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Grote veranderingen leiden vaak tot kriti-
sche vragen, en dat is deze keer niet anders 
geweest. Maar aangezien onze federatie sterk 
geëvolueerd is – evenals de maatschappij 
waarbinnen ze functioneert – kan een nieuwe 
benaming niet langer op zich laten wachten.

Het verhaal van onze federatie begon in 1991, 
toen een aantal vooruitziende pioniers de 
BVAV (Belgische Vereniging van Afvalverwer-
kers) oprichtte. Rond de eeuwwisseling werd 
de benaming omgevormd tot FEBEM: Federa-
tie van Bedrijven voor Milieubeheer. Vandaag 
zijn we vijftien jaar verder, en in die periode 
heeft onze federatie een enorme groei doorge-
maakt. We hebben het dan niet alleen over het 
ledenaantal – dat is vertienvoudigd (!) -, maar 
ook over de sterke uitbreiding van de initiatie-
ven en activiteiten die onze federatie op poten 
gezet heeft. 

Mede daardoor wist FEBEM zich een sterke 
positie te verwerven binnen wat vandaag de 
circulaire economie genoemd wordt. En aan-
gezien dit model veel meer omvat dan alleen 
maar milieubeheer, dekt de benaming ‘Fede-
ratie van Bedrijven voor Milieubeheer’ niet 
langer de lading.

Zelf houd ik alleszins prima herinneringen 
over aan de naam die we de afgelopen 15 jaar 
hebben gedragen. Onder die benaming is onze 
federatie uitgegroeid tot een trouwe en actie-
ve partner van bedrijven die de materiaal- en 
energiekringloop helpen sluiten. Onze federa-
tie is al lang niet meer weg te denken uit het 
afval- en materialenbeleid in ons land en staat 
voor duidelijke, heldere standpunten, die er op 
gericht zijn om de circulaire economie tot was-
dom te laten komen en om de belangen van 
onze leden te behartigen.

Onze leden waarderen deze aanpak en het vele 
harde werk dat we vanuit de federatie leveren. 
En dus willen we onder onze nieuwe benaming 
dezelfde koers blijven varen en onze dienstver-
lening nog verder uitbreiden en optimaliseren.

Maar voor het zover is, doet u er goed aan dit 
laatste FEBEM jaarbericht door te lezen. Een 
betere voorbereiding op het nieuwe begin is er 
immers niet… 

Veel leesplezier!  

Vaarwel FEBEM 

welkom GO4CIRCLE
De afgelopen jaren kende u ons onder de naam FEBEM. 
Onder die naam hebben we heel wat verwezenlijkt, en daar zijn we best trots op.

Maar… het is tijd voor verandering. Onze sector staat voor een cruciale fase. De circu-
laire economie vindt steeds meer ingang en verplicht producenten in allerhande secto-
ren om hun end-of-life materialen een nuttige (her)bestemming te geven. Onze leden 
hebben de kennis, de installaties en de ervaring om daarin een cruciale rol te spelen. En 
daar willen wij als federatie mee onze schouders onder zetten, onder een nieuwe naam: 
GO4CIRCLE. Want circulaire economie wordt onze toekomst.

Een 
nieuw 
begin

 
Bruno Arts, voorzitter FEBEM vzw

“ Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: u heeft het laatste jaarbericht in handen 
dat onder vlag van FEBEM de wereld in gestuurd wordt. Dat komt omdat we op 23 juni 
2016 – tijdens de Algemene Vergadering – officieel onze nieuwe naam lanceren.
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Wilt u graag meer informatie 
over onze federatie?
FEBEM – Federatie van Bedrijven 
voor Milieubeheer
Buro & Design Center 
Esplanade 1, B87 
BE–1020 Brussel
Tel. +32 2 757 91 70 
Fax +32 2 240 27 29
info@febem-fege.be 
www.febem-fege.be

Het FEBEM Jaarbericht is een 
realisatie van de Federatie van 
Bedrijven voor Milieubeheer.

Redactie: Forte (www.forte.eu), 
Werner Annaert, Anita Cosaert, 
Cédric Slegers, Baudouin Ska, 
Andries Roets en Mireille Verboven 

Realisatie: Haisja (www.haisja.be)
V.U. Werner Annaert

Illustraties: David Audenaert (VIZID)

Dit jaarbericht wordt gedrukt op 
100 % gerecycleerd en chloorvrij 
papier.

Ce dossier est également 
disponible en français.

“
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Team

Werner Annaert • Coördinator
Werner heeft de algemene lei-
ding over het team. Daarnaast 
initieert hij nieuwe activiteiten 
en treedt hij op als spreekbuis 
van de federatie. Bovendien 
is hij verantwoordelijk voor 
de organisatie van de werk-
groepen Banden en Kunststoffen 
en staat hij aan het stuur van het  
Core-project. Ten slotte neemt Werner –  
samen met Baudouin Ska – het beleid om-
trent stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en 
composteer/vergistingsbedrijven voor zijn rekening.

Leslie Dubois • Vertaalster
Leslie staat in voor alle vertaalwerk-
zaamheden binnen de federatie. 
Dankzij haar uitgebreide techni-
sche kennis over de sector levert 
ze vertalingen af van een uitste-
kende kwaliteit, in het jargon 
dat zo herkenbaar is in onze 
sector. 

Baudouin Ska • Adjunct-Directeur
Baudouin is verantwoordelijk voor 
het luik Gevaarlijk Afval en staat 
in voor een aantal specifieke af-
valstromen die daar deel van 
uitmaken, zoals slib, radioac-
tief afval, afvalwater, olie en 
vetten. Baudouin stuurt ook de 
werkgroep Belshore aan, voor 
alle activiteiten in het kader van 
scheepsafval. Ook treedt hij op als 
onze afgevaardigde bij Europese fe-
deraties, zoals FEAD (Europese federa-
tie voor afvalbeheer) en Euroshore. Tot slot 
is Baudouin secretaris van de Europese federatie 
van glasrecycling (FERVER).

Maarten Geerts • Communicatie-
verantwoordelijke
Maarten stelt onze persberich-
ten samen en onderhoudt onze 
Twitter en LinkedIn-kanalen. 
Daarnaast zorgt Maarten ook 
voor een aantal papieren pu-
blicaties, zoals het jaarbericht, 
het duurzaamheidsverslag en de 
FEBEM Times.

Anita Cosaert • Office Manager
Anita zorgt voor de administra-
tieve en financiële huishouding 
van onze federatie. Ze onder-
steunt onze stafmedewerkers 
en is verantwoordelijk voor het 
documentenbeheer.

Marty Leroy
Administratie Sociaal Fonds
Marty is verantwoordelijk voor de 
sociale fondsen die verbonden 
zijn aan het paritair comité 142 
(recuperatie). Ze zorgt voor 
de correcte uitbetaling van de 
werkloosheids- en ziekte-uit-
keringen aan de arbeiders in de 
sector. En aangezien het sociaal 
fonds 142.04 ook projecten in de 
kunststofrecycling (PlasticLab en 
Plastimobil) ondersteunt, is Marty ver-
antwoordelijk voor het beheer hiervan.

Andries Roets 
Medewerker Communicatie en Events

Andries staat in voor de ‘Flash’ nieuws-
brief en voor het onderhoud van de 

website. Daarnaast zorgt hij voor 
het online archief en is hij verant-
woordelijk voor de organisatie 
van onze events. Tot slot beheert 
hij de contactgegevens van de 
leden in de CRM-database.

Marie Van Breusegem
Juridisch en Sociaal Adviseur

Marie zorgt voor de juridische onder-
steuning van de ploeg. Ook werkt 

ze samen met Cédric Slegers aan 
de Brusselse en Waalse dossiers 
en verzorgt ze werkzaamheden 
voor FERVER, de Europese 
federatie van glasrecycleurs. 
Marie coördineert ook de soci-
ale werking van de federatie en 

zorgt voor de verdediging van 
de werkgeversbelangen in de vier 

paritaire comités van de recuperatie 
(142.01 tot 142.04).

Cédric Slegers • Adjunct-Directeur
Cédric buigt zich over alle Brusselse en 

Waalse dossiers en volgt het beleid op 
nationaal niveau omtrent niet-ge-

vaarlijk afval en glas. Daarbij 
staat hij ook in voor de contac-
ten met beheersorganisaties, 
zoals Fost  Plus, VAL-I-PAC 
en Recupel. Tot slot zorgt hij – 
in samenwerking met Recyda-
ta – voor betrouwbare statistie-

ken omtrent afvalhoeveelheden. 
Hij staat ook in voor de jaarlijkse 

analyse van de socio-economische 
gegevens van de sector.

Mireille Verboven
Technisch Adviseur

Mireille is verantwoordelijk voor 
de werkgroep QESH en behan-
delt in die hoedanigheid alle 
problemen en vragen omtrent 
veiligheid, milieu, kwaliteit en 
gezondheid. Daarbij beant-
woordt Mireille ook vragen 

rond afvalbeheer en milieuver-
gunningen. Ook is ze gespeciali-

seerd in inert afval, zoals bouw- en 
sloopafval en gronden.

Jan Vermoesen • Verantwoordelijke 
papier, textiel en schroot

Jan staat in voor het opvolgen van 
dossiers in de sector van het papier- 

en kartonafval. Ook behartigt 
hij samen met Cédric Slegers 
het dossier van de Afgedankte 
Elektrische en Elektronische  
Apparaten (AEEA). Tot slot 
neemt hij ook het beheer op 
zich van dossiers die belang-

rijk zijn voor bedrijven in de 
schrootsector en de textielrecupe-

ratie en volgt hij samen met Werner 
Annaert het bandendossier op.

Andy Van Cauwenberghe
Verantwoordelijke Symbiose
Andy houdt zich als extern con-
sultant bezig met het Symbio-
se-project. Aangezien dit pro-
ject eind 2015 afgerond werd, 
bekijkt Andy met Werner of het 

zinvol is om een vervolgproject 
op te starten.  



INTERCOMMUNALES NU 
OOK ONDERWORPEN 
AAN VENNOOTSCHAPS-
BELASTING 
Tot voor kort waren intercommunales die 
commerciële activiteiten uitvoerden niet on-
derworpen aan de vennootschapsbelasting, 
hoewel ze commerciële activiteiten in dezelf-
de sector uitvoeren. FEBEM streefde er al 
lang naar om deze onrechtvaardigheid uit de 
wereld te helpen, en dat is eindelijk gelukt. 
Bijgevolg betalen intercommunales voortaan 
evenveel vennootschapsbelasting voor hun 
commerciële activiteiten als privaatrechtelijke 
bedrijven. Een goede zaak, maar we zijn er nog 
niet. Want aangezien de gemeenten enkel be-
voegdheden hebben voor het afval van gezin-
nen, willen we dat het beheer van bedrijfsafval 
in zijn geheel in handen komt van de privaat-
rechtelijke sector.

PROCEDURE TEGEN  
CONCURRENTIEVOOR-
DEEL AGENTSCHAP  
BRUSSEL NET
Hoewel FEBEM de voorkeur geeft aan overleg, 
deinzen we niet terug om juridische middelen 
in te zetten om de belangen van onze leden 
te verdedigen. Zo werden we in Brussel ge-
dwongen om een juridische procedure aan het 
Grondwettelijk Hof te starten tegen de wetge-
ver, omdat deze Brussel Net een sterk concur-
rentievoordeel had toegekend, ten koste van 
de bedrijven uit onze sector.

OPHEFFING MONOPOLIE 
RECYTYRE
Het dossier rond beheersorganisatie Recytyre is 
een schoolvoorbeeld van marktverstoring door 
overheidsbeslissingen. Recytyre heeft zowel de 
ophalers als de verwerkers in een dusdanige 
positie gemanoeuvreerd dat ze een soort on-
deraannemers geworden zijn, waarbij Recytyre  
eenzijdig beslist aan welke prijzen en voor-
waarden de operatoren mogen werken. FEBEM 
heeft hier al een aantal stappen rond onderno-
men - zoals de aanpak van enkele IT-problemen 
in het Recytyre-systeem en het verduidelijken 
van kosten - en wil deze vorm van marktregula-
tie zo snel mogelijk zien verdwijnen.

UITSTEKENDE LADINGEN 
& BTW-TARIEVEN OP-
HALEN EN VERWERKEN 
HOUTAFVAL
Het bleef lange tijd onduidelijk hoe ver een la-
ding precies mag uitsteken uit een ophaalwa-
gen. Leden die de overheid hieromtrent bena-
derden kregen uiteenlopende antwoorden te 
horen. Daarop heeft de federatie de zaak aan-
gepakt, waardoor er nu duidelijke afspraken 
met de overheid gemaakt zijn. Ook werd één 
en ander gecommuniceerd naar onze leden. 
Hetzelfde geldt voor de te hanteren BTW-ta-
rieven voor het ophalen en verwerken van 
houtafval.

INFOSESSIES &  
BODEMCONGRES
Tijdens het afgelopen jaar organiseerde  
FEBEM infosessies over meerdere onderwer-
pen, zodat onze leden goed geïnformeerd blij-
ven over alles wat er leeft en beweegt in onze 
sector. De infosessies behandelen onderwer-
pen zoals de wetgeving over de afvalheffing in 
de drie gewesten, de kilometerheffing (i.s.m. 
UPTR), de problematiek van de bedrijfs-
branden, het vraagstuk van de omgevings-
vergunning in Vlaanderen, enzoverder. Ook 
organiseerde FEBEM mee het tweejaarlijkse 
Bodemcongres.

OVERLEG MET OVERHEID 
VOOR EENVOUDIGERE 
ADMINISTRATIE
FEBEM is voortdurend in overleg met de na-
tionale en gewestelijke overheden, zodat we 
de belangen van onze leden optimaal kun-
nen verdedigen, en dat in meerdere dossiers. 
Zo analyseerde FEBEM de eerste ervaringen 
rond het kwaliteitsborgingssysteem en deed 
aanbevelingen bij de overheid om dit systeem 
te verduidelijken en de effectiviteit ervan te 
verhogen. Ook werden in Wallonië gesprek-
ken gevoerd met de OWD (Office Wallon des 
Déchets) – de dienst die verantwoordelijk is 
voor de exportdossiers –, zodat er nu meer 
duidelijkheid is over de manier waarop deze 
dienst werkt.

BETERE PROCEDURE 
D-HANDELINGEN
Vaak is het ook voor OVAM onduidelijk in 
welk geval afval geëxporteerd mag worden 
voor D-handeling (afvalverwijdering). Daar-
om werkte FEBEM een procedure uit die de 
administratie van OVAM moet helpen om 
hier op een correcte en eenduidige manier 
over te beslissen. Volgens de regels van het 
zelfvoorzieningsbeginsel is er namelijk een 
akkoord nodig van het exporterende land, wat 
enkel zal gegeven worden als er in eigen land 
onvoldoende verwerkingsmogelijkheden zijn. 
Om te beoordelen of dit laatste het geval is, 
ondersteunt FEBEM nu de afvaladministratie.

EUROPESE BBT-STUDIE 
WASTE TREATMENT
Om erover te waken dat de veelal ambitieuze 
Europese normen voor afvalverwerkingsin-
stallaties ook voor onze leden haalbaar blijven 
en tegelijkertijd de lat meer gelijk te leggen 
binnen Europa, heeft FEBEM samen met haar 
leden en VITO haar medewerking verleend 
aan de Europese BBT-studie (BREF) over was-
te treatment. 

OVERLEG MET INSPECTIE-
DIENSTEN
Tijdens gesprekken met de inspectiediensten 
heeft FEBEM gewezen op mogelijke verbete-
ringen in de inspecties. Ook werden voorstel-
len gecommuniceerd die de inspecteurs moe-
ten toelaten om efficiënter te werken. Zo heeft 

FEBEM een rondetafelconferentie georgani-
seerd voor de inspectiediensten die zich bezig-
houden met inert afval. We hielden infosessies 
voor de lokale politiediensten met betrekking 
tot grond- en steenafval.  

ASBESTHOUDENDE 
GRONDEN: REINIGEN 
OF NIET?
FEBEM wil asbesthoudende gronden in de 
mate van het mogelijke zo veel mogelijk laten 
reinigen. Anderzijds willen we niet het risico 
lopen dat de asbesthoudende grond via een 
recyclagecircuit terug in het leefmilieu zou 
terecht komen. Om tot duidelijke afspraken 
te komen, bracht FEBEM de leden bij elkaar 
die actief zijn in grondreiniging en in stort-
plaatsbeheer, zodat in onderling overleg een 
gedragscode kon ontwikkeld worden. Deze 
aanpak krijgt nu ook ingang in Wallonië.

OP NAAR EEN VEREEN-
VOUDIGDE, EENDUIDIGE 
WETGEVING
De federatie streeft naar een zo eenvoudig en 
logisch mogelijke wetgeving. Om die reden 
zitten we op regelmatige basis samen met de 
overheden van de verschillende gewesten om 
concrete dossiers te bespreken. Zo hebben we 
afgelopen jaar in Vlaanderen de nodige in-
spanningen geleverd in de discussies rond het 
eenheidsreglement voor inert afval, alsook in 
de afstemming in Vlaanderen tussen VLA-
REMA en VLAREBO omtrent grondachtige 
afvalstromen. Wat Brussel betreft, werkte de 
federatie verder aan de BRUDALEX, een ge-
coördineerd uitvoeringsbesluit inzake afval-
beheer. En aangezien de sorteerplicht voor 
bedrijven vanaf begin 2016 ook in Wallonië 
ingevoerd werd, hebben we onze Waalse leden 
hier uitvoerig over geïnformeerd, zodat ze de 
nieuwe regelgeving correct kunnen naleven. 
 
EN DAN DIT NOG…
Tijdens het afgelopen jaar zijn we erin geslaagd 
om het speelveld weer een stuk meer gelijk te 
maken dan voorheen het geval was, maar we 
zijn er nog niet. Zo gaan we de manier waar-
op onze Vlaamse leden met hemelwater moe-
ten omgaan bekijken en waar nodig bijsturen. 
Verder is de discussie rond de praktische uit-
werking van de kilometerheffing nog lang niet 
beslecht. Ook moet het project rond het digi-
taliseren van transportdocumenten verder in-
gevuld worden en werken we nog aan alterna-
tieven voor het systeem van de borgstelling bij 
grensoverschrijdende overbrenging van afval. 

Hoe dan ook gaan we onverminderd verder 
om de belangen van onze leden te verdedigen 
en kijken we met belangstelling uit naar nieu-
we ontwikkelingen.
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Eén van de meest fundamentele taken van onze federatie bestaat eruit 
om oneerlijke concurrentie uit onze sector te weren. Daarom streven we 
naar een verduidelijking van de wetgeving - zodat er geen ruimte over-
blijft voor ‘creatieve’ interpretatie – en brengen we de concurrentiële 
verschillen tussen de verschillende spelers die op dezelfde markt actief 
zijn onder de aandacht. Daarnaast pakken we ook marktverstoringen 
aan die worden veroorzaakt door de diverse beheersorganisaties, zoals 
Recytyre, Recupel en Fost Plus.

Gelijk  

Speelveld



NIEUWE AFZET-
MARKTEN CREËREN 
VOOR RECYCLATEN

Sorteren is enkel maar zinvol als er voor elke gesorteerde 
fractie ook een rendabele afzetmarkt beschikbaar is. Daar-

om zet FEBEM zich in om door middel van samenwerkingen 
met het Vlaams Materialenprogramma (Vlaanderen), Leefmilieu 

Brussel (Brussel) en FEREDECO (Wallonië) meer toepassingen voor 
recyclaten te zoeken, bijvoorbeeld voor overheidsopdrachten en voor 

de industriële sector. 

Op federaal niveau hebben onze inspanningen geleid tot een studie 
waarbij nagegaan wordt hoe de productwetgeving kan aangepast 
worden, zodat producten in de toekomst een minimumhoeveel-

heid gerecycleerd materiaal zullen moeten bevatten. En ook 
op Europees niveau blijven we hierop hameren bij onze 

Europese collega-federaties.

ENERGIEOPWEKKING 
OP BASIS VAN  

BIOMASSA-AFVAL
FEBEM streeft ernaar om niet-recycleerbare afvalfracties 

zoveel mogelijk om te zetten in energie. Zo publiceerden we een 
open brief die gericht was aan de Vlaamse energieminister waarin 

we duidelijk maken dat er een belangrijk onderscheid bestaat tussen 
biomassa die vanuit het buitenland wordt aangevoerd en lokaal bio-
massa-afval. We betreuren dat energieopwekking uit afval stiefmoe-
derlijk wordt behandeld en - onterecht - als weinig duurzaam wordt 
afgedaan. Zo ligt er in ons land nu al zo’n 300.000 ton afvalhout te 

wachten op verdere behandeling. FEBEM blijft dan ook plei-
ten voor het uitbouwen van energieopwekking op basis van 

biomassa-afval en voor een betere afstemming tussen het 
energie- en het afvalbeleid. In Wallonië staan enke-

le projecten voor nieuwe investeringen in de 
startblokken.
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MEER EN BETER 
SORTEREN VOEDT DE 

CIRCULAIRE ECONOMIE
Meer en beter sorteren is een essentiële voorwaarde om 

de circulaire economie te kunnen uitbouwen. We zijn dan ook 
tevreden dat Fost Plus eindelijk gehoor gegeven heeft aan onze vraag 
om een aantal testprojecten op te starten, waarbij nagegaan wordt of 
het haalbaar is om bijkomende plastic afvalfracties op te halen via de 

PMD-zak. We waken erover dat de evaluatie objectief gebeurt en geen 
middel wordt om een nieuwe strategie in dit domein te blokkeren.

Ook streeft de federatie ernaar om meer EPS (geëxpandeerd polystyreen) 
en kunststoffolies in te zamelen en werkt daartoe samen met VAL-I-PAC. 

Daarnaast werken we aan methodieken die een betere sortering van 
het papier- en kartonafval mogelijk moeten maken. Ook ijveren we 

voor de selectieve ontmanteling van vlak glas in de bouw en de 
automobielindustrie. Maar aangezien bij deze sorteringen 

soms een meerkost gemoeid is, is het niet altijd evi-
dent om overheden hier warm voor te maken. 

ONDERSTEUNING 
VAN BESTAANDE 
AFZETMARKTEN

Tijdens het afgelopen jaar kwamen de afvalolie- en 
houtafvalsectoren sterk onder druk te staan. FEBEM heeft 

daarop de overheid gesensibiliseerd en de betrokken bedrij-
ven maximaal ondersteund. Maar het ware natuurlijk beter 
dat deze noodgrepen niet langer nodig zouden zijn. In ons 

land is er alleszins dringend nood aan een steunprogramma 
dat ook op langere termijn zekerheden biedt voor be-
drijfsinvesteringen in de circulaire economie. FEBEM 

heeft daarover al meerdere voorstellen gelanceerd 
en is samenwerkingen gestart met verschillen-

de partners.

STRATEGISCHE POSITIE
FEBEM investeert flink wat tijd in kennisvergaring 

met betrekking tot de circulaire economie. Deze kennis 
gebruiken we om onze leden optimaal te kunnen onder-

steunen, maar ook om vragen te kunnen beantwoorden van 
niet-leden (overheden, bedrijven uit andere sectoren...). 

Bovendien zijn we sterk vertegenwoordigd op de vele ver-
gaderingen en events die rond dit thema georganiseerd wor-

den. Op die manier hebben we een strategische positie 
weten te veroveren binnen de circulaire economie, 

zodat we de toekomst van onze leden veilig kunnen 
stellen. 

OP ZOEK 
NAAR NIEUWE 

INZAMELCONCEPTEN
Aangezien logistiek een belangrijke plaats inneemt 
binnen de circulaire economie, is FEBEM samen 
met haar leden begonnen met het ontwikkelen en 

testen van een aantal vernieuwende inzamelconcepten. 
Daarom is FEBEM een overleg gestart met Citydepot en 

hebben we aan de drie gewesten gevraagd om inno-
vatieve inzamelprojecten van onze leden te steunen, 
zoals het gecombineerd inzamelen van verschillen-

de afvalfracties of concepten waarbij de burger 
zelf zijn afval wegbrengt of op aanvraag 

laat ophalen, enzoverder.

FEBEM gelooft dat het model van de circulaire economie alleen 
maar succesvol kan zijn als er een constructieve en intensieve 

samenwerking wordt opgebouwd tussen onze sector en die van 
de producerende economie. Daarom is de federatie alvast sa-

menwerkingen gestart met organisaties zoals Asenas, Comeos, 
EDORA, essenscia, FEBIGA, Federplast, Fedustria, FEVIA, 
ODE en OVB. Om dezelfde reden heeft FEBEM vandaag een 

aantal projecten lopen, zoals Core, Symbiose, MC3 (Vlaanderen), 
Greenwin (Wallonië) en GPCE (Brussel).

CIRCULAIRE  

ECONOMIE
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FEBEM

partners
SECTORKENNIS DELEN, 
SERVICEKWALITEIT GARANDEREN

SERMAR

B O VA
environmental consulting

Ruime ervaring en expertise in:

Stortplaatsbeheer (erkend deskundige, inrichtings- en afwerkingsplannen, ...)

Studies TOP, grondreiniging en baggerwerken (inrichting, ...)

Afvalstoffenstudies en -beheer (optimalisatie beheer, gebruikscertificaten, ...)

Haalbaarheidstudies (milieutechn., fin.-econ., maatsch. aanvaardbaarheid, ...)

Milieueffectenrapporten (MER, ontheffingsnota’s, ...)

Milieueffectenstudies (impactbepaling, remediërende maatregelen, ...)

Milieucoördinator (extern, bijstand, ...)

Milieuvergunning (opmaak, begeleiding, ...)

Milieuauditing (due diligence, compliance, ...)

Bodemstudies (erkend Bodemsaneringsdeskundige type II)

Bodemonderzoeken (oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken)

Bodemsaneringsprojecten (ook begeleiding van saneringswerken)

Grondverzetstudies (technisch verslag, studie ontvangend terrein, ...)

Second opinions (bodemonderzoeken, milieumanagement, ...)

Authority engineering (haalbaarheid, onderbouwing, overleg overheden, ...)

Expertise en bemiddeling (conflictbemiddeling, ...)

Geert Bogaert, GSM 0495 274 185 - geert.bogaert@ecobova.be

Wetenschapspark 1 (Greenbridge, Plassendale I) - B-8400 Oostende
Tel. 059 33 92 51 - Fax 059 33 92 59

Wellingstraat 102 - B-9070 Destelbergen
Tel. 09/328.11.40  - Fax 09/328.11.50

advertentie-bova.indd   1 17-2-2011   13:22:46

www.bulkid.be
info@bulkid.be

T. +32 56 71 53 85

   Luchtscheiding
   Mechanische scheiding
   Magnetische scheiding
   Sensorscheiding
   Elektrostatische scheiding

TOTAL RECYCLING 
SOLUTIONS

CRETES nv – Bissegemstraat 169, 8560 GULLEGEM – T: 056 411 094 – E: info@cretes.be

www.cretes.be

Vezelverwerking Textielmanipulatie

Biomassa Afvalbehandeling

Scheiden & Recycleren Platen & Panelen

CRETES biedt u enkelvoudige componenten tot volledige verwerkingslijnen vanaf het eerste
concept tot en met de constructie en de installatie op de werf. Wij zijn niet bang van nieuwe
technische uitdagingen. Aarzel niet om contact op te nemen!

NIEUW vanaf 2014!
Volautomatisch kipsysteem voor containers

Antea Group is een adviesverlener gespecialiseerd in de sectoren infrastructuur, mi-
lieu, ruimte en water. Het bedrijf opereert lokaal en internationaal in opdracht van 
overheden, organisaties en bedrijven, en combineert daarbij strategisch denken met 
pragmatisch handelen om samen met de klant de best passende oplossing uit te werken 
www.anteagroup.be

Araani ontwikkelt software waarmee camera’s snel rookvorming kunnen detecteren. 
Dankzij deze technologie kan rookvorming van op afstand opgemerkt worden, lang voor 
de rook de traditionele rooksensor aan het plafond zou bereiken en zonder valse meldin-
gen omwille van stof, damp of andere storende omgevingsfactoren • www.araani.com

Bollegraaf is een internationale producent van machines voor de recyclagesector. 
Dat gaat van kanaalbalenpersen en shredders tot volledige sorteerlijnen voor 
allerlei afvalstromen • www.bollegraaf.com

BOVA Environmental Consulting is een onafhankelijk milieustudiebureau, 
dat gespecialiseerd is in de domeinen van afvalstoffen- en materialenverwerking, 
stortplaatsbeheer, en milieueffectenbeheersing • www.ecobova.be

BULK .ID levert machines en engineert en bouwt volledige lijnen voor het creëren 
van waardevolle producten uit diverse materiaalstromen • www.bulkid.be 

GROUP CASIER adviseert ondernemingen voor een geïntegreerd risico- en 
verzekeringsbeheer • www.groupcasier.eu

CL Tyres is gespecialiseerd in EM- en bulldozerbanden voor de recyclagesector 
www.cltyres.com

CRETES ontwerpt, bouwt en installeert wereldwijd creatieve technische oplossingen 
voor recyclage, biomassa, textiel, natuurlijke vezels, pneumatisch transport en 
ontstoffing • www.cretes.be

DAF Trucks is een van de grootste producenten van bedrijfsvoertuigen in Europa
www.daf.com

Deloitte is een internationaal bedrijf dat audits, consulting, financieel advies en 
risicomanagement aanbiedt • www.deloitte.com

Donaldson is een wereldwijd opererende en toonaangevende producent van filtratie-
systemen en vervangende onderdelen voor luchtreinigingsoplossingen in fabrieken, 
zuivering van perslucht en gas, energieopwekking, stof- en rookgaszuivering, bijzon-
dere filtratietoepassingen, diskdrive filtratie en oplossingen voor bouwmachines en 
vrachtwagens • www.donaldson.com

Hertsens transporteert volumineuze afvalproducten naar de diverse stortplaatsen 
en verwerkingsbedrijven • www.hertsens.eu

Meer dan 300 experts van Kluwer verzamelen, sorteren en verwerken voor u de 
veiligheid- en milieuwetgeving. FEBEM-leden krijgen 10 % korting op een selectie 
uitgaven • shop.kluwer.be/febem

Lampiris is een 100 % Belgisch, 100 % onafhankelijk bedrijf dat 100 % groene elek-
triciteit en aardgas levert voor een scherpe prijs. Lampiris gelooft in hernieuwbare 
energie als de oplossing van de toekomst, zowel economisch als ecologisch. Als ener-
gieleverancier wil Lampiris deel uitmaken van die oplossing • www.lampiris.be

LDR is een advocatenbureau gespecialiseerd in wetgeving op vlak van milieu en 
ruimtelijke ordening. Het bureau is ook wetenschappelijk actief en werkt nauw samen 
met universiteiten rond milieuwetgeving • www.ldr.be 

M-Tech is een adviesbureau voor integraal milieubeleid, onder meer afval- en 
materialenbeheer en hernieuwbare energie • www.m-tech.be

Plastic Omnium biedt bedrijven en overheden producten en diensten voor de 
inzameling van afval. Dat gaat van afvalcontainers tot advies voor afvalsortering. 
Het bedrijf is wereldwijd actief in 25 landen • www.plasticomnium.be

Precia Molen heeft een uitgebreid gamma van precisie laboweegschalen, 
plateauwegers, weegbruggen, band- en doseerwegers • www.preciamolen.be

Rentec is een Belgische constructeur van onder meer verkleiningsmachines en 
autoclaven voor milieubedrijven • www.rentec.be

Sermar Logistics is een specialist in het wereldwijde transport van containers 
www.sermar.be

SGS biedt een ruime waaier van complementaire en multidisciplinaire diensten rond 
milieu en veiligheid: metingen, analyses, onderzoek, studies en advies • www.sgs.be

Tegos levert al bijna 20 jaar een volledige business software voor bedrijven in alle do-
meinen van afvalbeheer, recyclage en commodity trading. De software, die door meer 
dan 400 afvalbedrijven wordt gebruikt, is compleet, eenvoudig, flexibel en bewezen 
in de praktijk. Met 100% focus op de afvalsector ondersteunen de plaatselijke tegos 
experten u met hun uitgebreide sectorkennis • www.tegos.eu

Terberg Machines is producent van afvalinzamelsystemen en –trucks en de exclusie-
ve distributeur van Bucher Schörling veegmachines. Het bedrijf is actief in meerdere 
landen in Europa • www.terbergmatec.com

TOMRA biedt sensor-gebaseerde technologieën aan voor het sorteren van allerhande 
materialen en voedsel • www.tomrasorting.com

Door onze samenwerking met partners pikken we snel nieuwe 
trends op en bouwen we onze sectorkennis uit. Die informatie 
delen we met al onze leden, zodat zij tijdig kunnen anticiperen. 
Onze partners zijn doordacht gescreend en geselecteerd. Met 
hun professionele ondersteuning verzekeren we de kwaliteit van 
de dienstverlening in onze sector.


