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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.
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Als uw federatie zijn we er voor en door u, en 
dat op verschillende manieren. Zo is een van 
onze opdrachten u informeren over wat er  
beweegt in onze sector. Dat doen we via werk
groepen, task forces, nieuwsbrieven, mails, 
infosessies, opleidingen enz. Daarnaast wil
len we ontmoetingsmomenten creëren, met  
leden enerzijds, maar ook met tal van externe 
partijen zoals overheden, financiers en ken
nispartners. Vervolgens willen we het gezicht 
van onze sector zijn. Daarvoor zetten we in op  
allerlei communicatiekanalen en vertegen
woordigen we onze sector op heel wat fora. 

En daar stopt het uiteraard niet. Een cruciale 
taak voor de federatie is mee het beleid invul-
len, en dat op alle mogelijke niveaus: lokaal,  
regionaal, federaal en ook Europees. Het 
is onze missie om de ervaringen uit onze  
sector te verwoorden naar de overheden en  
beslissingsnemers zodat zij hiermee rekening  
kunnen houden. Geen evidente opdracht.  
De beslissingen die de bevoegde instanties  
nemen, zijn niet altijd even rationeel, en er zijn 
ook andere belanghebbenden die hun stand
punten moeten verdedigen. 

Bovendien is het een werk van lange adem.  
De politieke verantwoordelijken staan niet  
dagelijks in onze praktijk, en dus vraagt het heel 
wat om onze praktijkkennis over te brengen. 
Toch merken we dat beslissingsnemers die echt 
openstaan voor onze sector wel degelijk beslis
singen nemen die ambitieus maar ook haalbaar 
zijn voor onze leden. Daarom zijn we ook blij 
dat de OVAM nieuwe medewerkers stimuleert 
om onze sector beter te leren kennen.

Onze inspanningen zorgen er in ieder geval  
regelmatig voor dat overheden tot goede wet
geving komen. Hiervoor gaan we soms proactief 
te werk, zoals bijvoorbeeld in het dossier van 
de heffingen waar we zelf goed onderbouw
de voorstellen doen die dan door de overheid  
worden overgenomen. Maar ook onze reacties 
op voorstellen van de overheden worden regel
matig opgepikt, met een betere wetgeving tot 
gevolg. Denk maar aan de aanpassingen van het 
Waalse en Vlaamse afvalplan en de Brudalex.

We halen dus positieve resultaten, en die lijn 
willen we de komende jaren doortrekken. 
Meer zelfs. We willen ons nog meer opwerpen 

als de deskundige gesprekspartner voor alle  
beleidsbeslissingen die onze leden aanbelan
gen. We willen nog meer gehoord worden, ook 
in moeilijke dossiers zoals Recytyre, het Vlaam
se eenheidsreglement of de onoordeelkundige 
toekenning van subsidies. Om daarin te slagen, 
rekenen we op u. Onze twaalfde man. Samen 
met uw deskundigheid en gedrevenheid wil-
len we de regelgeving in de circulaire econo-
mie naar een hoger niveau brengen. De weg 
naar doel lijkt soms moeilijk (België is niet voor 
niets de Champions League van de Europese 
afvalsector), maar als voorzitter ben ik ervan 
overtuigd dat we als team iedereen aankunnen.

Beste leden,

We halen positieve resultaten, en die lijn  
willen we de komende jaren doortrekken.

Bruno Arts,
Voorzitter Go4Circle vzw



8000 sectormedewerkers
Go4Circle vertegenwoordigt zo’n 
220 bedrijven die de circulaire 
economie vormgeven en uitbou
wen. Samen stellen deze bedrij
ven zo’n 8000 mensen te werk, 
waarvan circa 90% arbeiders, 
die actief zijn in de inzameling, 
sortering, recyclage en eindver
werking van afval, alsook de rei
niging en sanering van vervuilde 
gronden.

14 federatiemedewerkers
Ook op federatieniveau bundelt 
Go4Circle de krachten. Zo vormen 
we samen met COBEREC Metals, 
COBEREC Textiles en COBEREC 
Go4Circle PAPER een overkoe
pelende confederatie met 14 me
dewerkers. Door deze samenwer
king staan we sterker en werken 
we kostenefficiënt.

77 task forces
Voor kleinere dossiers werken 
we samen met onze leden in task 
forces. Deze task forces commu
niceren hoofdzakelijk via email, 
maar kunnen in bepaalde geval
len ook fysiek samenkomen. Er 
zijn 77 task forces actief voor 
dossiers zoals afvalolie, asbest, 
EndofWaste, heffingen, enz.

17 werkgroepen
We werken nauw samen met 
onze leden in werkgroepen, 
waarin we vier tot vijf keer per 
jaar de belangrijkste trends, uit
dagingen en problemen bespre
ken en een gezamenlijk stand
punt vormen rond specifieke 
thema’s. Vandaag zijn er in totaal 
17 werkgroepen rond thema’s zo
als banden, gevaarlijk afval, pa
pier, glas… inclusief de drie nieuw 
opgerichte werkgroepen Waste  
2 Energy, Vergisters en Landfill. 

Samen staan we sterker

Als federatie hechten we veel belang aan samenwerking. Zo werken 
we samen met meerdere Belgische en Europese werkgevers- en sector-
federaties, en bundelen we ook de krachten binnen de sector. Zo kun-
nen we op een efficiënte manier een effectieve impact hebben.

Vlnr. boven: Andries Roets, Leslie Dubois, Jan Vermoesen, Marty Leroy, Inge Dewitte, 
Anita Cosaert, Cédric Slegers, Goedele Vermeiren, Mireille Verboven.  
Vlnr. onderaan: Andy Van Cauwenberghe, Werner Annaert, Maarten Geerts,  
Marie Van Breusegem, Baudouin Ska



Beleidsmatige realisaties
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Een van de belangrijkste taken van de Go4Circle-ploeg is de belangen van 
onze leden verdedigen bij de beleidsmakers. De afgelopen jaren hebben we 
op heel wat verschillende dossiers gewerkt, en ook resultaat geboekt.  
Een overzicht van enkele van onze realisaties.

• In het Vlaams Afvalplan laten inschrijven dat gemeenten/intercommunales   
 die meer bedrijfsafval dan huishoudelijk afval inzamelen/verwerken, hiervoor  
 een aparte structuur of boekhouding moeten hebben.
• In het voorstel tot Waals Afvalplan werden verschillende opmerkingen van  
 Go4Circle in rekening genomen:

 Het akkoord tussen COPIDEC en Go4Circle over de aanwezigheid van  
  privaatrechtelijke afvalbedrijven op de markt van huishoudelijk afval.
 Beter beheer van de afvalcijfers.
 De pragmatische traceerbaarheid van bedrijfsafval.
 De verdere evenwichtige ontwikkeling van publiekprivate samenwerkingen.

• Een compensatie voor de kilometerheffing afgedwongen bij Fost Plus. 
• Go4Circle is partner in twee projecten in het kader van het gewestelijk  
 programma voor circulaire economie in Brussel.
• In de nieuwe erkenning van VALIPAC werd de eis voor een vereenvoudi

ging van de rapportering naar VALIPAC en de gewesten opgenomen.
• De invoering van het eenheidsreglement en het Tracimatsysteem wordt door  
 de federatie al drie jaar tegengehouden om het verder haalbaar te maken  
 en het belang van handhaving te blijven onderstrepen.
• Uitbreiding PMDinzameling en invoering PMDinzameling bij bedrijven met  
 financiering door Fost Plus.
• De uitzondering op de ADRwetgeving voor de inzameling van  
 klein gevaarlijk afval.
• De nulheffing voor Enhanced Landfill Mining in Vlaanderen.
• De vrijstelling om een bouwvergunning aan te vragen voor het plaatsen van  
 kleinere containers op privéterrein in Vlaanderen.
• De borgstelling voor import/export van afval via een verzekeringsformule.
• De code van goede praktijk voor afvalolie om leden te beschermen in geval  
 van PCBcontaminatie.
• …
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Glasrecyclage vermijdt 
uitstoot van 250.000 auto’s

Op 8 maart 2016 haalt Go4Circle het 
VRTjournaal met een bericht over de 
recyclagecijfers voor glas. Uit een rond
vraag was gebleken dat de vijf Belgische 
sorteer en recyclageinstallaties in 2015 in 
totaal 646.279 ton glas verwerkten, waar
door ze samen meer dan 430.000 ton 
CO2 wisten te vermijden, de uitstoot van 
zo’n 250.000 auto’s. Dankzij deze cijfers 
konden we op de nodige persaandacht  
rekenen, wat ons de kans gaf om nog meer 
opportuniteiten voor glasrecyclage aan 
te halen. Zoals de aparte inzameling van  
ramen tijdens de sloop van gebouwen 
(naar schatting 50.000 ton glasafval) en 
de selectieve ontmanteling van auto’s (naar 
schatting 5.000 ton glasafval). Goed voor 
de klimaatdoelstellingen van ons land, en 
ook voor de marktkansen van onze leden.

Sinds 1 april 2016 is de kilometerheffing in België een feit. De invoering  
verliep echter zeer stroef en dat zorgde voor de nodige vragen en spanningen 
binnen de sector. Door de nauwe samenwerking tussen Go4Circle en trans
portfederatie UPTR werd heel wat druk van de ketel genomen. De federa
tie organiseerde bijvoorbeeld samen met de transportspecialisten van UPTR  
infoavonden over de kilometerheffing in de drie gewesten. Bovendien  
besprak de federatie de kostenverhoging die de kilometerheffing met zich 
meebracht met Fost Plus, wat leidde tot een akkoord om de contracten aan de 
nieuwe realiteit aan te passen. Resultaat: door de inspanningen van de fede
ratie bleef de impact van de kilometerheffing in onze sector relatief beperkt.

Koppeling tussen afval- en  
energiebeleid meer dan ooit nodig

Go4Circle vraagt de overheden al jaren om een betere  
koppeling tussen het afval en energiebeleid. Daar waar 
in het afvalbeleid al enige tijd wordt ingezet op het  
optimaliseren van de energieterugwinning uit afval is er 
in het energiebeleid echter nauwelijks een spoor te vin
den van een link met het afvalbeheer. Nochtans lag er in 
België midden 2016 zo’n 300.000 ton houtafval te wach
ten op een (energie)bestemming. Het is onverantwoord 
om in een duurzaam energiebeleid niet te vermelden dat 
vergistings of verbrandingsinstallaties op basis van lo
kaal biomassaafval een cruciale positie moeten innemen. 

5  
tv-optredens

10  
radio-optredens

100  
publicaties in  
kranten & magazines

Kilometerheffing van start

646.279 ton  
glas gerecycleerd  

 
433.007 ton 

CO2 vermeden

=

08
03

2016

01
04

2016

09
05

2016
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Eindelijk een vakblad voor  
de Belgische recyclagesector!
Met RecyclePro hebben we in België 
eindelijk een gespecialiseerd magazine 
voor de Belgische recyclagesector. Een 
magazine en website waarin we eens lek
ker kunnen doorbomen over de kern van 
onze dagelijkse werkzaamheden: afval 
en materialen. Waarin nieuwe technolo
gieën aan bod komen, nieuwe machines, 
interessante cases … en dit alles gefocust 
op de recyclageactiviteiten in ons land. 
Een ideale manier dus om op de hoogte 
te blijven van de nieuwste ontwikkelin
gen in onze sector. 
RecyclePro is een uitgave van Louwers 
Media Groep, in samenwerking met 
Go4Circle. Zo hebben we onder meer 
een eigen katern waarin we telkens 
 enkele  belangrijke wettelijke dossiers, 
eve nementen en andere nuttige informa
tie uit de sector kort toelichten. 

Opleiding kunststofherkenning –  
kennis in en van de sector verhogen

Go4Circle wil steeds meer opleidingen aanbieden, zowel binnen als buiten de 
sector, en waar mogelijk in samenwerking met externe experts. Op die manier 
willen we het kennisniveau in en over onze sector op peil houden en waar nodig 
helpen verhogen. Afgelopen jaar organiseerde de federatie heel wat opleidin
gen, van een algemene basisopleiding over de sector tot een specifieke training 
om verschillende soorten kunststoffen te herkennen. Die laatste opleiding werd 
georganiseerd in samenwerking met de kunststofexperts van VKCCentexbel 
en bood naast algemene ook praktijkgerichte informatie, specifiek voor men
sen die actief zijn in de afval en recyclagesector. Aan bod kwamen onder meer  
algemene informatie over polymeren, enkele van de belangrijkste parameters, 
de verschillende toepassingsgebieden, enz.

Ervaringen en kennis delen tijdens  
infocafés over brandende thema’s

Jaarlijks organiseren we op verschillende plaatsen in België infocafés. 
Ze vormen de ideale gelegenheid om met collega’s uit de sector over 
één specifiek thema van gedachten te wisselen of om onze leden te 
informeren over nieuwe evoluties zoals de recente aanpassingen in de 
Brudalex. De afgelopen jaren werd onze sector getroffen door enkele 
zware branden, en dus besloot de Raad van Bestuur van Go4Circle 
om van brandpreventie en detectie een prioriteit te maken. Om het 
bewustzijn en de getroffen maatregelen inzake brand te vergroten, 
besloten we onder meer kennis te delen via infocafés. We zochten 
ervaringsdeskundigen onder onze leden en lieten ook een aantal ex
perts aan het woord, waaronder de ‘risk engineer’ van een verzekeraar.

2000  
online bezoekers 

per maand

2800  
lezers

120 
pagina’s 

per editie

10 
opleidingen  

per jaar

25 
infosessies  

per jaar

150 
deelnemers

250 
deelnemers

80% 
evaluatiescore

75% 
evaluatiescore

02
06

2016

09
06

2016

17
05

2016
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FEBEM wordt Go4Circle

Op 23 juni 2016 onthulde de federatie haar 
nieuwe naam: Go4Circle. De naamsverandering 
vormde het sluitstuk van een hele wijzigings
operatie die de federatie de afgelopen tien jaar 
heeft ondergaan, en is tegelijk ook een nieuw 
begin. Met deze nieuwe naam wil de federatie 
haar intentie om de circulaire economie in dit 
land mee vorm te geven extra kracht bijzetten. 
Onze leden hebben de kennis, de installaties en 
de ervaring om bedrijven te helpen de kring
loop te sluiten. En ervoor te zorgen dat mate
rialen die toch ‘verloren’ zijn op een correcte 
manier op duurzame stortplaatsen belanden.

Overleg staat centraal

Als bedrijfsfederatie zijn we de spreek
buis voor onze leden op alle mogelijke 
niveaus. En dus is een cruciaal onderdeel 
van onze werking het periodiek overleg 
met de bevoegde overheidsinstanties 
(OVAM, OWD, Leefmilieu Brussel, enz.), 
de Belgische beheerorganisaties (Fost 
Plus, VALIPAC, Recupel, enz.) en de 
overige sector en werkgeversfedera
ties in België (VVSG, VOKA, UWE, enz.).  
Tijdens die vele overlegmomenten ver
dedigen we de standpunten en be
langen van onze sector, met succes. 
Zo startten heel wat overheden pro
jecten om de afzet van recyclaten te 
bevorderen. 

Nieuw Vlaams Afvalplan 
houdt rekening met 

verzuchtingen Go4Circle
Op 19 september 2016 lanceerde de Vlaamse  
Regering haar nieuwe Afvalplan. In het plan werd 
duidelijk gehoor gegeven aan enkele bekommer
nissen van de federatie. Zo verplicht het Vlaamse  
Afvalplan dat gemeenten/intercommunales die meer 
bedrijfsafval inzamelen/verwerken dan huishoude
lijk afval, hiervoor een aparte structuur of boekhou
ding moeten hebben. Bovendien is er in het plan 
aandacht voor nog meer selectieve inzameling en 
ook voor de afzet van gerecycleerde materialen. 
De regering heeft dus begrepen dat meer recycle
ren pas echt ingeburgerd zal geraken, als er voor die 
gerecycleerde goederen ook nieuwe toepassingen 
zijn. Maar naast die positieve elementen mocht het  
allemaal toch wat concreter. Go4Circle zal de stand
punten van onze sector blijven verdedigen via de 
regelmatige contacten met de bevoegde instanties.

23
06

2016

19
09

2016

18
07

2016

100 
Meer dan 100 over-
legmomenten met 
 collega-federaties, 
beheerorganisaties 
en overheden.
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Afval- en recyclagesector 
centraal tijdens VOKA  

Open Bedrijvendag

De VOKA Open Bedrijvendag 2016 
bracht de afval en recyclagesector  
onder de aandacht. En die aandacht 
was er ook ruimschoots. Tijdens de 
opening van het grootste eendags
event van België benadrukte Vlaams 
economieminister Muyters het belang 
van onze sector en van technologi
sche ontwikkelingen. Vanuit de federa
tie konden we de plaats van onze sec
tor in het innovatielandschap en het  
belang van correcte afvalsortering door 
burgers en bedrijven onderstrepen.  
Uiteindelijk bezochten zo’n 25.000 
mensen 20 van onze leden en slaagden 
we erin onze sector op een positieve  
manier onder de aandacht te brengen. 

Waals Afvalcongres kijkt naar toekomst

Elk jaar organiseert Go4Circle enkele grotere evenementen waar be
drijven, organisaties en (externe) experts dieper kunnen ingaan op 
een bepaalde ontwikkeling of uitdaging binnen de sector. In het najaar 
van 2016 trok het jaarlijkse Afvalcongres naar het Chateau de Modave 
in Wallonië. Go4Circle en COPIDEC zetten het event in het teken van 
de afvallogistiek in 2050, met uiteenzettingen over de evoluties die de 
afvalinzameling en  sortering hebben ondergaan en een debat tussen 
de privaatrechtelijke en publieke afvalbedrijven over de best mogelijke 
manieren om mensen te stimuleren steeds meer en beter te sorteren.

Go4Circle en federale regering ondertekenen 
charter voor meer circulaire economie

Op donderdag 27 oktober ondertekenden Go4Circlevoorzitter 
Bruno Arts en federale ministers Kris Peeters en Marie Christine 
Marghem een samenwerkingsverband ter bevordering van 
de circulaire economie. Concreet betekent dit dat we de ko
mende drie jaar 78 centra zullen bezoeken die PMD sorteren, 
AEEA ontmantelen, organisch afval composteren, textiel recu
pereren… om zo vaak voorkomende recyclageproblemen door 
slecht productdesign te identificeren en aan de federale over
heid te rapporteren. Op die manier kunnen we vanuit België, als 
voortrekker op vlak van sorteren en recycleren, de discussies 
op Europees niveau proactief gaan voeden. En dit op vlak van  
zowel productnormering als sensibilisering van de consumenten.

02
10

2016

06
10

2016

27
10

2016

20 
deelnemende 
leden

25.000 
bezoekers

150 
deelnemers

10 
sprekers
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UZ Leuven recycleert  
als eerste ziekenhuis  
plastic babyflesjes

Go4Circle steunt elk initiatief om afzet
markten voor gerecycleerde materialen te 
creëren. Om daarin te slagen, zet de fede
ratie geregeld zelf nieuwe projecten op. 
Denk maar aan Symbiose (vraag en aanbod 
van afvalstoffen koppelen), CORE (kunst
stofrecyclage bevorderen) en Baby Bottle 
Reborn. Dit laatste project onderzocht de 
recyclagemogelijkheden van plastic baby
flesjes. Zo werden de juridische, technische 
en logistieke problemen in kaart gebracht 
en opgelost om de miljoenen babyflesjes 
die jaarlijks binnen de ziekenhuizen bij 
het afval belanden te recycleren. Als re
sultaat sorteert het UZ Leuven de flesjes 
voortaan als PMDafval zodat ze nadien 
tot nieuwe grondstoffen kunnen worden 
gerecycleerd. Na dit eerste succesvol
le project zal men dit concept nu verder 
uitrollen in andere ziekenhuizen in België.

Uitgebreide PMD- 
ophaling op de lange 

baan geschoven

Go4Circle pleit al jaren voor meer 
selectieve inzameling aan de bron. 
De uitbreiding van de PMDzak, 
zodat ook folies en andere kunst
stoffen mee ingezameld worden, 
staat dan ook al lang hoog op de 
agenda van de federatie, en is 
mede daardoor eindelijk ook in de 
nieuwe afvalplannen opgenomen. 
Helaas talmt Fost Plus om de uitbrei
ding van de PMDzak ook effectief in 
te voeren. Na een jaar van testen van 
verschillende scenario’s en positieve 
resultaten (de burgers zijn tevreden 
over het opzet, de kwaliteit van de 
inzameling is goed en ook het inza
melvolume is aanvaardbaar) besloot 
Fost Plus om de studie toch nog 
met een jaar te verlengen. Go4Circle 
hoopt dat er snel duidelijkheid komt 
en dat er na de lange studieron
de eindelijk actie te zien zal zijn.

Strijd tegen oneerlijke  
concurrentie: federatie  

eist € 1,5 miljard van  
het Brussels Gewest

In de Belgische afvalsector hebben zo
wel de publieke afvalintercommunales 
als de privaatrechtelijke afvalbedrijven 
hun rol. En elk moet ook zijn rol kunnen 
spelen, zonder elkaar oneerlijke concur
rentie aan te doen. De afgelopen jaren 
heeft Go4Circle er steeds op gehamerd 
om duidelijke spelregels af te spreken, 
en daar werd in 2016 (deels) gehoor aan 
gegeven in de nieuwe afvalplannen voor 
Vlaanderen en Wallonië. In Brussel ligt 
de situatie moeilijker. Daar concurreert 
Net Brussel heel wat privaatrechtelijke 
afvalbedrijven uit de markt, door over
heidssubsidies onterecht in te zetten 
op de markt voor bedrijfsafval. Door de 
krachten binnen Go4Circle te bundelen 
en samen een juridische procedure op 
te starten, bestrijden we de oneerlijke 
concurrentie vanuit de overheid. Ook 
tegen de bepalingen omtrent de zorg
plicht van de gemeenten in het  Vlaamse  
Afvalplan hebben we juridisch actie 
ondernomen. Hopelijk kunnen we met 
deze signalen het afvalbeheer voor bur
gers en bedrijven in dit land verbeteren.

14
11

2016

15
12

2016

09
03

2017

Baby Bottle Reborn

10 miljoen babyflesjes  
 

300 ton recycleerbare 
kunststof

=

Symbiose

14 matches  
 

700.000€  
kostenbesparing

=

CORE

30.000 ton  
 

8.000.000€  
omzet

=

30 bedrijven die  
recyclaten inzetten 
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Steeds meer arbeiders vinden 
weg naar recyclagesector

Niet alleen de sociale economie is er voor 
de laaggeschoolde arbeiders, ook onze 
sector biedt deze werknemersgroep volop 
arbeidskansen. Het aantal arbeidsplaatsen 
voor laaggeschoolden in onze sector blijft 
zelfs toenemen, zoals blijkt uit cijfers van het 
 Paritair Comité 142 (+6% in 2016). En naar
mate er meer gerecycleerd zal worden, zal de 
nood aan arbeiders alleen maar toenemen. 
Het Frans milieuagentschap ADEME bere
kende dat de sortering en recyclage van elke 
10.000 ton afval goed zou zijn voor 11 nieu
we fulltime jobs. Maar de vacatures  geraken 
maar moeilijk ingevuld. Daarom neemt 
 Go4Circle de nodige initiatieven om onze 
sector als aantrekkelijke arbeidsplaats voor 
laaggeschoolden in de verf te zetten, onder 
meer in samenwerking met de interimsector.

Go4Circle trekt al meer dan drie jaar ten strijde 
tegen het eenheidsreglement en het Tracimat
systeem. Resultaat: beide zijn nog steeds niet 
ingevoerd. Op vrijdag 19 mei 2017 haalde de 
federatie zelfs het VRTjournaal, in de na
sleep van een Panoreportage over de slechte 
aanpak van asbest door bepaalde bedrijven.  

De ideale gelegenheid voor de federatie om te 
benadrukken dat er dringend meer nood is aan 
een betere handhaving, aan een betere opspo
ring van bedrijven die de regels niet naleven, in 
plaats van bijkomende controles op te leggen 
die vooral de bedrijven zullen treffen die nu al 
wel volgens de regels werken. 

1 jaar Go4Circle
Go4Circle bestaat nu één jaar; een ideaal moment om eens terug te blikken op wat 
de federatie het afgelopen jaar heeft gepresteerd. Dat doen we tijdens de  Algemene 
Vergadering aan de hand van acht video’s, waarin maar liefst 16 van onze leden 
verklaren hoe de federatie voor hen het verschil heeft kunnen maken. Door te we
gen op het beleid, door netwerking, door kennisdeling, door marktverruiming enz. 
Kortom, door de weg vrij te maken en onze leden alle kansen op scoren te geven.

09
05

2017

19
05

2017

22
06

2017

220 
leden

8000 
werknemers

2,8 miljard 
omzet

Vraag om meer handhaving op kwaliteitscontroles bouw- en sloopafval
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