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FEBEM is als federatie de laatste jaren sterk gegroeid 
en telt inmiddels meer dan 240 leden. Vijf fulltime mede-
werkers werken op het secretariaat ter ondersteuning 
van alle activiteiten. De federatie neemt in 2010 duidelijk 
de positie in van vertegenwoordiger van privaatrechtel-
ijke bedrijven die in België actief zijn in het afvalbeheer, 
de grondreiniging en de productie van hernieuwbare 
energie. Deze bedrijven kunnen zowel in publieke als 
private handen zijn (of gemengd). De FEBEM vertegen-
woordigt echter geen intercommunales of andere speci-
fieke overheidsstructuren.

De laatste jaren heeft de federatie heel wat nieuwe acti- 
viteiten ontwikkeld. Een tweewekelijkse elektronische 
nieuwsbrief (Flash), een driemaandelijks ledenblad 
(Focus), veertien werkgroepen, tal van task forces, eve-

nementen, opleidingen en dergelijke meer maken van 
FEBEM een levendig geheel, gecompleteerd door de 
leden.

Na de introductie van het Jaarbericht, alweer enkele jaren 
geleden, is het nu tijd om een duurzaamheidsrapport uit 
te brengen. Dit initiatief van de FEBEM-werkgroep Com-
municatie is een nieuwe stap in het communicatiebeleid 
van de federatie en de sector. Het is de bedoeling om elk 
najaar uit te pakken met een rapport, waarin we de duur-
zaamheidsaspecten van het jaar in onze sector belichten. 
Zo presenteren we in het najaar van 2010 het rapport over 
2009.  Dit eerste rapport zal in de toekomst verder groeien 
en nog meer aspecten bevatten inzake duurzaamheid 
van nog meer bedrijven.  Uw suggesties zijn welkom op  
info@febem-fege.be

VOORAF:  
FEBEM, federatie van bedrijven voor 
milieubeheer
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De sector van milieubedrijven verbindt bij uitstek de 
industriële sector met de ecologie.  Onze leden maken 
dagelijks werk van het creëren van oplossingen voor 
milieuproblemen en het scheppen van nieuwe opportu-
niteiten in het milieubeheer.  Door dit op een economisch 
gezonde manier te doen, hebben de ontwikkelde activ-
iteiten een duurzame toekomst.  De FEBEM-leden gaan 
daarvoor op zoek naar innovatieve initiatieven, die zowel 
ecologische als economische voordelen creëren voor 
zichzelf en hun klanten.  Onze sector is dan ook een be-
langrijke katalysator voor het ontwikkelen van duurzame 
oplossingen voor de hele industrie.  Dit rapport wil dan 
ook een eerste beeld geven van de initiatieven die onze 
leden nemen en de huidige situatie op het vlak van enkele 
duurzaamheidscriteria.  Dit rapport volgt de welbekende 
indeling PROFIT-PEOPLE-PLANET-PRODUCTS.  Bij de 
voorbeelden zijn de namen van de betreffende bedrijven 
weggelaten, omdat ze exemplarisch zijn voor de sector 
en veelal bij meerdere bedrijven voorkomen. 

1.1 Wat is duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen (of maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO)) is een continu verbeterproces, 
waarbij ondernemingen vrijwillig en op systematische 
wijze economische, milieu- en sociale overwegingen 
geïntegreerd opnemen in de gehele bedrijfsvoering.  
Belangrijk daarbij is het begrip “geïntegreerd”: achter de 
maatregelen zit een globale visie vanuit de bedrijfsvoe-
ring.

1.2  Afbakening van het duurzaam-
heidsrapport

Het is niet de bedoeling van FEBEM om een duurzaam-
heidsrapport op te stellen dat alle aspecten van duur-
zaamheid bij de milieubedrijven dekt.  We hebben ons 

gefocust op de beschikbare cijfers bij onze grote leden, 
om zo te vermijden dat wij al onze leden zouden moeten 
bevragen.  Opvallend is dat bij het raadplegen van over-
heidsinstellingen weinig gegevens over onze sector kant 
en klaar beschikbaar zijn.  De overheid heeft nog veel 
werk om de informatie die ze opvragen bij de bedrijven 
nog doelgerichter te verwerken.  
Het rapport handelt vooral over de afvalsector maar daar 
waar mogelijk, hebben we ook de grondreinigers onder 
de aandacht gebracht.
In dit eerste duurzaamheidsrapport, opgesteld over het 
verslagjaar 2009,  hebben we ons beperkt tot aspecten 
die: 

 ▪ beschikbaar zijn of relatief gemakkelijk ter beschik-
king konden worden gesteld door de sector, de 
bevoegde overheden en afvalgerelateerde organi-
saties zoals Fost Plus;

 ▪ bepalend zijn voor de duurzaamheidprestatie van de 
sector. In het bijzonder de productie van secundaire 
materialen en energie enerzijds en energie- en 
grondstoffenbesparing anderzijds.

Eén van de manieren om de complexe materie van 
duurzaamheid binnen de sector van milieubedrijven te 
concretiseren, is het gebruiken van een set indicatoren. 
Een indicator is een maat die toelaat om de prestaties 
in termen van duurzaamheid te kunnen vaststellen. Met 
behulp van duurzaamheidsindicatoren is gemakkelijker 
te communiceren over concrete, waarneembare trends 
in de sector.

1  Waarom een  
duurzaamheidsrapport ?
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We onderscheiden twee types indicatoren:

 ▪ Kwantitatieve of performantie-indicatoren die output 
en processen meten. Bijvoorbeeld een cijfermatige 
analyse van de verwerkingswijze van huishoudelijk 
afval. 

 ▪ Kwalitatieve indicatoren die een goede praktijk weer-
geven, maar moeilijk uit te drukken zijn in meetbare 
waarden. Bijvoorbeeld een casestudie rond gebruik 
van alternatieve energie of productinnovatie. 

We onderscheiden indicatoren voor de verschillende 
dimensies van duurzaamheid:

 ▪ Economisch (PROFIT/PRODUCTS)

 ▪ Milieu (PLANET): bij het beoordelen van mi-
lieuaspecten kijken we naar de positieve of nega-
tieve impact van de sector op het milieu en het 
gebruik van grondstoffen.

 ▪ Sociaal (PEOPLE): bij sociale aspecten kijken we 
naar hoe bedrijven in de sector omgaan met ver-
schillende belanghebbenden zoals werknemers, 
klanten, de gemeentes, of de lokale gemeenschap-
pen waarin bedrijven opereren.

Binnen elke dimensie kunnen nog een aantal thema’s 
worden onderscheiden. Voor de dimensie PLANET zijn 
dat bijvoorbeeld:

 ▪ Energiegebruik;

 ▪ Energievoorziening: de hoeveelheid energie die de 
afvalsector produceert;

 ▪ Klimaat en luchtkwaliteit: emissies van broeikasgas-
sen;

 ▪ Transport: reductie van CO2 emissies;

 ▪ Afval: hoeveelheid selectief ingezameld afval;

 ▪ Secundaire grondstoffen;

 ▪ Waterverbruik;

1.3  Beschikbare gegevens

De gegevens die voor de verscheidene indicatoren in dit 
rapport worden gebruikt, zijn afkomstig van:

 ▪ Milieuoverheden, zoals OVAM, OWD, BIM, DGRNE, 
VMM, LNE…;

 ▪ Organisaties verantwoordelijk voor de praktische 
uitvoering van de terugname- en aanvaardingsplich-
ten zoals Fost Plus;

 ▪ Onze leden, voornamelijk informatie uit gepubli-
ceerde jaarverslagen, duurzaamheidverslagen en 
casestudies die ons werden overgemaakt met het 
oog op dit rapport. 

De bruikbare informatie, specifiek voor onze sector, is 
niet voor alle indicatoren publiekelijk beschikbaar. 
Daarnaast verschilt de mate van beschikbaarheid van 
gegevens sterk per gewest. Voor het Vlaamse Gewest 
zijn er meer bruikbare gegevens beschikbaar dan voor 
het Waalse Gewest. Daarom is het niet mogelijk om op 
uniforme wijze indicatoren te beschrijven.
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2.1  Financieel-economische situatie: 
de leden van FEBEM hebben 
afgezien tijdens de crisis

FEBEM heeft de resultatenrekeningen geanalyseerd van 
haar verschillende leden die actief zijn op het vlak van 
afvalbeheer en bodemsanering. Daar waar men een 
uiterst moeilijk jaar 2009 had kunnen verwachten, heeft 
de sector toch « het hoofd boven water » kunnen houden. 
Zoals wordt benadrukt in het tijdschrift INCIDENCES  
« de weerstand heeft zich goed georganiseerd » maar de 
sector heeft toch afgezien.

Vooreerst kunnen we vooropstellen dat er een verschil 
bestaat tussen de grote ondernemingen en de KMO’s. 
De multinationals zijn er bijvoorbeeld in geslaagd om hun 
omzetcijfer enigszins te stabiliseren (-0,37%) . Als we 
daarentegen de verschillende subsectoren analyseren, 
stellen we vast dat het omzetcijfer in elkaar is gezakt 
(-12%).
Enkel de sectoren inzake terugwinning van energie 
(+3,2%) en in mindere mate recycling van elektrisch en 
elektronisch afval (+0,1%) hebben hun inkomsten nog 
weten te verhogen. De recyclagesector in zijn geheel 
heeft daarentegen heel sterk afgezien. 2008 was een vrij 
uitzonderlijk jaar en in vergelijking daarmee is 2009 veel 
minder. De schroot- (-32%), papier- (-33%) of plasticrecy-
clagesector (-18%) hebben bijvoorbeeld de ineenstorting 
van de markt heel sterk gevoeld. De glasrecyclagesector 
heeft nog goed weerstand kunnen bieden (-1%), maar 
men merkt toch dat de meeste recycleurs hun boekjaar 
vaak met rode cijfers afsluiten. We zullen dit dus aan-
dachtig moeten opvolgen.
Ook de stortplaatsen zijn niet gespaard gebleven (-17% 
omzet). Het regulatiebeleid dat door OVAM gevoerd wordt 
(afschaffing van de stortafwijkingen om de capaciteit van 
verwerking via terugwinning van energie te behouden) 
heeft resultaten getoond.

Hoe hebben de bedrijven gereageerd om rendabel te 

blijven?

Ondanks bepaalde herstructureringen zijn de jobs in de 
sector relatief goed behouden gebleven (-0,57%).   
Het is ongetwijfeld zo dat de daling van de stookolieprijs 
de behoeften heeft kunnen compenseren om de vaste 
kosten zoveel mogelijk te drukken om de vennootschap-
pen er bovenop te houden. 

We kunnen ons in ieder geval verheugen over het 
feit dat de nood aan kostenverlaging zich niet heeft 
toegespitst op een personeelsinkrimping. Zoals talrijke 
ondernemingen, hebben de werkgevers er wellicht de 
voorkeur aan gegeven om de beschikbaarheid van  
gekwalificeerd personeel (wat de verwerkingstools 
betreft) of ervaren personeel (wat de ophaalmiddelen 
betreft) te behouden, in afwachting van het economisch 
herstel.

Evolutie van de stookolieprijs (januari 2004 = 0)

ja
n

 - 
0

4

m
ei

 - 
0

4

se
p

t 
- 0

4

ja
n

 - 
0

5

m
ei

 - 
0

5

se
p

t 
- 0

5

ja
n

 - 
0

6

m
ei

 - 
0

6

se
p

t 
- 0

6

ja
n

 - 
0

7

m
ei

 - 
0

7

se
p

t 
- 0

7

ja
n

 - 
0

8

m
ei

 - 
0

8

se
p

t 
- 0

8

ja
n

 - 
0

9

m
ei

 - 
0

9

se
p

t 
- 0

9

ja
n

 - 
1

0

m
ei

 - 
1

0

Grafiek 1: Evolutie van de stookolieprijs (januari 2004 = 0)

2  Profit



8

En de financiële marges ?

Opnieuw valt er een vrij duidelijk verschil te noteren tussen 
de grote ondernemingen en die van de verschillende 
subsectoren. We zouden zelfs kunnen aannemen dat de 
multinationals, onder druk van hun aandeelhouders, kos-
tenbeperkingen hebben ingevoerd die uiteindelijk heel 
wat efficiënter zijn gebleken dan voorzien, aangezien hun 
winst globaal is gestegen met 35%, maar met grote ver-
schillen tussen industriële groepen/sectoren onderling.
Wat de sectoren en bedrijven van eerder gematigde 
omvang betreft, is de marge gemiddeld met 11% 
gedaald. Een bijzondere sector is die van de verhuur van 
containers, die haar omzetcijfer heeft zien stijgen, maar 
tegelijkertijd haar winst sterk heeft zien dalen (met bijna 
50%). De sector van de bodemsanering heeft eveneens 
haar eindresultaat naar beneden zien tuimelen (-30%), 
net als de glasrecyclagesector (-16%) of de plasticre-
cyclagesector (-17%). Er zijn ook sectoren die het jaar 
hebben afgesloten met goede resultaten, zoals de sector 
van de bereiding van vervangende brandstof of de recy-
clage van inert afval. 

Moeilijk om duidelijkheid te zien

Over het algemeen toont de analyse van de resultaten 
aan dat het erg moeilijk is om een tendens te bepalen. 
Binnen eenzelfde sector worden soms grote verschillen 
vastgesteld in de resultaten van verschillende bedrijven. 
We zullen nauwlettend in het oog moeten houden of het 
herstel van de eerste zes maanden van 2010 zich op een 
duurzame manier zal laten voelen. Op dit ogenblik zijn er 
nog te veel schommelingen merkbaar, met name wat de 
wederverkoopprijs betreft van de gerecycleerde stoffen, 
om te kunnen aannemen dat de gevolgen van de crisis 
achter de rug zijn.

2.2  Gewijzigde rol in de  
productketen

De marktpositie van de afvalverwerkende sector is enorm 
geëvolueerd de laatste jaren omdat de rol van afvalver-
werkende bedrijven is uitgebreid. Het zijn niet enkel meer 
dienstverleners die een probleem oplossen, de verwij-
dering van ongewenst afval, maar ook leveranciers van 
secundaire grondstoffen en energie.

Het is echter nog niet mogelijk om een economische 
analyse te maken van de integrale toegevoegde waarde 
van de sector aan de levering van secundaire grondstof-
fen en energie. Duidelijk is alvast dat na jaren selectief 
inzamelen van afvalstoffen of uitsorteren van afvalstoffen, 
de FEBEM-leden zelf gerecycleerde materialen of gepro-
duceerde energie gaan vermarkten.  Het beleid is hierin 
echter nog niet altijd even ondersteunend. Voor elke soort 
afval kan men tegenwoordig wel een nuttige toepassing 
vinden.  Ook afval dat uiteindelijk geen andere oplossing 
heeft dan storten, krijgt nog een positieve toepassing. 
Bijvoorbeeld bij de omzetting van stortgassen in energie.  
Het woord “afval” heeft ook nog altijd een te negatieve 
connotatie.  Afval is niet zozeer een probleem maar biedt 
eerder opportuniteiten.  

2.3 Integratie en internationalisering

De sector van afvalbedrijven heeft de laatste 15 jaar een 
belangrijke integratiebeweging doorgemaakt.  Heel wat 
bedrijven werden overgenomen en verschillende grote 
groepen zijn ontstaan.  Deze groepen zijn bovendien 
veelal actief in meerdere Europese landen.  Deze twee 
tendensen, integratie en internationalisering, zetten zich 
voort, maar op een vrij rustige manier. Er is zeker geen 
revolutie binnen de sector te verwachten.  

De sector van de grondreinigingsbedrijven kent een 
andere situatie: hier is het vormen van groepen beperk-
ter, maar komt het zeker ook voor.  De bedrijven zijn in 
deze nichemarkt ook beperkter in hun internationale 
activiteiten, veelal door het ontbreken van bodemsane-
ringsbeleid in heel wat Europese landen.  Overigens zijn 
in de afvalsector ook vele tientallen bedrijven actief in een 
werkingsgebied dat zich beperkt tot België of een van de 
gewesten, soms zelf tot een bepaalde provincie.
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heeft een diploma hoger onderwijs.  Vrouwen zijn dan 
ook vooral terug te vinden onder de bedienden, terwijl 
de mannen veruit de meerderheid vormen bij de arbei-
ders.  Dit wijst er ook op dat het werk bij de arbeiders 
vrij fysiek is, bijvoorbeeld het ophalen en uitsorteren van 
afval.    Globaal is meer dan 90% van het personeel in de 
sector mannelijk.

3.2  Diversiteit

Onderscheid maken in de behandeling van personen 
op basis van afkomst raakt niet alleen mensen met een 
andere nationaliteit, maar ook autochtone Belgen, 
geboren en getogen in België en met een schoolloopbaan 
in ons land. In onze sector werken heel wat personen van 
vreemde afkomst die beschikken over de vereiste kwalifi-
caties en competenties.

Uit de tewerkstellingcijfers van drie van onze leden met 
een totaal van 2004 medewerkers, blijkt dat 3,7 % van 
de werknemers een andere nationaliteit dan de Bel-
gische heeft. De tewerkstelling van mensen van vreemde 
afkomst ligt echter heel wat hoger, aangezien een be-
langrijk deel van de werknemers van vreemde afkomst 
autochtone Belgen zijn, geboren en getogen in België, of 
de Belgische nationaliteit hebben verworven.

Een groot deel van de bedrijven levert inspanningen om 
de integratie van deze medewerkers, wanneer nodig, te 
bevorderen. Onder andere door:
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0 %
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Lager onderwijs

Vrouwen Totaal

De FEBEM-leden zetten hun medewerkers centraal.  
Onze sector kenmerkt zich door haar vrij grote arbeidsin-
tensiviteit.  Heel wat arbeid wordt verricht door lager-
geschoolden, die vaak specifieke begeleiding vragen. 
Wij stellen ook vast dat het niet altijd eenvoudig is om 
medewerkers te vinden.  Knelpuntberoepen zoals chauf-
feurs komen ook bij onze leden voor.  De sector kampt 
ook met een tamelijk grote ongekendheid bij mensen, 
zodat men zich minder spontaan aanbiedt bij bedrijven 
actief in het milieubeheer.  Bovendien zijn er weinig 
specifieke opleidingen voor onze sector.  FEBEM is dan 
ook in de loop van 2010 gestart met de “FEBEM Opleidin-
gen”, met als doel specifieke opleidingen te ontwikkelen 
voor werknemers van onze leden.  Een basisopleiding en 
een opleiding voor Gevaarlijk Afval zijn voorbeelden van 
opleidingen die al ontwikkeld zijn.

Ook voor FEBEM wordt dit sociale aspect alsmaar be-
langrijker gezien de lopende opname van de federatie 
in het paritair comité van de recuperatie (PC 142).  De 
FEBEM-werkgroep Sociaal is wat dat betreft het centrale 
radertje binnen FEBEM. 

We focussen hierna op enkele belangrijke aspecten, 
namelijk het opleidingsniveau, de tewerkstelling van  
allochtone werknemers, de anciënniteit en leeftijdspira-
mide en de inzet van interim-arbeid.

3.1  Opleidingsniveau

Op basis van een steekproef zijn de sociale balansen van 
15 bedrijven geanalyseerd, met in totaal 3.881 werkne-
mers. Als we kijken naar opleidingsniveau, dan blijkt 
uit de steekproef dat lagergeschoolden ruim aan bod 
komen in onze sector.  Bij de mannen heeft maar liefst 
40% enkel een diploma lager onderwijs.  Slechts 20% 
heeft een diploma hoger onderwijs.  Bij de vrouwen is 
het opleidingsniveau beduidend hoger: meer dan 50% 

3  People

Grafiek 2: Opleidingsniveau personeel
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 ▪ taalcursussen Nederlands te verzorgen;

 ▪ langere verlofperiodes in de zomer toe te kennen, 
bijvoorbeeld 4 weken om de mogelijkheid te geven 
naar het land van herkomst te reizen;

 ▪ het ploegenstelsel aan te passen in functie van re-
ligieuze periodes waarin niet mag gewerkt worden, 
bijvoorbeeld de Ramadan;

 ▪ aangepaste menu’s aan te bieden op het perso-
neelsfeest.

 
Een van onze leden mocht overigens de Plus Prijs in 
ontvangst nemen voor haar diversiteitplan dat werd sa-
mengesteld door een heterogene werkgroep. De prijs 
is een initiatief van Plus Uitzendkrachten en beloont be-
drijven die bijzondere inspanningen leveren om mensen 
tewerk te stellen die minder gemakkelijk toegang krijgen 
tot de arbeidsmarkt. 

3.3  Anciënniteit en leeftijdspiramide  

Anciënniteit

We hebben de gegevens van de grootste zeven be-
drijven in de sector gebruikt om een beeld te schetsen 
van de anciënniteit van de werknemers bij onze leden.

Uit die gegevens blijkt dat de meeste werknemers tussen 
3 en 10 jaar in dienst zijn, zie tabel 1.  Maar liefst een 
kwart van de werknemers is al meer dan 10 jaar in dienst, 
wat wijst op een grote ‘trouw’ aan de bedrijven.

Jaren in dienst
Aandeel in totale 

werknemersbestand

Minder dan 1 jaar 4,5%

1-3 19%

3-5 22%

5-10 22,5%

10-15 16%

15-20 9,5%

Meer dan 20 jaar 6,5%

Leeftijdspiramide

Ook voor het berekenen van de gemiddelde leeftijd 
steunen we op de gegevens van de zeven grootste be-
drijven.  De grootste groep situeert zich tussen de 40 en 
45 jaar.  Met meer dan 20% van de werknemers boven 
de 50 jaar scoort onze sector gemiddeld.  Slechts 15% is 
jonger dan 30 jaar.

Leeftijd
Aandeel in totale 

werknemersbestand

Jonger dan 20 jaar 0,5%

20-25 5%

25-30 10%

30-35 14%

35-40 17%

40-45 18%

45-50 15%

50-55 11%

55-60 7%

Ouder dan 60 jaar 2,5%

3.4 Interimarbeid

Interim-arbeid vormt een belangrijk hulpinstrument voor 
onze leden.  Heel wat arbeid binnen onze bedrijven leent 
zich immers perfect tot het inzetten van interim-krachten.  
Bovendien is er het fenomeen van de periodieke pieken 
en dalen in de afvalproductie.  Dit kan alleen maar 
opgelost worden door het inzetten van interim-krachten.

Alleen al bij de 7 grootste FEBEM-leden samen werden er 
in 2009 zo’n 1,2 miljoen interim-uren gepresteerd.

Nederlandse taallessen voor allochtone medewerkers

Tabel 1: Anciënniteit van de werknemers bij onze leden

Tabel 2: Gemiddelde leeftijd bij onze leden
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3.5 Veiligheid

FEBEM verzamelt en globaliseert de kerncijfers uit de 
jaarverslagen van de interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk van haar leden. Voor het jaar 
2009 zijn deze weergegeven in onderstaande tabel:

Aantal gepresteerde uren 6.424.996

Aantal dodelijke ongevallen 0

Aantal ongevallen met blijvende  

ongeschiktheid 
10

Aantal ongevallen met tijdelijke  

ongeschiktheid 
185

Gemiddelde Frequentiegraad (Fg) 1 30,16

Gemiddelde Werkelijke ernstigheidsgraad 2 0,80

Gemiddelde Globale ernstigheidsgraad 3 1,34

De evolutie van het aantal arbeidsongevallen binnen de 
sector zijn in onderstaande grafiek weergegeven:

Uit de gedetailleerde analyse van het aantal arbeidson-
gevallen bij de FEBEM-leden in 2005-2006-2007, is ge-
bleken dat: 

 ▪ de ongevallen een grote spreiding kennen over de 
verschillende werkposten (top 10 < 60%); 

 ▪ dat de betrokken lichaamsdelen vaak dezelfde zijn 
(top 10 > 80%); 

 ▪ dat het type letsel vaak hetzelfde is (top10 > 85%). 
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Uit deze analyse blijkt dat de meeste ongevallen 
voorkomen bij de werkposten: onderhoudsactiviteiten 
en manipulaties met kantelcontainers en manipulaties 
met afzetcontainers. De meest geraakte lichaamsdelen 
zijn vingers, benen, voeten en rug. De meest voorko-
mende letsels zijn oppervlakkige letsels, verstuikingen en 
breuken.

FEBEM streeft naar een verbetering van de ongeval-
cijfers van haar leden door in te zetten op preventie. Zij 
wil daartoe toolboxfiches ter beschikking stellen aan haar 
leden om bepaalde veiligheidstopics onder de aandacht 
te brengen bij de personeelsleden. In 2009 heeft dit plan 
verder vorm gekregen, met de bedoeling om in 2010 
te starten met het periodiek uitsturen van deze toolbox-
fiches. 

Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) heeft bekend-
gemaakt dat het aantal arbeidsongevallen in de privé-
sector in 2009 met bijna 12% is gedaald in vergelijking 
met 2008. In de ‘afvalsector’ (Nace2 code 38) is ook een 
sterke daling zichtbaar: 514 ongevallen in 2009 tegen 
663 ongevallen in 2008, dat is een daling van 22%.

1 Totaal aantal ongevallen (dodelijk, met permanente en tijdelijke 

ongeschiktheid) x 1.000.000 / aantal gepresteerde werkuren

2 Totaal aantal verloren kalenderdagen x 1.000 / aantal gepresteerde 

werkuren

3 Som ( aantal verloren kalenderdagen + totaal aantal forfaitaire 

ongeschiktheid) x 1.000 / aantal gepresteerde werkuren

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

4,50

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

2005 2006 2007 2008 2009

2005 2006 2007 2008 2009

Gemiddelde FG / Tf moyenne

Gemiddelde Weg Gemiddelde Geg

Gemiddelde Weg en Geg / Tgt et Tgg moyenne

Gemiddelde Fg / Tf moyenne

Tabel 3: Kerncijfers van interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Grafiek 3: Gemiddelde frequentiegraad

Grafiek 4: Gemiddelde werkelijke (WEG)- en globale (GEG) ernstigheidsgraad
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De zorg voor het leefmilieu zit in de genen van de FEBEM-
leden.  Het is immers hun bestaansreden en dat merken 
we.  Onze sector neemt vaak het voortouw in het nemen 
van maatregelen die gericht zijn op de beperking van 
lucht- en wateremissies. De FEBEM-leden beschikken 
daarbij over heel wat eigen know how en weten de weg 
te vinden naar goede begeleiding.  Onze sector is ook 
‘geliefd’ bij heel wat controle-instanties.  Organisaties 
zoals Milieu-inspectie, de afvaladministratie, maar ook 
officiële controleorganisaties zoals COPRO, QUAREA, 
VLACO, GRONDBANK, GRONDWIJZER, enzovoort 
komen zeer regelmatig bij de FEBEM-leden over de vloer.  
Onze sector dient soms als proefsector voor het contro-
leren van nieuwigheden in de wetgeving.

Hierbij een overzicht van enkele geselecteerde indica-
toren

Milieusegment Indicator Dekking

Luchtemissies
Stof, CO, HCL, 
SO2, NOx, Hg

Vlaanderen 
versus EU 
waarden

Broeikasgas-
sen gerela-
teerd aan 
verwerking

Ener-
giebesparende 
maatregelen uit 
case studies

Case studies 
uit Vlaan-
deren en 
Wallonië

Wateremis-
sies

Algemene 
belasting

Wallonië

Afvaltransport

Ener-
giebesparende 
maatregelen uit 
case studies

Cases uit 
Vlaanderen

Ecologie Case studies
Cases uit 
Wallonië

4.1  Luchtemissies van installaties

4.1.1. Polluenten

De luchtemissies van verwerkingsinstallaties in onze 
sector zijn hoofdzakelijk afkomstig van de verbran-
dingsinstallaties. Verschillende FEBEM-leden beschikken 
over eigen verbrandingsinstallaties of participeren in 
bedrijven die dergelijke installaties exploiteren.  Het gaat 
daarbij over

 ▪ installaties voor huishoudelijk en vergelijkbaar be-
drijfsafval

 ▪ Installaties voor gevaarlijk afval en specifieke afval-
stoffen zoals slib van waterzuiveringsinstallaties.   

Zowel in Vlaanderen als Wallonië is de privaatrechtelijke 
sector actief in de verbranding van afvalstoffen.  
Daarnaast beschikken enkele FEBEM-leden ook over 
specifieke biomassa-installaties (houtverbranding) en 
worden er ook heel wat afvalstoffen verwerkt in de Waalse 
cementindustrie. 

Sinds de dioxinediscussies midden jaren negentig, zijn 
rond afvalverbrandingsinstallaties heel wat investeringen 
doorgevoerd in het wassen van de rookgassen.  Voor-
beelden zijn de installatie van al dan niet katalytische  
DENOX-installaties en optimalisatie van filters. Uit 
analyse blijkt dat voor alle verbrandingsinstallaties van de 
FEBEM-leden de resultaten van elke vergunningspara- 
meter ruim onder de wettelijk bepaalde norm liggen. In 
de tabel hieronder vergelijken we de waarden van een 
doorsnee installatie met de gemiddelde emissiewaarden 
van 70 afvalverbrandingsinstallaties in de Europese 
Unie4. 

4  Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incin-

eration (2006)

4  Planet

Tabel 4: Een overzicht van enkele geselecteerde indicatoren
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Emissiemeet-

waarde 

(mg/Nm³)

FEBEM-

installatie

Europees 

gemiddelde

Stof 0,99 <0,1 – 10

CO 12,4 1 – 100 

HCl 0,8 0,1 – 10

SO2 2,17 0,5 – 50 

NOx 145 30 – 200 

Hg 0,0007 0,0005-0,05

In vergelijking met de bereikte luchtkwaliteit in andere Eu-
ropese afvalverbrandingsinstallaties scoren onze instal-
laties zeer goed. Met uitzondering van NOx behoren we 
telkens bij de beste in Europa. De emissiemeetwaarden 
van NOx zijn gemiddeld ten opzichte van andere Eu-
ropese installaties, maar liggen nog steeds ruim onder 
de emissiegrenswaarde. 

Overigens zijn slechts in een beperkt aantal gevallen 

verhoogde waarden die boven de richtwaarde lagen 
door private verbrandingsinstallaties gerapporteerd door 
de VMM5. Indien uit resultaten van de continue diox-
inebemonstering blijkt dat een verhoogde waarde wordt 
gemeten die boven de richtwaarde van 0,1 ngTEQ/Nm3 
ligt dan moet die gemeld worden aan milieu-inspectie 
LNE en dienen de nodige maatregelen te worden 
genomen. Vervolgens moeten drie discontinue metingen 
gebeuren. Ook de Waalse overheid concludeert dat bij 
afvalverbranding, sinds de verstrengde wetgeving in 
1998 en de opzet van een controlenetwerk in 2001, de 
luchtkwaliteitsnormen slechts zelden wordt overschre-
den.

4.1.2. Broeikasgassen

Een analyse door de Waalse milieuoverheid toont aan dat 
de hoeveelheid broeikasgassen van de totale afvalsector 
met een derde gedaald is in de periode 1990 – 2007. Dit 
komt hoofdzakelijk door de sterke daling in de uitstoot 
van methaangas door stortplaatsen. Dit komt enerzijds 
door een verminderde aanvoer van organisch materiaal 
en anderzijds door methaanopvang voor energetische 
recuperatie.   Er is wel een stijging in uitstoot gesigna-
leerd bij de afvalverbrandingsinstallaties (die in Wallonië 
eigendom zijn van intercommunales).

5  http://www.vmm.be/publicaties/2010/emissies_per_bedrijf.xls/view  

Afvalsector 

Behandeling afvalwater

Storten 

Verbranding 

-80 -40 0 40 80 120

-33.0

-12.0

-71.8

120.9

Eenheid: evolutie in % van equivalent kt 
CO2 in vergelijking met 1990 

Grafiek 5: Procentuele evolutie van de uitstoot van broeikasgassen door de afvalsector tussen 1990 en 2007

Tabel 5: Vergelijking doorsnee verbrandingsinstallaties Febem-leden tov. 
gemiddelde Europese waarde
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Bedrijven in de sector nemen tal van initiatieven, gericht 
op vermindering van het energieverbruik, energieterug-
winning en verminderde uitstoot van broeikasgassen. 

Door energie terug te winnen bij de thermische ver-
werking van afvalstoffen, vermijdt een installatie op een 
andere plaats CO2-emissies voor de productie van 
energie op basis van fossiele brandstoffen. Het verwer-
kingsproces beoogt tegelijk een maximale terugwinning 
van metalen uit de afvalstoffen en de bodemassen, die 
ingezet worden in de recyclagesector. Om deze metalen 
op basis van erts te produceren, zou immers veel meer 
energie nodig zijn.

Enkele inspirerende voorbeelden

Eén van de FEBEM-leden heeft een akkoord gesloten 
met tapijtfabrikanten KTO, UFTM en UNRST om ge-
bruikte tapijttegels en tapijttegelresten in te zamelen voor 
verwerking tot alternatieve brandstofkorrels. Door het 
inzetten hiervan als hoog calorische substitutiebrandstof, 
onder andere in de cementindustrie, wordt energie terug-
gewonnen. Et voilà: CO2-reductie is een feit. 

Een ander bedrijf (Wallonië) organiseerde sensibilise-
ringscampagnes om het personeel bewust te maken van 
de CO2-problematiek. Op deze manier werd de CO2-
uitstoot met 52% verminderd. De niet onmiddellijk redu-
ceerbare uitstoot werd gecompenseerd met de aankoop 
van CO2-credits. Deze concrete acties hebben geleid tot 
een “CO2-neutrale” site voor afvalverwerking.  

In 2010 werd door enkele bedrijven de CO2-scan gelan-
ceerd. Met dit instrument bereken je de reductie in CO2-
uitstoot als gevolg van duurzaam afvalbeheer. Dankzij de 
CO2-scan kan dit bedrijf voor elke klant en voor elk type 
afval de verwerkingsmethode voorstellen met de laagste 
CO2-uitstoot.

Een Vlaamse onderneming opende eind 2009 een nieuw 
energiezuinig gebouw. Alle muren en het dak zijn degelijk 
geïsoleerd, waardoor de warmte wordt gerecupereerd 
en zoveel mogelijk binnen het gebouw wordt gehouden. 
Zo wordt het effect van een passiefhuis bereikt. Aan de 
zuidzijde van het gebouw is een buitenzonwering geïn-
stalleerd: deze zonnewering zorgt ervoor dat de directe 
zonnestraling wordt verminderd, zodat er minder moet 

gekoeld worden. Een centrale ketel zorgt voor de ver-
warming van de verschillende gebouwen, een centrale 
productie van ijswater maakt koeling van de verschillende 
gebouwen mogelijk. De energieregeling in het gebouw 
zorgt ervoor dat verwarming en koeling niet tezelfdertijd 
in werking kunnen gesteld worden. 

Ook andere FEBEM-leden openden in 2009 nieuwe ge-
bouwen, uitgerust met isolatie met een hoog rendement 
en verwarming via een warmtepomp. 

Een stortplaats optimaliseerde de gasvalorisatie. Hierbij 
werd een hoger elektrisch rendement bekomen. De 
warmte wordt vervolgens intern gerecupereerd. 

4.2 Luchtemissies bij afvaltrans-
porten

Inzameling en transport zorgen voor een belangrijk 
aandeel aan emissies naar lucht. Om deze zo veel 
mogelijk te beperken worden door verschillende be-
drijven maatregelen getroffen. Ook op dit vlak zijn inspi-
rerende voorbeelden te geven.

Een van de FEBEM-leden is actief betrokken bij de ont-
wikkeling van alternatieve brandstoffen en de toepas-
sing ervan binnen hun wagenpark. Zo is er al ervaring 
opgebouwd met CNG (Compressed Natural Gas ofwel 
gecomprimeerd aardgas), LPG, frituurvet en elektriciteit. 
In de loop van 2010 zal een LNG (Liquified Natural Gas, 
ofwel vloeibaar aardgas) inzamelvoertuig operationeel 
zijn. Ook andere leden investeren in een milieuvrien-
delijke vrachtwagenvloot. In 1999 bestond het volledige 
wagenpark nog uit vrachtwagens, containerwagens en 
trekkers van Euroklasse 2. Tien jaar later is bijna de helft 
hiervan Euroklasse 4 of hoger. Dankzij deze investeringen 
is de uitstoot per kilometer aanzienlijk gereduceerd met  
30 %. De NOx- uitstoot per kilometer is met ongeveer  
26 % gedaald.

Ook door middel van ritplanning, routeoptimalisatie en 
inzet van boordcomputers wordt het transport zo veel 
mogelijk tot een minimum beperkt. Eind 2010 zal een van 
de grootse FEBEM-leden 166 wagens uitgerust hebben 
met een boordcomputer en dit aantal zal stijgen tot 860 
wagens tegen eind 2011. Hierdoor ontstaat efficiëntere 
inzet van mensen en middelen en worden wegkilometers 
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bespaard. Ook verbetert de eenheid van het vervoerd 
aantal kilo’s afval per kilometer, met een vermindering van 
de CO2-uitstoot tot gevolg.

Verschillende FEBEM-leden onderzoeken de mogelijk-
heid om afvalstoffen per schip te vervoeren.  Een glasre-
cycleur transporteert circa 23 000 ton vlakglas per schip 
van Amsterdam naar België, waardoor jaarlijks 400 000 
wegkilometers worden vermeden. 

Verschillende FEBEM-leden werken ook actief op het 
rijgedrag van hun chauffeurs. Sensibiliseringsacties 
zetten hen aan om hoge snelheden te vermijden en zo 
regelmatig mogelijk te rijden, onder meer via een efficiënt 
gebruik van de cruisecontrol.

Een van de leden ontwikkelde samen met VITO, Bluways 
en VDK Waste Systems een serieel-hybride vuilniswagen. 
De prototype-huisvuilwagen wordt eind 2010 in gebruik 
genomen in de Limburgse regio.
Hybride voertuigen beschikken per definitie over twee 
energiebronnen: een elektrische en een conventionele 
verbrandingsmotor. Bij serieel-hybride voertuigen worden 
de wielen niet aangedreven door een verbrandingsmotor, 
maar door elektromotoren die gevoed worden via een 
energieopslagsysteem met zogenaamde superconden-
satoren. Deze supercondensatoren worden opgeladen 
door de stationair draaiende verbrandingsmotor, maar 
vooral door recuperatie van remenergie die vrijkomt bij 
het stoppen. Dit systeem werkt dus efficiënter naarmate 
er meer start/stop cycli zijn. Vandaar dat huisvuilwagens 
zich uitstekend lenen voor het toepassen van deze 
nieuwe technologie. 

De voordelen van serieel-hybride vuilniswagens zijn  
significant:

 ▪ 15 l per 100 km minder dieselverbruik. Met de brand-
stof die één vrachtwagen op een jaar uitspaart, 
kunnen drie gezinnen hun huis een jaar lang verwar-
men.

 ▪ de vrachtwagen produceert minder geluid. Aange-
zien de pers ook wordt aangedreven door een elek-
trische motor, verloopt de persactiviteit geruisloos.

 ▪ reductie in de uitstoot van CO2 en fijnstof. Reducties 
tot 50 % van de CO² uitstoot en tot meer dan 70% 

van NOx- en fijn stof uitstoot zijn haalbaar. Dit ligt 
veel beter dan de Europese norm voor vrachtwa-
gens die vanaf 2009 geldt (de Euro-5 motor).

Hetzelfde bedrijf zal tevens een huisvuilwagen met 
“Hydraulic Regenerative Breaking”  (HRB) in gebruik 
nemen (november 2010). De technologie bestaat erin 
om de remenergie op te slaan in stevige drukcilinders, 
gevuld met stikstofgas. Wanneer de huisvuilwagen remt, 
gaat een hydraulische pomp de hydraulische olie in de 
drukcilinders pompen. De stikstof in de drukcilinders 
wordt samengedrukt. Wanneer de huisvuilwagen nadien 
accelereert, laat men de hydraulische olie onder druk 
weglopen uit de drukcilinders om via een hydraulische 
motor de wielen aan te drijven.

4.3 Wateremissies

4.3.1 Vlaanderen

Op basis van de cijfers uit de VMM databank (die 
op hun beurt weer zijn gebaseerd op de Integrale 
Milieu Jaar Verslagen) is de totale geloosde vracht in  
grafiek 6 weergegeven voor de periode 1999 – 2007 
(meest recente data). Er is een selectie gemaakt van 
relevante parameters die een indicatie geven van de 
zuiveringsinspanningen geleverd door de sector. Deze 
parameters zijn de zwevende stoffen (SS), Biologische 
zuurstofvraag (BOD) en Chemische Zuurstofvraag (COD). 
Globaal is er een duidelijke afname van de geloosde 
vuilvracht waar te nemen. Voor COD is er een jaarlijkse 
afname in vuilvracht van circa 45 %. Voor de parameters 
SS en BOD is dat respectievelijk 60 % en 72 %. 
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Grafiek 6: Lozing oppervlaktewater door afvalverwerkende bedrijven
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Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat er inspanningen worden 
geleverd op het vlak van afvalwaterzuivering via investe-
ringen in nieuwe en meer efficiënte zuiveringen en betere 
opvolging van de installaties.

4.3.2 Wallonië

Volgens een analyse van de DGRNE (Division Générale 
des Ressources Naturelles et de l’Environnement) loosde 
de afvalsector, zowel privaat als publiek, in 2006, 33 
miljoen m³ water. Dit volume stijgt nog steeds. Ook de 
belasting, voornamelijk organisch materiaal, kent een  
stijging van 37% over 10 jaar (1996-2006). Deze stijging 
is in lijn met de toegevoegde waarde van de sector van 
ongeveer 40% over dezelfde periode. Voornaamste reden 
is de stijging van de recyclageactiviteiten ten nadele van 
storten (zie grafiek 7). Ongeveer de helft van de belast-
ing is afkomstig van stortplaatsen, terwijl deze slechts 
2% van de hoeveelheid geloosd water van de afvalsector 
uitmaken. Een daling van de belasting is overigens wel te 
verwachten de komende jaren, mede onder impuls van 
de verstrengde wetgeving in Wallonië en Europa.

4.4 Fauna en flora

Enkele bedrijven voeren 
projecten uit met oog 
voor bescherming van 
het milieu. Zo heeft een 
van de FEBEM-leden 
een nieuw afvalsorteer-
centrum gebouwd in 
de streek van Charleroi. 
Deze site bestaat ener-
zijds uit een zone voor 

de eigenlijke sorteeractiviteit, met een sorteerhal en een 
platform en anderzijds uit een beschermde zone. Hier-
voor werd een overeenkomst gesloten tussen het bedrijf 
en de Waalse milieuadministratie DGRNE. De bedoeling 
hiervan is de vochtige zone in stand te houden, zodat 
het ecologische evenwicht wordt gevrijwaard en fauna 
en flora zich kunnen ontwikkelen. Op basis van verschil-
lende elementen werd deze zone uitgeroepen tot “Site de 
Grand Intérêt Biologique” van het Waalse Gewest. 

1995

Totale belasting bij waterlozing Verwerkte afvalvolumes Toegevoegde waarde 
bij afvalbedrijven

1997 1999 2001 2003 2005

Grafiek 7: Evolutie van de waterlozingen door de afvalsector in het Waalse Gewest tegenover de  
verwerkte afval volumes en de toegevoegde waarde van de bedrijven in de sector
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5.1 Afvalbeheer

5.1.1  Huishoudelijk en vergelijkbaar  
 bedrijfsafval

5.1.1.1 Algemeen – Vlaanderen

Voor het ophalen en de verwerking van huishoudelijk en 
vergelijkbaar bedrijfsafval (HA) is het aandeel van de 
private sector tussen 2000 en 2005 sterk gestegen met 
8.7% , respectievelijk 4.5 %. Sinds 2005 is de verdeling 
tussen private en publieke sector vrij constant, met een 
privaat marktaandeel van 46% voor de ophaling en 53% 
voor de verwerking in 2008. 
Sinds 2006 is het aandeel HA dat nog wordt gestort con-
stant ongeveer 4%. Het aandeel verschilt uiteraard sterk 
per afvalsoort, zoals hierna blijkt uit enkele analyses van 
specifieke afvalstromen
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% verdeling van ophaling huishoudelijk 
afval naar aard ophaler

Grafiek 8: verdeling ophaling HA naar aard ophaler, bron OVAM
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5  Producten

Afvalstroom Indicator Dekking

Huishoudelijk afval
Privaat aandeel in ophaling en verwerking 
huishoudelijk afval

Vlaanderen & Wallonië

Huishoudelijk verpakkingsafval Recyclagepercentage en residupercentage België

Batterijen
Hoeveelheid ingezamelde batterijen (kg) per 
inwoner

België

Afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten

Hoeveelheid ingezamelde apparaten (kg) per 
inwoner

België

Papier Hoeveelheid ingezamelde papier (ton) België

Bedrijfsafval Valorisatiepercentages Vlaanderen en Wallonië

Bedrijfsmatig verpakkingsafval Valorisatiepercentages België

De FEBEM-leden leveren diensten in de inzameling, uitsortering en verdere verwerking van afval en verontreinigde 
gronden.  Anderzijds bieden zij nieuwe materialen en energie aan. De indicatoren die we gebruiken voor deze dimensie 
zijn dan ook divers.  We hebben een beperkte selectie gemaakt:

Grafiek 9: verdeling verwerking HA naar aard verwerker, bron OVAM

Tabel 6: Een beperkte selectie indicatoren
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Jaar

Verwerkingswijze 2000 2005 2006 2007 2008

andere 0% 0% 0% 0% 0%

compostering 26% 25% 25% 25% 25%

drogen-scheiden 0% 0% 2% 2% 2%

hergebruik 1% 2% 1% 0% 0%

recyclage 34% 39% 38% 39% 40%

scheiden-vergisten 0% 0% 0% 0% 0%

storten 13% 7% 3% 4% 4%

tijdelijke opslag 0% 0% 0% 0% 0%

verbranden met 
energierecuperatie

21% 25% 30% 28% 29%

verbranden zonder 
energierecuperatie

4% 2% 0% 0% 0%

5.1.1.2 Algemeen – Wallonië

Onderstaande grafiek toont aan dat sinds 2004 de fractie 
voorbehandeld huishoudelijk afval aanzienlijk gestegen 
is. Verder is de hoeveelheid gestort afval sterk gedaald. 
Hierdoor is de totale fractie aan afval verwijderd zonder 
nuttige toepassing of recyclage gedaald. Bijna 700 kton 
is gebruikt voor materiaalrecyclage.
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Grafiek 10: Verwerkingswijze Waals huishoudelijk afval

Tabel 7: Verwerkingswijze huishoudelijk afval, bron OVAM
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5.1.1.3 Huishoudelijk verpakkingsafval

Grafiek 11 toont aan dat de recyclageratio van  
huishoudelijk verpakkingsafval in België vermoedelijk zijn 
piek heeft bereikt. De score van 85 % is zeer hoog, in het 
bijzonder als deze wordt vergeleken met de score van 
omringende landen. Zo werd in 2008 in Frankrijk 63 % 
van het huishoudelijk verpakkingsafval gerecycleerd en 
in Luxemburg 67 %6.
Ook het residupercentage, een maat voor de productie 
van secundaire grondstoffen, is de laatste jaren gestabili-
seerd, op een hoog niveau (15,4 % in 2009). 

Het private aandeel in de ophaling van verpakkingsafval 
bedraagt circa 42 % en is vrij constant over de laatste 
jaren.

6  Pro Europe
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Grafiek 12: % aan residu bij uitsorteren PMD (bron Fost Plus jaarverslag 
2009)
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5.1.1.4 Batterijen

Zoals blijkt uit Grafiek 13 vertoont het volume opgehaalde 
batterijen een opmerkelijk groei sinds Bebat in 1996 is 
begonnen met de coördinatie van de inzameling. De 
ingezamelde volumes zijn sinds 2000 gestabiliseerd 
rond 2.500 ton per jaar. België is koploper wat betreft de 
selectieve inzameling van batterijen met bijna 236 g per 
inwoner in 2008. Daarvan wordt circa 95 % opgehaald 
door de private sector en quasi 100% verwerkt door de 
private sector. Ter vergelijking, in 2008 werd in Nederland 
193 gr. per inwoner ingezameld (Stibat), in Frankrijk werd 
in 2007 124 gr. per inwoner ingezameld (Ademe).

Evolutie van de selectieve inzameling van batterijen (in ton)
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Grafiek 13: Evolutie van de selectieve inzameling van batterijen (bron Bebat 
Jaarverlsag 2008)

Grafiek 11: Recyclagepercentage huishoudelijk verpakkingsafval 
(bron Fost Plus Jaarverslag 2009)
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5.1.1.5 Afgedankte elektrische en elektro-
nische apparaten (AEEA)

Tabel 8 geeft de via Recupel ingezamelde hoeveelheid 
AEEA weer. In Vlaanderen wordt 64% van het AEEA 
opgehaald door de private sector en 91% van het opge-
haalde AEEA wordt door de private sector gerecycleerd. 
In België werd in totaal 86.940 ton huishoudelijke AEEA 
ingezameld, wat een stijging betekent van 7 % ten  
opzichte van 2007. Gemiddeld zamelde Recupel 
daarmee 8,15 kg AEEA in per inwoner per jaar, een 
resultaat dat de door Europa opgelegde norm van 4 
kg/ inwoner ruimschoots overschrijdt. Ter vergelijking, 
in Frankrijk werd in 2009 5,7 kg AEEA ingezameld per 
inwoner (Ademe), in Nederland was dat 4,67 kg per 
inwoner (NVPM). België scoort dus beter op het gebied 
van selectieve inzameling van AEEA.

Inzameling en transport AEEA: kerncijfers

2006 2007 2008

Inzamelpunten - 
containerparken

518 518 520

Inzamelpunten - 
hergebruikcentra

19 19 20

Inzamelpunten (actief) 
- distributie

2.904 3.115 3.319

Totaal inzamelpunten 3.441 3.652 3.859

Ingezamelde toestel-
len (kg/inwoner)

7,2 7,7 8,2

5.1.1.6 Papier

Grafiek 14 toont aan dat de inzameling van oud papier in 
2009 voor het vierde jaar op rij is gedaald, van 2.3 miljoen 
ton in het piekjaar 2006 tot 1,88 miljoen ton in 2009. Van 
2001 tot 2006 was dit nog constant gestegen van 1,5 
naar 2,3 miljoen ton. Dit is een opmerkelijke evolutie 
die wellicht een gevolg is van de preventiemaatregelen 
binnen de bedrijven om productieresten te voorkomen 
en de toenemende elektronische datacommunicatie en 
dataopslag. Ook de papierproductie in België is immers 
gedaald tussen 2006 en 2009 met 360 000 ton. 

5.1.2 Bedrijfsafval

5.1.2.1 Algemeen

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië zijn de beschikbare 
gegevens betreffende bedrijfsafval weinig bruikbaar om 
duidelijke conclusies te trekken over trends in recyclage 
en energetische valorisatie. De weinige beschikbare in-
formatie is in beide landsdelen gebaseerd op enquêtes. 

5.1.2.2 Vlaanderen

In 2007 bedroeg het aandeel secundair bedrijfsafval in 
Vlaanderen 32%, een stijging ten opzichte van 2004, 
zoals te zien op Grafiek 15. Dit wijst op een hogere re-
cyclageratio, aangezien secundair bedrijfsafval ontstaat 
bij de verwerking van primair afval. Het gaat onder 
meer om afval dat sorteerinstallaties verlaat, de rest-
fracties van recyclageprocessen en de bodemassen  
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Grafiek 14: Evolutie van ophaling en gebruik van oud papier in België

Tabel 8: Inzameling van AEEA , bron Recupel Jaarverslag 2008

Grafiek 15: Primair bedrijfsafval / secundair bedrijfsafval
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en vliegassen van verbrandingsinstallaties7. De daling 
van de recyclagegraad in 2007 ten opzichte van 2006, af 
te leiden uit de daling van het percentage secundair be-
drijfsafval is overigens te wijten aan het feit dat de OVAM 
vanaf 2007 over meer gedetailleerde gegevens beschikt 
over afvalstofverwerkende bedrijven. Hierdoor konden de 
installaties die puin breken worden afgezonderd, wat leidt 
tot een shift van secundair naar primair afval. 

5.1.2.3 Wallonië 

Gebaseerd op de resultaten van een geïntegreerde mi-
lieustudie, (ICEDD, 2009) waaraan 102 bedrijven uit de 
industrie deelnamen, bleek dat in de periode 1995 tot 
2007, de mate van nuttige toepassing van bedrijfsafval-
stoffen geschat wordt op 90 %, gemiddeld over deze 
periode. Tevens blijkt dat de hoeveelheid afval die gestort 
werd, gedaald is tot 5 % in 2007.

Grafiek 16 toont de productie van afval in de verschil-
lende Waalse sectoren.

Overigens blijkt uit een evaluatiestudie van het Plan 
Horizon 2010 betreffende bedrijfsafvalstoffen dat de 
meeste doelstellingen ook daadwerkelijk zijn gehaald. 

7  Mira Rapport, 2010
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5.1.2.4 Bedrijfsmatig verpakkingsafval

Zoals te zien op grafiek 17 werd het bedrijfsmatig ver-
pakkingsafval in 2009 voor circa 80% gerecycleerd en 
de totale nuttige toepassing bedroeg 87%. Met deze 
waarden werden al de wettelijke doelstellingen bereikt 
voor 2010, namelijk een recyclagegraad van 80% en 85% 
nuttige toepassing. In 2009 beheerde VAL-I-PAC 84% 
van het totaal aan bedrijfsmatige verpakkingen in het 
kader van de wettelijke terugname- en informatieplicht. 
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Grafiek 17: Verwerking van bedrijfsmatig verpakkingsafval, bron Val-I-Pac

Grafiek 16: Afvalproductie in de verschillende Waalse sectoren (in ton) - ICEDD 2009
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5.1.2.5 Conclusie

Bovenvermelde voorbeelden tonen aan dat België sterk 
presteert en koploper is in Europa inzake materiaal- en 
energierecuperatie van afvalstoffen. De private sector is 
hierbij een belangrijke schakel.

5.1.3 Procesinnovatie

Voor de FEBEM-leden vormt het investeren in het opti-
maliseren van hun processen een noodzakelijke activiteit 
om te kunnen blijven concurreren.  Vele bedrijven zoeken 
dan ook constant naar innovaties die ervoor zorgen dat 
hun processen op een meer efficiënte manier verlopen.  
Dat geldt voor het ophalen van afval, de uitsortering, de 
recyclage en de verwerking maar gaat evenzeer op voor 
de reiniging van gronden.  Een opvallende nieuwigheid 
is dat met behulp van hogeresolutiedetectie via nabij-
infrarood spectrometrie materialen onderling kunnen 
worden onderscheiden. Het spectrum van de materialen 
op de lopende band wordt geanalyseerd en de samen-
stelling ervan wordt geïdentificeerd. Software analyseert 
onmiddellijk de informatie en beveelt de uitstoot van de 
gezochte materialen door middel van perslucht. Een 
van de FEBEM-leden kan dankzij deze techniek al 97% 
van de recycleerbare materialen recupereren (plastic, 
papier, karton, metaal, steen, hout) uit het industriële of 
bouwafval dat in hun sorteercentra wordt verwerkt.

5.1.4 Productinnovatie

Cradle to Cradle® is een proces dat stap voor stap 
bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van pro-
ducten en slimmer grondstofverbruik. Vanaf het ontstaan 
van het product wordt rekening gehouden met een latere 
eenvoudige recyclage, waardoor een gesloten kringloop 
ontstaat. Op deze manier wordt de grondstoffenschaarste 
en het CO2-probleem aangepakt. In de afvalsector wordt 
het Cradle to Cradle® principe reeds toegepast. De 
sector ziet kansen in de toepassing van dit principe en 
FEBEM-leden hebben daartoe samenwerking gezocht 
met diverse afvalproducerende bedrijven. 

Philips en een van de FEBEM-leden keken samen naar 
het intelligente ontwerp van nieuwe producten en de 
inzet van gerecycled plastic voor de productie daarvan. 
In 2010 wordt dit voortgezet en wordt gekeken naar re-

cyclage- en productietechnieken en de herbruikbaarheid 
van kunststoffen.

Hetzelfde milieubedrijf bekijkt met tegelfabrikant Mosa 
de mogelijkheden om de kringloop van tegels te sluiten. 
In 2009 is het pilootproject betreffende inzameling en 
bewerking succesvol afgerond en is in totaal bijna 
20.000 kg end of life tegels en 20.000 kg overig kera-
misch materiaal ingezameld en getest op scheidings- en 
bewerkingsmethode. Mosa heeft een Cradle to Cradle®-
certificaat voor ongeglazuurde vloertegels en glanzende 
wandtegelcollectie behaald. In 2010 staat de productie 
van de eerste tegel met inzet van gerecycled materiaal 
op het programma.

Een andere onderneming bouwt samen met de Ameri-
kaanse firma Intrinergy in Thimister-Clermont, in de 
streek van Verviers, twee gemeenschappelijke installa-
ties. De eerste is een cogeneratie-eenheid die energie 
(elektriciteit en warmte) zal opwekken op basis van 
houtafval. De elektriciteit zal worden doorverkocht “aan 
het netwerk”, terwijl de warmte grotendeels dient voor de 
tweede installatie, een productie-eenheid voor pellets op 
basis van hout. De twee projecten zullen een vijftiental 
arbeidsplaat sen scheppen. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de bijdragen die 
de sector levert aan productinnovatie. Door deze initia-
tieven bereikt de sector een bijkomende reductie van de 
emissie van broeikasgassen en door productontwikkeling 
met het oog op recyclage, wordt een vermindering van 
het grondstoffenverbruik bereikt. 
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5.2 Grondreiniging

De bodem vervult een onschatbare rol in de voedselpro-
ductie, de waterhuishouding, het winnen van grondstoffen 
en de biodiversiteit. Bodemverontreiniging heeft dus een 
negatieve impact op mens, milieu en watervoorraden. Het 
brengt ook nog eens grote kosten voor sanering met zich 
mee. De overheid heeft in haar beleid procedures uitge-
werkt om nieuwe bodemverontreiniging zo veel mogelijk 
te voorkomen en om historische verontreinigingen, die 
onacceptabele risico’s voor mens en milieu veroorzaken, 
stelselmatig weg te nemen. Bodemsanering heeft niet 
alleen een ecologische, maar ook een belangrijke maat-
schappelijke functie. Het is een kwestie van efficiënt en 
duurzaam ruimtegebruik. Het saneren van verontreinigde 
gronden maakt ruimte vrij voor nieuwe economische of 
maatschappelijke activiteiten. 

De FEBEM leden spelen daarbij via de grondreinigings-
centra en de tussentijdse opslagplaatsen een belangrijke 
rol en zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden op 
het gebied van duurzaamheid. 

Het verwerken of reinigen van gronden door gespeciali-
seerde verwerkingscentra is in het proces van duurzaam 
bodembeheer een logische en onmisbare schakel. De 
grondreinigingscentra zijn bedrijven die door de Vlaamse 
Overheid vergund zijn voor de reiniging of verwerking 
van verontreinigde uitgegraven bodems. Naast haar  
verplichtingen volgens de milieuvergunning dienen de 
centra hun activiteiten uit te voeren conform een Code 
van goede praktijk. Dit is opgenomen in het decreet 
voor bodemsanering en bodembescherming en het bij-
horende uitvoeringsbesluit (VLAREBO). Dit heeft tot doel 
om de werking van de centra en de procesvoering met de 
verontreinigde gronden transparant en controleerbaar te 
maken en om secundaire emissies van verontreinigingen 
te minimaliseren (conform de Code van goede praktijk 
voor grondreinigingscentra, OVAM dd. 2 februari 2009).

Na het proces van grondverwerking krijgen de gronden 
een bestemming, afhankelijk van de opgelegde kwa-
liteitscriteria. Slechts een zeer kleine fractie van de 
uitgegraven gronden wordt gestort. De meeste gronden 
worden hergebruikt als bodem of krijgen andere toe-
passingen zoals gebruik in bouwkundige toepassingen 
(bijvoorbeeld in wegen en in dijken) of gebruik in vorm-

vaste toepassingen (bijvoorbeeld in beton, in cement 
of in keramische producten). Dankzij deze duurzame 
toepassingen worden minder natuurlijke delfstoffen ont-
gonnen en gebruikt. De vereiste kwaliteitscriteria en de 
toepassingsmogelijkheden worden bepaald in de grond-
verzetregeling die eveneens opgenomen is in het Vlaams 
Reglement betreffende de bodemsanering (VLAREBO).

Afhankelijk van de aard van de verontreiniging (benzine, 
diesel, stookolie, zware metalen, polyaromatische kool-
waterstoffen, PCB’s…) worden in grondreinigingscentra 
verschillende reinigingstechnieken toegepast. 

 ▪ Een groot deel van de verontreinigde gronden wordt 
biologisch verwerkt. Deze techniek bestaat uit het 
stimuleren en optimaliseren van de microbiële om-
standigheden. Hierdoor worden de verontreinigende 
stoffen in de grond afgebroken tot onschadelijke 
componenten. Door een steeds verdergaande 
optimalisatie van deze techniek worden de accep-
tatiecriteria van gronden voor dergelijke verwer-king 
steeds minder streng. Hierdoor kunnen meer veront-
reinigde gronden met deze techniek worden gerein-
igd in vergelijking met vroeger. 

 ▪ Een tweede techniek omvat de fysicochemische 
reiniging, waarbij verontreinigende stoffen van de 
gronddeeltjes worden gescheiden door een was-
proces en het toepassen van fysische bewerkingen. 

 ▪ Een derde belangrijke gangbare techniek is de ther-

mische reiniging waarbij verontreinigde grond verhit 
wordt en de vrijgekomen gassen behandeld worden.

Verontreinigde gronden die niet reinigbaar zijn, kunnen 
eventueel nog geïmmobiliseerd worden. Hierbij wordt 
door het toevoegen van hulpstoffen de verontreiniging 
in gronden omgezet in minder gevaarlijke of uitloogbare 
vormen. Daardoor kan deze grond nog een duurzame 
bestemming krijgen of gestort worden.

Bovenstaande verwerkingstechnieken worden uit-
gevoerd op de locatie van verwerkingscentra. Als de 
afstand van de locatie van een verwerkingscentrum 
tot de locatie van afkomst van de gronden te groot is, 
dan kunnen ook mobiele verwerkingsinstallaties worden 
ingezet. Datzelfde geldt indien de te verwerken en te 
transporteren grondvolumes te hoog zijn. Hierdoor heeft 
de verwerkingssector de mogelijkheid om steeds de 
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meest duurzame oplossing aan te bieden. 
Daarnaast biedt de sector ook de mogelijkheid om 
gronden tussentijds op te slaan. Hierdoor kunnen 
gronden die ontgraven worden in een werk een nieuwe 
bestemming krijgen in een ander werk. Deze mogelijk-
heid leidt ertoe dat minder primaire delfstoffen gebruikt 
moeten worden.  

Ter illustratie zijn hieronder de cijfers weergegeven voor 
het aandeel verwerkte gronden en gestorte gronden in de 
periode 2006-2008
8

Dankzij grondreiniging kunnen ketens maximaal gesloten 
worden: slechts een minieme fractie van het totaal volume 
behandelde grond heeft een stortplaats als eindbestem-
ming.

8 ANTWOORD op parlementaire vraag nr. 497 van 12 maart 2008

2006 2007 2008 2009

Tonnage biolo-
gisch gereinigde 
grond

508.633 ton 487.865 ton 562.691 ton 491.058 ton

Tonnage fysico-
chemisch ge-
reinigde grond

330.325 ton 256.663 ton 387.127 ton 424.821 ton

Tonnage thermisch 
gereinigde grond

39.885 ton8 26.892 ton 66.123 ton 38.126 ton

Tonnage tussen-
tijds opgeslagen 
grond 

843.199 ton 1.107.030 ton 1.072.030 ton 944.190 ton

Tabel 9: Overzicht gereinigde gronden in Vlaanderen
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De meeste bedrijven in de sector voeren een actief 
beleid van duurzame ontwikkeling, opvolging en beheer-
sing van milieu-effecten en opvolging van veiligheid en 
kwaliteit. Vele bedrijven doen beroep op gecertificeerde 
milieubeheersystemen. Zo houden ze op een systema-
tische manier rekening met de impact van hun activiteiten 
op het milieu. Deze impact wordt geëvalueerd en zo 
veel mogelijk beperkt. De doelstellingen, vastgelegd in 
het beleid, worden jaarlijks opgevolgd via verschillende 

indicatoren en worden gerapporteerd in een jaarverslag. 
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de voornaamste 
milieuprestaties en –indicatoren. Uit de jaarverslagen 
van verschillende bedrijven blijkt dat bewust gekozen 
wordt voor uniforme managementsystemen. Zo is het 
merendeel van de sites van deze bedrijven in de sector 
ISO 9001 en ISO 14001- of EMAS-gecertificeerd. Op het 
vlak van veiligheid bezitten velen een VCA- of OHSAS 
18001-certificaat. 

6  Beheerssystemen

In tegenstelling tot de analyse van een individueel mi-
lieubedrijf is het niet vanzelfsprekend om een integraal 
beeld te schetsen van de duurzaamheid voor de globale 
sector. Bijvoorbeeld omdat data betreffende de verschei-
dene indicatoren niet steeds voorhanden zijn, laat staan 
op een uniforme wijze voor alle Belgische regio’s. Zo leert 
de combinatie van recyclageratio’s voor verschillende 
afvalstromen en analyses van het private marktaandeel 
van ophaling en verwerking ons dat de Belgische private 
afvalsector substantieel bijdraagt tot de valorisatie van 
afvalstoffen. Het is echter niet mogelijk om de volledige 
stromen van secundaire afvalstoffen in kaart te brengen 
en daarvan de economische toegevoegde waarde te 
berekenen.

De talrijke voorbeelden van duurzame bedrijfsvoering 
binnen de sector tonen aan dat duurzaamheid deel 
uitmaakt van de strategie van de afvalverwerkende be-
drijven in hun transformatie naar stevige schakels binnen 
de keten van grondstoffen- en energieproductie. De 
sector streeft naar duurzaam ondernemen en slaagt er 
meestal in om het evenwicht te vinden tussen financiële 
resultaten, sociale belangen en het milieu. 
Dit geldt niet enkel voor de grote, internationale bedrijven, 
maar is ook zichtbaar bij de bedrijven die enkel actief zijn 
op (een deel van) de Belgische markt.

7  Conclusie
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LEDENLIJST

Meer info op onze website
www.febem-fege.be

FMM  
1070 Brussel 
www.recylex.be 
Foronex  
8710 Wielsbeke 
www.foronex.com 
Frimpex  
3370 Boutersem  
Fraxicor 
1500 Halle 
www.colruyt.be  
Garwig 
8650 Houthulst 
www.garwig.be  
Geldof 
8560 Wevelgem 
www.geldof-recycling.be  
Gemini Corporation  
2050 Antwerpen 
www.geminicorp.be  
General Plastics International  
D-24558 Henstedt-Ulzburg 
gpigmbh.blogspot.com  
Geocycle  
7181 Seneffe 
www.geocycle.be  
Geo-Milieu  
2480 Dessel 
www.geo-groep.com  
Gielen Container Service  
3600 Genk 
www.gielen-recyclage.be  
Gilgemyn oudpapierbedrijf 
8560 Wevelgem
Govaerts Recycling  
3570 Alken 
www.govaplast.com 
GRC-Kallo  
9130 Kallo 
www.decnv.com 
GRL 
3560 Lummen 
www.grl.be  
Grondreinigingscentrum Limburg  
3560 Lummen 
www.carmans.be
GRV 
8800 Roeselare 
www.vanheede.com  
GV & T Kruishoutem  
9770 Kruishoutem 
www.gvtkruishoutem.be  
HCI 
2950 Kapellen 
www.hci.be  
Henri Containerdienst  
3300 Tienen 
www.henricontainerdienst.be  
Holcim Belgique  
7034 Obourg 
www.holcim.be  
Hoslet
1325 Chaumont-Gistoux 
www.sita.be  
Houtrecyclage Vandendriessche
8900 Ieper 
www.houtrecyclage.be 
IEH Recycling  
2310 Rijkevorsel 
www.iehrecyclingbelgium.com  
Inafzo 
8980 Zonnebeke  
Indaver  
2800 Mechelen 
www.indaver.be  
Ivo Van den Bosch Containerdienst  
2520 Ranst 
www.ivovandenbosch.be  
Jeritop 
9031 Drongen 
www.jeritop.be  
Jozef Michel oudpapier 
2920 Kalmthout
Kargro Group 2920 Kalmthout 
www.tyreplan.be  
Kayak Maritime Services  
2000 Antwerpen  
Kempisch Recyclage Bedrijf  
2340 Beerse 
www.krb-glasscollecting.be  
Klerk’s Plastic Recycling KPR  
2320 Hoogstraten 
www.hyplast.be  
Lammertyn.net  
9070 Destelbergen 
www.lammertyn.net  
Lavatra
8930 Lauwe  
Leysen
2300 Turnhout 
www.leysen.org 
Lhoist Recherche & Développement
1342 Ottignies 
www.lhoist.com 
Liekens
2030 Antwerpen 
www.liekens.be  

 
4Biofuels 
1070 Brussel 
www.4energyinvest.com
A.B.R.  
1850 Grimbergen 
www.demeuter.be 
Accurec  
3980 Tessenderlo 
Aclagro  
9032 Wondelgem 
www.aclagro.be   
Adams Massenhoven  
2240 Massenhoven 
www.adams-massenhoven.be 
Aerts Jan Containerdienst  
2160 Wommelgem 
www.aerts-containers.be  
Alfamet 
9200 Dendermonde 
www.alfamet.be  
Alvin 
7012 Jemappes
Amacro
1654 Huizingen 
www.amacro.be 
André Celis Containers & Recyclage  
3210 Lubbeek 
www.celis.be 
Antwerp Tank Cleaning ATC  
2030 Antwerpen 
www.vanloon.be
AOP Antwerpse Oudpapiercentrale 
2660 Hoboken
Apparec 
2830 Tisselt-Willebroek 
www.apparec.be 
Atravet 
9200 Dendermonde 
Attero 
2800 Mechelen  
AVR België  
2400 Mol 
www.avr-belgie.be  
AWS  
2860 Sint-Katelijne-Waver 
www.aws.eu
Bel Fibres 
7022 Hyon
Belgras 
2235 Hulshout 
www.belgras.be 
Beta Recycling 
3660 Opglabbeek 
www.betarecycling.com
Bionerga 
3740 Bilzen / 3630 Maasmechelen 
www.bionerga.be  
Bioterra  
3660 Opglabbeek 
www.bioterra.be
Bio Oil Expoitation  
3980 Tessenderlo 
www.bio-oil-holding.eu  
Bio Oil Recycling  
8200 Brugge 
www.allvet.be  
BLC-group  
9600 Ronse 
www.containerdienst-bert.be 
Bongaerts Recycling 
3990 Peer
BOS  
2030 Antwerpen 
Bosatec  
3600 Genk 
www.groupmachiels.com
Bremcon  
2070 Zwijndrecht 
www.bremcon.be  
Broeckx Plastic Recycling  
NL-5085 ET Esbeek 
www.broekcx.nl 
Bruco Containers  
2030 Antwerpen 
www.bruco.containers.com  
BST 
2830 Willebroek 
www.belgianscrap.com
BSV 
8530 Harelbeke 
www.bsv-nv.be  

Buchen Industrial Services  
7170 Manage 
www.buchen.net  
Campine Recycling  
2340 Beerse 
www.campine.be  
CETB  
7141 Carnières 
www.sita.be  
Cimenteries CBR  
1170 Brussel 
www.cbr.be 
CNA Containers  
9300 Aalst 
www.leysen.org
Cogal  
9100 St.-Niklaas 
www.cogal.be of www.dehon.com  
Cogetrina 
7522 Marquain 
www.dufour.be 
Comet Tyre Recycling  
6200 Chatelet 
www.cometsambre.be  
Conelso 
2840 Reet 
www.fransdevocht.be 
Corneillie Containerverhuur 
8000 Brugge
Corvers 
3583 Beringen 
www.sita.be
Croco 
3910 Neerpelt
De Bree Solutions  
9990 Maldegem 
www.debree.be  
De Coninck  
3020 Veltem 
www.de-coninck.be  
De Coster Dominique  
3530 Houthalen-Helchteren 
www.decosternv.be  
De Dijcker Recycling  
2860 Puurs 
www.ddrecycling.be  
De Kock E.  
3090 Overijse 
www.dekock.info  
Demets Containers  
1120 Brussel 
www.sita.be  
De Meuter Containers  
1000 Brussel 
www.sita.be  
De Neef Chemical Processing  
2220 Heist-op-den-Berg 
www.deneef.net  
Depovan  
8800 Roeselare 
www.vanheede.com  
De Sutter  
9900 Eeklo 
www.afvalbeheer-desutter.be  
Dilissen Transport  
3900 Overpelt 
www.dilissen-transport.com  
Doopa  
8800 Roeselare 
www.doopa.be  
DPL 
8810 Lichtervelde
Duferco Diversification  
7100 La Louvière 
 www.duferco.be  
Ecomac  
3990 Linde-Peer 
www.groupmachiels.com  
Ecosmart  
2870 Puurs 
www.vangansewinkel.com  
Ekol  
3530 Houthalen-Helchteren 
www.ekol.be  
EKP Recycling 
2860 St Katelijne Waver 
www.jacobsbeton.be  
Electrawinds  
8400 Oostende 
www.electrawinds.be  
Eneco België 
2800 Mechelen 
www.eneco.be 
Envisan  
9308 Hofstade-Aalst 
www.envisan.com 
Eurocompost  
3530 Houthalen 
www.eurocompost.be  
Eurofat  
8552 Zwevegem-Moen  
Eurowaste  
2000 Antwerpen 
www.eurowaste.be  
Fim P&R  
2260 Westerlo, 
www.fim.be  
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MAC
2030 Antwerpen  
Machiels
3500 Hasselt 
www.groupmachiels.com  
Maintenance Industrielle Walonne 
7971 Basècles
Maltha
3920 Lommel 
www.maltha.nl  
Marpobel 
2030 Antwerpen  
Marpos 
8380 Dudzele  
Matco 
8790 Waregem 
www.matco.be  
Matco Glas  
8710 Wielsbeke  
M.C.A. Recycling  
1190 Vorst 
www.mca-recycling.com  
MCR 
2627 Schelle  
M.E.C. nv 
8500 Kortrijk  
Minérale 
6042 Lodelinsart  
Molok 
3530 Houthalen 
www.molok.-benlux.com  
Monseu 
1440 Braine le Chateau
MTD Milieutechnieken  
2270 Herenthout 
www.mtd-etec.com  
New West Gypsum Recycling  
9130 Kallo 
www.nwgypsum.com  
Norland 
5300 Andenne 
www.sita.be  
OCS - ATM  
2170 Antwerpen 
www.atmmoerdijk.nl  
Oostvlaams Milieubeheer OVMB  
9042 Gent  
www.ovmb.be  
Op de Beeck 
2288 Bouwel 
www.odbeeck.be   
Oriental Recycling  
2230 Oevel 
www.orientalrecycling.com  
Out of Use  
2840 Putte 
www.outofuse.com  
Pack2pack  
8800 Rumbeke 
www.pack2pack.com  
Papnam 
5060 Auvelais 
Pieck Containers  
3290 Tessenderlo 
www.sita.be  
Pirobouw 
2900 Schoten 
www.pirobouw.com  
Plasticollect 
F-59250 Halluin 
www.plasticollect.com  
Plastics Latinne-Neyens  
3583 Paal 
www.pln-latinne.com  
Plastirec 
2330 Merksplas 
www.plastirec.be  
Protelux 
6880 Bertrix  
Put Boudewijn & zoon  
3582 Beringen 
www.putboudewijn.be  
Ravago Production  
2370 Arendonk  
www.ravago.be  
RCMD 
9870 Zulte 
www.rcmd.be  
R.D. Recycling  
3530 Houthalen 
www.rdrecycling.be  
Recma 
4100 Seraing
Renovius 
3900 Overpelt 
www.renovius.be  
Recoval Belgium  
6182 Souvret 
www.trcnv.be  
Recupa 
1070 Bruxelles
Recup-Oil  
8770 Ingelmunster  
Recyc-Oil  
8710 Wielsbeke 
www.recyc-oil.be  

Recydel  
4020 Wandre 
www.vangansewinkel.com  
Recyfin International  
2980 Halle-Zoersel  
Recyfood 
3560 Lummen 
www.recyfood.be  
Recyfuel  
4480 Engis 
www.recyfuel.be  
Recygom 
4821 Andrimont 
www.sita.be  
Recyper  
9100 Sint-Niklaas 
www.sita.be  
Remo Milieubeheer  
3530 Houthalen 
www.groupmachiels.com  
REMONDIS 
3210 Lubbeek 
www.remondis.be  
Rendac 
9470 Denderleeuw 
www.rendac.com  
Repaper 
2910 Essen
Re-Tyre  
3920 Lommel  
Revatech 
4480 Engis 
www.revatech.be  
Rik’s Plastics  
3600 Genk 
www.riksplastics.com  
Romarco 
9240 Zele 
www.romarco.be  
Rulo 
7742 Hérinnes-lez-Pecq 
www.rulo.be  
Rumst Recycling  
2840 Rumst
Rymoplast  
3920 Lommel 
www.morssinkhofplastics.nl  
SAF Recyclage  
9990 Maldegem 
SEOS Plastic Recycling  
4600 Verviers 
SGS Ewacs  
9120 Beveren-Melsele 
www.be.sgs.com  
SHANKS sa  
1435 Mont-St-Guibert 
www.shanks.be  
SHANKS Vlaanderen  
8800 Roeselare 
www.shanks.be  
SHANKS Vlaanderen  
9042 Gent 
www.shanks.be
Silvamo  
8800 Roeselare  
SIMS Recycling Solutions  
9100 Sint-Niklaas 
www.sims-group.com  
SITA Remediation  
1850 Grimbergen 
www.sitaremediation.be
SITA Recycling Services  
2340 Beerse 
www.sita.be  
SITA Treatment  
1180 Brussel 
www.sita.be  
SITA Wallonie  
4460 Grâce-Hollogne 
www.sita.be  
Smet Jet  
8400 Oostende 
www.edelweissnv.be  
Smurfit Kappa  
2170 Merksem 
www.smurfitkappa.com  
Soborel  
3550 Heusden-Zolder 
www.vangansewinkel.com  
Socaplast  
1840 Londerzeel 
www.socaplast.be  
Sodecom  
7040 Quévy 
www.vanheede.com  
Sodever  
1420 Braine l’Alleud  
Soraf  
2840 Rumst 
www.ljanssens.be  
Soret  
1560 Hoeilaart 
Soreplastic 
6971 Champlon 
www.soreplastic.be   
SO.TRA.EX  
4700 Eupen 

www.sotraex.com  
Spanin 
8780 Oostrozebeke 
www.indaver.be  
Stadsbader-Flamand  
8530 Harelbeke 
www.stadsbader.com
Stallaert Recycling  
1800 Vilvoorde 
www.stallaert.be  
Stevan  
8860 Lendelede 
www.stevan.be  
Stok&Co  
3530 Houthalen-Helchteren 
www.leysen.org  
Stora Enso Langerbrugge  
9000 Gent 
www.storaenso.com  
SVK 
9100 Sint-Niklaas 
www.svk.be  
Tellgnosis  
2860 Sint-Katelijne-Waver
Thenergo  
2018 Antwerpen 
www.thenergo.be  
Thomé H. & Fils 
1730 Mollem
Track International  
8790 Waregem 
www.track-international.com  
Transcoma  
3600 Genk 
www.transcoma.be  
Tri-Terre SAFS 
4040 Herstal
TWZ  
9940 Evergem 
www.twz.be   
Vaco Containerdienst  
2950 Kapellen
www.leysen.org  
Valomac  
1850 Grimbergen 
www.sita.be  
Vandewiele Recycling  
8470 Gistel 
www.houtmolen.be  
Van Gansewinkel  
2870 Puurs 
www.vangansewinkel.com  
Vanheede Environment Group  
8940 Wervik 
www.vanheede.com  
Van Moer H & Zn  
9120 Melsele 
www.vanmoerh.be  
Van Pelt Containerbedrijf  
2900 Schoten 
www.vanpelt-nv.be
Van Puijfelik NL  
4815 CD Breda 
www.vanpuijfelik.nl  
Van Roy 
9470 Denderleeuw 
www.van-roy.be  
Veolia ES  
1800 Vilvoorde 
www.veolia-es.be  
Verpola  
8000 Brugge 
www.verpola.be  
Vetboerke  
8750 Wingene  
Vlar Papier 
2830 Tisselt 
www.storaenso.com  
Vosselaarse Oud Papier Centrale  
2330 Merksplas 
www.vopc.be  
Vulsteke & Verbeke  
8970 Poperinge 
www.vulsteke-verbeke.be  
West Waste Treatment  
8600 Diksmuide 
www.wwt.be  
WOS  
3600 Genk 
www.wos-genk.be  
Wubben Aflaatolie  
2910 Essen   
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Indien een bedrijf volwaardig lid 

wenst te worden van FEBEM, 

moet het zich verbinden de deon-

tologische code van de Federatie 

te respecteren. Deze code bevat 

enkele duidelijke engagementen 

naar het respecteren van wetgeving 

toe en schrijft ook een bepaalde col-

legialiteit voor. Voor FEBEM zijn dit 

basisverklaringen, waar elk regulier 

bedrijf zich moet aan houden. Er is 

dan ook een duidelijke procedure 

voorzien indien zou worden gesig-

naleerd dat een van onze leden deze 

deontologie niet zou respecteren. 

Deze procedure is al enkele malen 

in werking gezet met telkens een 

uitklaring van enkele onduidelijk- 

heden als gevolg. De code zorgt dus 

ook voor een betere sfeer tussen de 

bedrijven en is ook een kapstok voor 

verdere uitwerkingen binnen enkele 

sectoren. Zo is in het kader van deze 

code door de Federatie een “code 

van goede praktijk” uitgewerkt voor 

de behandeling van asbestafval én 

een code voor de aanvaarding van 

afvalstoffen op stortplaatsen. Een 

code voor de problematiek van 

het mengen van afvalstoffen is in 

ontwerpfase, net als enkele richt-

lijnen voor de recuperatie van papier 

en karton. Het is de bedoeling deze 

codes te laten omzetten in regelge-

ving maar in tussentijd moeten onze 

leden deze codes wel te respec-

teren. De leden-grondreinigers 

van FEBEM engageren zich ook 

om de milieubeleidsovereenkomst 

voor bodemsaneringsoperaties te 

respecteren. FEBEM meent dat 

op deze manier de Federatie ef-

fectief werk maakt van de verdere 

professionalisering van de sector 

en zonder “windowdressing” ten 

velde zaken helpt verbeteren. Het 

FEBEM-lidmaatschap is dus ook 

duidelijk een kwaliteitslabel, wat 

uitwendig gemaakt wordt door een 

ingekaderde verklaring die de vol-

waardige leden ontvangen.

Deontologische code

DE LEDEN VAN FEBEM STAAN GARANT VOOR EEN KWALITEITSVOLLE EN CORRECTE DIENSTVERLENING DIE 

MENS, MILIEU EN MAATSCHAPPIJ TEN GOEDE KOMT. FEBEM EN HAAR LEDEN ZIJN OVERTUIGD DAT HET SUCCES 

VAN DE FEDERATIE EN HAAR LEDEN TE VERBINDEN IS MET HET VERTROUWEN DAT MEN KAN HEBBEN IN DE 

FEDERATIE EN DE LEDEN.

VOOR FEBEM EN HAAR LEDEN STAAN VOOROP

· professionalisme: een professionele werking met aandacht voor kwaliteit en het resultaatsgericht organiseren van de  

 dienstverlening;

· partnerschap: een open werking waarbij discussies constructief en oplossingsgericht worden gevoerd met aandacht en   

 respect voor ieders mening;

· groepsgeest: FEBEM en haar leden vormen een team en komen als een groep naar buiten;

· waardeschepping: een toegevoegde waarde voor de sector in België, de klanten en het leefmilieu;

· respect voor het leefmilieu: de vrijw
aring van het leefmilieu voor de toekomstige generaties, daar werken  FEBEM en haar   

 leden dagdagelijks aan;

· wederzijds respect: m
eningsverschillen vormen de kleur van de democratie, andere meningen dienen  

 voldoende aandacht te krijgen en mogen niet leiden tot conflicten.

DE LEDEN VAN FEBEM STELLEN ZICH GARANT

· de wetgeving te allen tijd
e te respecteren;

· een eerlijk
e concurrentie te voeren waarbij re

spect voor de vrije marktwerking centraal staat;

· het im
ago van de sector te verbeteren;

· voortdurend te streven naar verbetering ten voordele van klanten, partners, maatschappij en leefmilieu;

· de volledige medewerking te verlenen aan de overheidsinstanties in zoverre FEBEM het eens is met de betrokken  

 overheidsstandpunten.

NAAR DE FEDERATIE TOE ZULLEN DE LEDEN

· zich neerleggen bij consensusbeslissingen van de federatie;

· collegiaal zijn met de federatie en de andere leden;

· in FEBEM-vertegenwoordigingen waarin men zetelt enkel het FEBEM-standpunt verkondigen;

· maximaal participeren aan de FEBEM-evenementen zoals studiedagen, Algemene Vergadering,  

 Ledenraden, Trefdagen, Werkgroepen en Task Forces;

· zich zoveel mogelijk eerst naar de federatie richten alvorens problemen van algemeen belang aan te kaarten bij overheden;

· een transparantie vertonen naar de federatie toe betreffende activiteiten, financiële resultaten en interne structuren  
 

 (organogram) waarbij de federatie zich borg stelt voor de nodige confidentialiteit.

Federatie van Bedrijven voor M
ilieubeheer

“FEBEM, bedrijvig in milieuzorg”

ETHISCH EN DEONTOLOGISCH CHARTER VAN DE BEDRIJFS- 

FEDERATIE FEBEM, DE FEDERATIE VAN DE MILIEUBEDRIJVEN

 

FEBEM vertegenwoordiger

FEBEM lid


