nog zeker verbeteringen mogelijk in de stad Antwerpen in vergelijking met de stad
Gent.
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5.2.3 Vlaanderen
Daarnaast werd er naar andere mogelijke vormen van ondersteuning gezocht. Men volgde
hierbij de suggestie van de stad Antwerpen en raadpleegden de subsidiebank van het Vlaams
Agentschap van Innovatie en Ondernemen (VLAIO).

Een mogelijkheid waar Het Spilvarken mogelijk voor in aanmerking komt is het Delhaize Group
Fonds, een fonds verbonden aan de Koning Boudewijnstichting. “Dit fonds richt zich op
geefpleinen, kringloopprojecten, lokale ruilsystemen, kringloopeconomie, upcycling etc. Deze
initiatieven zijn goed voor het leefmilieu omdat ze de verspilling beperken en de weg wijzen naar
een wereld zonder afval. Maar zij bieden de deelnemers ook en vooral de kans om elkaar te
ontmoeten en solidariteitsbanden te smeden met andere bewoners, andere leden van de
gemeenschap. Die uitwisseling bevordert de creativiteit en het samenleven”. (Koning
Boudewijnstichting, 2016)

Dit sluit nauw aan met de doelstellingen van vzw Het Spilvarken. Enerzijds wordt de afvalberg
verkleind door het verwerken van fruit- en groenteafval. Ook wordt er ecologisch vlees
gekweekt. Anderzijds wordt de sociale cohesie binnen de buurt versterkt doordat
buurtbewoners samen zorg dragen voor de dieren. Ook kunnen verwaarloosde groene buurten
worden opgewaardeerd om zo een attractieve plaats te worden.

Het Fonds Delhaize Groep wil bijdragen aan dit soort projecten en stelt hiervoor in 2016
€145.000 ter beschikking. Verenigingen of bewonersgroepen moeten hun kandidatuur indienen
via de oproeppagina voor organisaties van het Fonds. De financiële steun per project loopt op tot
€5.000. Men kan een project indienen tot en met 9 mei 2016. De selectie zal bekend gemaakt
worden op 9 september 2016. (Koning Boudewijnstichting, 2016)
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5.2.4 Aanbevelingen op de verschillende niveaus
Onze aanbeveling voor de stad Gent is dus het nauwe contact met de stad te behouden en op de
hoogte te blijven van alle veranderingen in het beleid, om zo in aanmerking te kunnen komen
voor eventuele nieuwe vormen van ondersteuning.
Een aanbeveling voor wat betreft Antwerpen is dat de organisatie moet trachten om een nauw
contact op te bouwen met mensen van het Ecohuis om zo eventuele ondersteuning mogelijk te
maken. Een tweede aanbeveling die men hier kan maken op juridisch vlak en met het oog op de
schaalvergroting van het project, is dat men indien men in Antwerpen actief wil zijn, hier kan
opereren onder een VOF. Op deze manier kan het vlees verkocht worden aan externen en ook
winst uitgekeerd worden. Voor meer informatie over deze juridische vormen verwijzen we u
graag naar sectie 6 in dit rapport.
Onze aanbeveling op overkoepelend niveau is dat vzw Het Spilvarken zich kandidaat stelt voor
het Fonds Delhaize Groep. Een vereiste is wel dat de organisatie zich blijft organiseren als vzw en
niet omvormt naar een commerciële vennootschap. Voor een uitgebreidere analyse van de
mogelijke rechtsvormen voor Het Spilvarken verwijzen we naar onderdeel 6.
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6. Juridische aspect van Het Spilvarken
Bij de oprichting van een onderneming moet er gekozen worden voor een specifieke juridische
vorm waarin de onderneming is gegoten, de zogeheten rechtsvorm. Zoals ook een persoon
rechten en plichten heeft, bepaalt de rechtsvorm ook min of meer welke rechten en plichten je
als onderneming hebt. Aldus moest Het Spilvarken een rechtsvorm aannemen. Er kunnen echter
wel mogelijks verschillen optreden naargelang welk format Het Spilvarken zal uitvoeren. In wat
volgt zal er daarom op deze kwestie verder in gegaan worden.

6.1 Juridische vorm in het 3-varkens-format
Daar Het Spilvarken niet meteen streeft naar het uitbouwen van een lucratieve bezigheid werd
er met recht en reden voor een vzw gekozen en niet voor een vennootschapsvorm zoals
bijvoorbeeld een NV, BVBA of VOF. Bij deze drie laatste rechtsvormen is het namelijk de
bedoeling om de winst uit te keren als dividend aan de personen die betrokken zijn bij de
vennootschap. In de structuur van de vzw is het daarentegen wel mogelijk om een loon uit te
keren indien het loon marktconform is en er tegenover dit loon prestaties staan. Creativiteit is
hier uit den boze, gezien verschillende rechterlijke uitspraken hieromtrent (Kunstenloket, 2007).
Een belangrijke opmerking hierbij is dat een vzw geen winstoogmerk mag hebben, maar dat er
wel winst gemaakt mag worden. Uit navraag bij Het Spilvarken blijkt dat er echter nog geen
moeilijkheden zijn opgetreden of overtredingen tegen de juridische wetgeving van een vzw zijn
voorgevallen.
De ontzegging tot het uitkeren van dividend bij een vzw is dus een verschilpunt in vergelijking
met een vennootschapsvorm. Binnen de wetgeving omtrent een vzw zijn er echter nog
verschillen op te merken die in het bijzonder handelen over de grootte van een vzw. Indien Het
Spilvarken wil groeien, wat daadwerkelijk af te leiden viel uit de gespreken met de begeleider
van het project, moet er hier uiteraard rekening mee gehouden worden. Zo zijn er enkele criteria
die bepalen of de organisatie een kleine dan wel grote vzw is. Deze zijn als volgt:
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Gemiddeld vijf werknemers in voltijdse equivalenten



€250.000,00 ontvangsten exclusief btw



Balanstotaal van €1.000.000,00

Indien er maximum 1 van bovenstaande criteria wordt overschreden, is er sprake van een kleine
vzw. Als er daarentegen minstens 2 van bovenstaande criteria worden overschreden, spreekt
men van een grote vzw. Onder andere de boekhoudkundige verplichtingen verschillen
naargelang de grootte van de vzw. Zo moet een kleine vzw een vereenvoudigde boekhouding
voeren. Dit houdt in dat de vzw een begroting, dagboeken, een jaarrekening en een inventaris
dient bij te houden. Sommige van deze documenten moeten jaarlijks neergelegd worden op de
griffie van de rechtbank van koophandel. In vergelijking met de kleine vzw is een grote vzw
verplicht om een dubbele boekhouding te voeren, dus inclusief financieel. (VDV Accountants (a),
2016)
De vereenvoudigde boekhouding is in principe een tegemoetkoming voor de kleine vzw’s,
aangezien er minder administratieve rompslomp mee gepaard gaat. In bepaalde gevallen kan dit
echter ook gezien worden als een vergiftigd geschenk omdat men er als onderneming een iets
groter risico mee loopt. Dit komt omdat de vereenvoudigde boekhouding niet voldoende is voor
bewijskrachtig boekhouden. Als het namelijk ooit tot een juridisch geschil komt met de fiscus, zal
de onderneming of vzw aan het kortste eind trekken. Er dient hier wel gezegd te worden dat een
kleine vzw er voor mag kiezen om een dubbele boekhouding te voeren, op voorwaarde dat ze dit
minstens drie jaar blijft doen (Zelfstandigen, 2015).
Tot op heden is Het Spilvarken nog steeds een kleine vzw en is het dus niet verplicht om een
dubbele boekhouding te voeren. Ze hebben er ook voor gekozen om dit niet te doen en het dus
bij een vereenvoudigde boekhouding te houden. Zoals al aangehaald is, is dit vooral een keuze
uit administratieve overwegingen. Uiteraard is het zeer moeilijk om als kleine vzw, met enkel
maar vrijwilligers, ook nog eens tijd of geld vrij te maken voor het (laten) uitvoeren van een
dubbele boekhouding. Toch moet er hier zeker ook aandacht naar gaan, gezien het eerder
aangehaalde nadeel in verband met de bewijskracht.
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6.2 Juridische vorm in het 50x2-format
Wanneer men binnen Het Spilvarken overstapt naar het 50x2-format veranderen er enkele
zaken. De belangrijkste bron van inkomsten voor Het Spilvarken is, los van het format, de
verkoop van het varkensvlees op het einde van een cyclus. Waar men in het scenario met 3
varkens dit varkensvlees nog op een legale manier van de hand kon doen door het te verkopen
aan de zogenaamde leden van de organisatie (in wezen de leveranciers van het afval), ligt dit in
het 50x2-format ietwat anders. Er is in dit format namelijk veel meer vlees geproduceerd worden
en men moet en zal verder kijken dan enkel de verkoop aan leden. Doordat men het vlees echter
ook aan andere organisaties of personen (in beide gevallen ‘niet-leden’) verkoopt, kan men in
principe geen vzw meer zijn. Bijgevolg moet er naar een echte vennootschapsvorm overgestapt
worden. Een alternatief van de vzw is dan in vele gevallen de Vennootschap Onder Firma (VOF).
In deze rechtsvorm is het bijvoorbeeld wel mogelijk om handelsdaden te stellen zonder de
beperkingen die bij een vzw wel van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld enkel een verkoop van
varkensvlees aan leden. Daarnaast is er bij de oprichting van een VOF geen minimumkapitaal
vereist en mag er een vereenvoudigde boekhouding neergelegd worden, quasi identieke
regelingen als bij de oprichting van een vzw. Het grote nadeel aan de VOF in vergelijking met de
vzw kan echter teruggevonden worden bij het onderdeel van de aansprakelijkheid. Bij een VOF is
het namelijk zo dat men als vennoot onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden
van de VOF. Op die manier lopen zij dus het risico om heel hun (persoonlijke) vermogen te
verliezen door de handelingen van hun medevennoten. Bij een VZW daarentegen is men niet
aansprakelijk indien er een zogeheten normaal beheer is. (VDV Accountants (b), 2016)
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Voor de volledigheid geven we hier nog een kort overzicht wat betreft de vergelijking van een
vzw met een VOF (VDV Accountants (b), 2016):

VZW

VOF

Geen vereist

Geen vereist

minimumkapitaal

minimumkapitaal

De inbreng van kapitaal

/

Geld, goederen of arbeid

Verificatie revisor bij inbreng

/

Nee

3

2

Onderhandse akte

Onderhandse akte

Raad van Beheer

Vennoten of 1 of meerdere

Minimumkapitaal

in goederen?
Minimum aantal personen
Oprichtingsakte
Bestuur

zaakvoerders
Aansprakelijkheid

Niet aansprakelijk indien

Onbeperkt en hoofdelijk

normaal beheer
Aandelen

/

Geen of op naam

Fiscaliteit

Rechtspersonenbelasting

Vennootschapsbelasting

Beperkte boekhouding

Vereenvoudigde

Boekhoudkundige
verplichting

boekhouding (omzet
maximaal €495.787,04)

6.3 Aanbevelingen wat betreft de rechtsvorm
De keuze wat betreft de rechtsvorm die Het Spilvarken dient aan te nemen is niet zo eenduidig
vast te stellen. Momenteel is Het Spilvarken in Gent, waar men nog via het format met drie
varkens werkt, een vzw. Er zijn echter plannen om dit format om te schalen naar het 50x2format, waardoor een vzw in principe legaal veel moeilijker te behouden blijft. Op die manier
moeten ze de overstap maken van vzw naar VOF, wat ook weer een draaimolen van
administratieve beslommeringen op gang brengt. Dit had vermeden kunnen worden door
meteen, bij het begin van het format met drie varkens, voor een VOF te kiezen. Langs de andere
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kant was er voor Het Spilvarken nog geen voorganger en is dit initiatief gestart uit ideologische
doelstellingen en absoluut niet uit commerciële doelstellingen. Vanuit dat oogpunt is de keuze
voor een vzw dus wel correct te noemen.
Blijven we natuurlijk nog met de vraag zitten wat mogelijke initiatiefnemers uit andere steden
die eenzelfde soort concept als Het Spilvarken willen opzetten, moeten kiezen qua rechtsvorm.
Als men bijvoorbeeld verregaande commerciële plannen heeft, is het beter om meteen bij de
opstartfase voor een VOF te kiezen, teneinde toekomstige legale en administratieve
moeilijkheden meteen te tackelen. Het Spilvarken is en blijft dan wel een initiatief dat vanuit
puur ideologische doelstellingen vertrekt, er is niets dat u kan verbieden om een commerciële
vennootschap, een VOF in dit geval, op te richten vanuit méér dan commerciële belangen.
Langs de andere kant biedt de vzw dan weer voordelen ten opzichte van de VOF wat betreft
subsidies. Zo geniet vzw Het Spilvarken van subsidiering en ondersteuning vanuit de stad Gent.
Deze subsidiering is enkel van toepassing op verenigingen en vzw’s. Indien men zich dus onder
een commerciële vennootschap zou organiseren, komt men niet in aanmerking voor verdere
ondersteuning vanuit de stad Gent. Ook voor de projectoproep van het Delhaize Fonds zou het
Spilvarken bij omschakeling naar een commerciële entiteit niet meer in aanmerking komen. Er
wordt duidelijk in de oproep vermeld dat openbare instellingen en commerciële bedrijven niet in
aanmerking komen voor de financiering.
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7. Conclusie
Bij de analyse van het huidige format valt op dat de enige vorm van inkomsten die rechtstreeks
van de site afkomstig is, de verkoop van varkensvlees is. Daarom was het nuttig om te kijken wat
de betalingsbereidheid van afvalleveranciers is. Door de afvalleveranciers te laten betalen voor
de ophaling van afval zou de nettowinst per site per 6 maanden met 5 à 10% opgekrikt kunnen
worden volgens ons gevoerde onderzoek. Wat betreft de subsidies is er in Gent momenteel niets
extra mogelijk. In Antwerpen zouden contacten met het Ecohuis eventueel wat kunnen
opleveren en op Vlaams niveau zijn er zeker nog mogelijkheden. Qua rechtsvormen (vzw/VOF)
spelen de verschillen zich af op vlak van aansprakelijkheid en recht op subsidies.
De leveranciers van het afval laten betalen voor hun afvalophaling door Het Spilvarken is zeker
iets wat in de toekomst kan gebeuren. Wat betreft subsidies moeten alle initiatieven in Gent
passief in de gaten gehouden worden. In Antwerpen zou er zelf actief contact moeten gezocht
worden. Wat betreft de rechtsvorm moet er nodige voorzichtigheid ingebouwd worden indien
men naar een VOF overstapt. Vooral qua aansprakelijkheid en door het feit dat men dan vele
subsidies misloopt. Ook moeten er nog verdere kritische bedenkingen komen bij de opschaling
naar het grotere 50x2-format. Het project kan uitgerold worden in andere steden, al moet men
zich bewust zijn van de verschillen tussen steden.
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