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Voorwoord

Namens de familie Vanheede stel ik u met fierheid het duurzaamheidsverslag van 2012 voor, opnieuw 
opgebouwd rond onze 5 P’s (Pride, Passion, People, Planet, Profit). Het visuele kader van dit duur-
zaamheidsverslag is de mierenkolonie. Dit is geen toeval, mieren zijn zeer sociale insecten en één van 
de meest succesvolle diergroepen. Ze zijn goed georganiseerd met een duidelijke taakverdeling en een 
opvallende communicatie.

Ook VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP heeft haar structuur verder uitgebouwd. Wij communiceren 
naar alle stakeholders en werken aan een update van onze communicatiemiddelen. Wij investeren 
op dit ogenblik in de uitbouw van een nieuw ERP-pakket en hebben intussen een online platform 
‘myVANHEEDE’ gelanceerd. U leest er verder over in dit duurzaamheidsrapport.

Afgelopen jaar hebben we fors geïnvesteerd in verdere regionale uitbouw. Een nieuwe locatie in 
 Wanze (provincie Luik) werd opgestart voor onze containerlogistiek. Daarmee namen we ook een 
aantal huis-aan-huis ophaalrondes over. Meer info volgt verder in dit verslag. Vorig jaar hebben wij u 
geïnformeerd over de bouw van een nieuwe Franse vestiging te Billy-Berclau. Deze nieuwe site is ope-
rationeel sinds 1 mei 2013 en moet nu snel een groeiend marktaandeel genereren in zowel gewoon 
bedrijfsafval als in speciale afvalstoffen.

Begin 2013 werd met het management intensief overlegd over het verbeteren van de rendabiliteit van 
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. De economische crisis hebben wij het afgelopen jaar sterk gevoeld 
en dat is zichtbaar in ons resultaat. Gerichte actie is noodzakelijk en houdt in dat naast een optimali-
satie van onze bedrijfsprocessen ook solidariteit en verdraagzaamheid onder al onze medewerkers en 
alle stakeholders belangrijk is.

Als voorzitter van de beroepsfederatie FEBEM (Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer) mocht ik 
onlangs de Europese federatie FEAD in België verwelkomen. Het grote aantal aanwezigen toonde aan 
dat we verder moeten blijven evolueren naar een Europese afvalwetgeving. Het openingswoord op dit 
afval- en materialencongres kan u verder in dit jaarverslag terugvinden.

Onze stakeholders kunnen blijven rekenen op VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. Met ieders con-
structieve medewerking gaan wij met realistisch vertrouwen de komende jaren tegemoet.

David Vanheede, Voorzitter Raad van Bestuur, VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP nv
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doelstellingen
Rechtstreeks vanuit de strategie bepalen we 
concrete doelstellingen.
Kwalitatieve doelstellingen
Ook wel continue verbetervoorstellen genoemd

 Kwalitatief  niet meetbaar
 Opgemaakt per Business Unit

Kwantitatieve doelstellingen
 Duidelijk meetbare KPI’s
 Opgemaakt per Business Unit

HET BELEID: KORT OMSCHREVEN

Het beleid van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP aan-
zien we als een dynamische pijl gevormd door mensen.
Een duidelijke vooruitblik op de toekomst met als pijlpunt 
onze visie en missie.

Vanuit deze visie en missie volgt onlosmakelijk onze strategie met 
daaraan gekoppeld de doelstellingen en KPI’s.
Dit alles wordt beïnvloed door onze bedrijfswaarden die vooral 
geïnspireerd zijn door de familiale waarden die ons bedrijf kent. 
Belangrijk in dit beleid is het menselijk aspect en de betrokkenheid 
van alle stakeholders. Dit zowel op intern vlak, tus-
sen collega’s en diensten, als op extern vlak, voor 
al onze stakeholders.
Samen bouwen aan een mooie, 
duurzame toekomst!
Het beleid is opgebouwd rond
4 beleidselementen:

missie
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP wil een 
duurzame onderneming zijn die haar klan-
ten de meest efficiënte oplossingen inzake 
afval-, materialen-, groene energie- en mi-
lieubeheer aanbiedt. We hanteren daarbij 
een kwaliteitsvolle, professionele en inno-
verende aanpak met toegevoegde waarde 
voor alle stakeholders.
Duurzaam ondernemen betekent voor 
VANHEEDE  ENVIRONMENT GROUP met 

een minimale impact op de omgeving de 
beste resultaten behalen voor al haar 

stakeholders.

visie
Via innovaties, het verleden vorm geven 
voor de toekomst.

strategie
De groep is geënt op 4 strategische assen:
1. Logistics

 Integraal afvalbeheer
 Verhuur recipiënten op maat
 Intelligente logistiek
 Sorteer- en overslagactiviteiten
 Dienst outlet

2. Services
 Inzamelen en sorteren van gevaarlijk en bijzonder afval
 Bijzondere zorg rond opruimingen en vernietigingen

3. Raw Materials
 Afval wordt grondstof

4. Renewable Energy
 Afval wordt energie

Vooruitstrevend ondernemerschap
Uitmuntende processen

Het beleid
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4 strategische assen

www.vanheede.com

www.vanheedeenvironmentallogistics.com
www.vanheedeenvironmentalservices.com

www.vanheedeglassrecycling.com

www.vanheedecarpetrecycling.com

www.vanheedelandfillsolutions.com

www.vanheedebiomasssolutions.com

www.vanheedealternativefuels.com

www.vanheedesolarenergy.com

www.vanheedewindpower.com
www.vanheedepolymersandcompounds.com
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www.vanheedelandfillsolutions.com

www.vanheedebiomasssolutions.com

FEBEM Afval- en materialencongres

Als voorzitter van FEBEM 

(Federatie van Bedrijven voor 

Milieubeheer) heeft David 

Vanheede het Europese 

afval- en materialencongres, 

gehouden te Gent op 24 en 

25 april 2013, geopend.
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E-Commerce 

binnEn VAnHEEDE EnViROnMEnT GROUP

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP maakt steeds meer gebruik van de faciliteiten van het internet om haar 
brede waaier van activiteiten aan haar klanten voor te stellen, om informatie te delen en om administratie 
te vereenvoudigen.

Het gebruik en de snelheid van het medium internet is zo ingeburgerd dat het een invloed kan hebben op alle bedrijfseconomi-
sche processen van de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. De markt wordt een pak transparanter, de klant vraagt een grotere 
flexibiliteit, de informatie- en gegevensstroom kent een ongeziene snelheid.

Om in te spelen op deze noden heeft VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP een onlineplatform gecreëerd dat het contact met de 
klant blijft garanderen maar tegelijkertijd een toegevoegde waarde biedt aan de dienstverlening.

‘myVANHEEDE’ werd begin 2012 succesvol gelanceerd. Via dit online platform kan de klant op een eenvoudige manier zijn eigen 
dossier beheren door rapporteringen te maken, ophalingen in te plannen en facturen te consulteren. 
‘myVANHEEDE’ is een persoonlijk en beveiligd online platform, gemakkelijk toegankelijk via http://my.vanheede.com 

‘myVANHEEDE’ biedt de mogelijkheid om, zodra de gegevens intern verwerkt en gevaloriseerd zijn, het persoonlijk afvalbeheer 
te raadplegen, te evalueren en te organiseren. Op een heel gebruiksvriendelijke manier kan elke klant op ieder moment, online, 
zijn data inkijken. In functie van het klantenprofiel variërend van de KMO tot de multinational kunnen instellingen op maat 
gezet worden o.a. door het toekennen van het aantal gebruikers. Kortom volledig op maat van de klant. 

Via de rapporteringstool kan de klant zijn persoonlijk afvalstoffenregister raadplegen, waarbij hij zelf lijsten kan genereren 
volgens periode, afvalstroom of verwerkingstype. Deze data zijn op het scherm consulteerbaar maar kunnen ook gedownload 
worden naar Excel om bv. te koppelen aan bedrijfseigen productiegegevens.

Via het luik ophalingen kan de klant vervolgens zijn contracten met details over het aantal containers, contractnummers en 
afvalstromen consulteren en de gewenste ophaling initiëren. 

Via de tab facturen kan de klant zijn facturen elektronisch consulteren en downloaden.
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Met de introductie en activering van het VLAREMA, het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaal-
kringlopen en afvalstoffen dat sinds juni 2012 van kracht is, zijn een aantal nieuwe administratieve verplichtingen opgelegd aan 
bedrijven. Met het Vlarema wenst de Vlaamse Overheid zich maximaal te concentreren op het recupereren en recycleren van 
afvalstoffen en materialen. 

Een belangrijk gegeven in de wetgeving is de verplichte bronsortering bij bedrijven met onder meer het selectief inzamelen 
van bedrijfsmatig PMD vanaf 1 juli 2013.

Een ander belangrijk item in het Vlarema is de verplichting om informatie te verstrekken betreffende gescheiden afvalophalin-
gen door middel van een contract per plaatsingsadres dat wordt afgesloten tussen de inzamelaar/handelaar/makelaar ener-
zijds en de producent anderzijds met vermelding van de verschillende fracties en hun vooropgestelde inzamelwijze.

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP heeft beslist om deze nieuwe wettelijke verplichting eenvoudig te laten verlopen via een 
uitbreiding op het bestaande elektronisch platform.

Onze klanten met gemengd afval kunnen het verplicht Vlarema contract via de elektronische weg www.myvlarema.be op een 
eenvoudige manier onderschrijven.

Naast het elektronisch platform opteren wij zoals steeds voor een persoonlijk contact waar een gratis nummer, 0800 30 735, 
ingesteld werd om al uw vragen te kunnen beantwoorden. De helpdesk is ook bereikbaar via een specifiek emailadres,  
myVLAREMA@vanheede.com.

De invulling van de visie van ons E-commerce gegeven stopt hier niet bij: de online webshop, het CRM-gegeven en de koppeling 
aan het spiksplinternieuw ERP-pakket vormen de basis om onze klanten professioneel, snel en persoonlijk bij te staan bij hun 
afvalbeheer.
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Communicatie is interactie tussen mensen in de breedste zin van het woord. 
Het delen van informatie is – net als in ieder ander bedrijf – primordiaal 
binnen VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP, met focus op de persoonlijke 
communicatie.

Computers, tablets, smartphones en sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons dage-
lijks leven. Ook binnen VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP worden deze communicatietools 
toegepast. Naast de digitale communicatie vinden wij een persoonlijk gesprek, een vergade-
ring en publicaties op papier nog steeds een meerwaarde hebben.

In functie van het onderwerp en de doelgroep heeft VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP door 
de jaren heen een gezonde mix van beide kunnen inzetten. Dynamiek is hierbij steeds een 
basisprincipe. Onafhankelijk van het medium moet de communicatie vlot verlopen en is het 
belangrijk dat de correcte informatie de juiste doelgroep bereikt.

COnTACT, DE nEwSLETTER VAn, VOOR En DOOR OnzE MEDEwERKERS
Via de Contact worden de medewerkers tweemaal per jaar – in januari en juli – geïnformeerd 
over een aantal vaste onderwerpen. We starten met een voorwoord door de directie gevolgd 
door onderwerpen zoals veiligheid, bedrijfsnieuws, weetjes, personeelsinformatie.  Mensen 
staan centraal in onze Contact. We zetten steeds een dienst in de kijker, een hobby van een 
medewerker en er is plaats voor een quiz of een wist-je-datje. Deze publicatie wordt fel 
 gesmaakt door alle medewerkers.

bLiKVAnGER, DE niEUwSbRiEf VOOR OnzE STAKEHOLDERS
Semestrieel wordt de bLiKVAnGER gepubliceerd. De doelstelling van deze nieuwsbrief is op 
een beknopte en duidelijke manier te communiceren over ons bedrijf en onze sector naar 
onze stakeholders: klanten, overheden, leveranciers. De onderwerpen zijn divers, bv. nieuwe 
wetgeving, nieuwe verwerkingsmogelijkheden, toelichting over onze activiteiten, ... Wij zet-
ten een klant of een afvalstroom in de kijker, wij gaan dieper in op duurzaamheid en komen 
terug op perspublicaties. De nieuwsbrief is te raadplegen via de website, wordt op vraag van 
de geïnteresseerden via email of op papier doorgestuurd.
Wenst u ook op de hoogte te blijven van onze activiteiten? Abonneer u vandaag nog op de 
Vanheede nieuwsbrief via www.vanheede.com

Communicatie in VANHEEDE 
COnTACT, bLiKVAnGER, wEbSiTE, fACEbOOK
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infObLAD RUMbEKE, GERiCHTE COMMUniCATiE VOOR DE STAKEHOLDERS ROnD 
OnzE SiTE TE RUMbEKE
Dit blad is gegroeid vanuit onze wens naar correcte informatie aan de diverse belanghebben-
den op en rond de site van RUMBEKE. Het is gericht aan de buurtbewoners, de medewerkers, 
het stadsbestuur en andere overheden. De onderwerpen hebben een rechtstreekse link met 
de activiteiten op de site.

HET DUURzAAMHEiDSVERSLAG, EEn jAAROVERziCHT VAn DE VAnHEEDE EnViROn-
MEnT GROUP.

VAnHEEDE OnLinE
De website is recent geactualiseerd in functie van de nieuwe huisstijl. Ze biedt informatie 
over contactgegevens, vestigingen, technische fiches, afvalstromen, verwerkingsmogelijk-
heden, kerncijfers, beleid, vacatures… Wij gaan dieper in op alle activiteiten van de diverse 
bedrijven van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. Zowel klanten, overheden als medewerkers consulteren zeer actief onze 
website www.vanheede.com

VAnHEEDE GAAT SOCiAAL
Vrij recent hebben wij een facebook pagina opgezet. Wij posten regelmatig nieuws en foto’s over wetgeving, bezoeken en onze 
activiteiten. Onze “likers” zijn hoofdzakelijk personeelsleden, sympathisanten en klanten. 
“Like” ons op www.facebook.com/VANHEEDEENVIRONMENTGROUP

inTRAnET ALS CEnTRALE KEnniSbAnK
We beschikken over een Sharepoint oplossing, een digitaal platform dat dient als een raamwerk voor informatie-uitwisseling. 
Dit activeert online samenwerking binnen onze groep.

Al deze communicatietools tussen directie, medewerkers, klanten, … zijn op vandaag niet meer weg te denken maar met de 
open deur politiek die VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP hoog in het vaandel draagt is een persoonlijk gesprek nooit veraf.

“Denk als een wijs mens maar communiceer in de taal van gewone mensen.“ William Butler Yeats 1865 - 1939
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Uitsorteerbare afvalstromen

Gemengd afval Klein gevaarlijk afval Glasafval Papier- en kartonafval Gebruikte dierlijke en plantaardige  
oliën en vetten

Afgewerkte olie Asbestcementhoudende afvalstoffen Gevaarlijke afvalstoffen Afgedankte apparatuur en recipiënten die 
ozonafbrekende stoffen bevatten Afvallandbouwfolies

Groenafval Textielafval Afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur Afvalbanden Puin

Afgedankte batterijen Houtafval Metaalafval PMD PVC kunststofbuizen en profielen

MEER AfVALSTROMEn En infORMATiE OP www.VAnHEEDE.COM
14



NEDERLAND

FRANCE

DEUTSCHLAND
BELGIUM

MONS (Quévy)
WANZE (Vinalmont)

GENK

ARLON 
(Messancy)

LUXEMBOURG

BRUGGE (Oostkamp)

LENS (Billy-Berclau)

WERVIK (Geluwe)

MOUSCRON (Dottignies)

ROESELARE (Rumbeke)

ANTWERPEN

LUXEMBOURG
(Windhof)

BRUSSEL

UNITED 
KINGDOM

LOCATION COUNTRY BORDERS

IMPORT/EXPORT MATERIALSWORKING AREA
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VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES BESTAAT UIT 3 BUSINESS UNITS

Deze activiteiten worden gestuurd vanuit Rumbeke (België) en sinds kort ook vanuit Billy-Berclau (Frankrijk).

ONZE ACTIVITEITEN

 Inzameling en sortering van gevaarlijk afval van bedrijven en containerparken
 Inzameling en verwerking van risico houdend medisch afval 
 Industriële reiniging, tankcleaning en -transport
 Interventies, saneringen en opruimingen (calamiteit, brand, faillissement,…)
 Vernietigingen van namaakgoederen onder douanetoezicht

Milieu en veiligheid zijn van primordiaal belang bij het inzamelen en verwerken van ‘special waste’. 
Daarom werd, ruim 15 jaar geleden, VANHEEDE ENVIRONMENTAl SERVIcES opgericht.

VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES,
STERK KEnniSGEDREVEn bUSinESS-UniTS VOOR bijzOnDER En GEVAARLijK AfVAL

01

02

03 04
05

06

07

08

Special Waste Services Interventions & Support Cleaning en Tanktransport

1 2 3
17Duurzaamheidsverslag 2012    PASSION



 Special waste Services omvat het ophalen, sorteren en tijdelijk stockeren van 
bijzondere en gevaarlijke afvalstoffen. Na groepage worden de afvalstoffen afge-
voerd naar erkende verwerkers. Er wordt hierbij rekening gehouden met de best 
 beschikbare verwerkingstechnologieën.
 
Uniek track and trace systeem
Via ADR-uitgeruste vrachtwagens worden de goederen in UN-gekeurde recipiënten 

opgehaald en via bar code geregistreerd in een uniek traceringssysteem. Vanaf 
de inzameling tot de finale eindverwerking, worden de  afvalstoffen opgevolgd. 
Hiermee kan VANHEEDE  ENVIRONMENTAL SERVICES een betrouwbare rap-
portage bezorgen aan klanten en overheden.

 interventions & Support is een kennisgedreven business unit die gespeci-
aliseerd is in opruimingen, vernietigingen, het  opmaken van inventarisaties, 
herverpakking, werfleiding en algemene consultancy.
 
Interventies en opruimingen
Voor elke soort interventie brengen wij gepast materieel en ervaren ope-
ratoren ter plaatse. VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES analyseert 

de situatie en inventariseert de afvalstoffen. Nadien zorgen wij zelf voor de 
sortering, verpakking en afvoer van de vrijgekomen afvalstoffen. Door een jarenlange 
ervaring kunnen wij voor elk project de meeste duurzame  oplossing voor inzameling en 
verwerking aanbieden. 
 
Vernietigingen onder douanetoezicht
Op maatschappelijk vlak is de strijd tegen namaakgoederen één van de actuele uitda-
gingen. Onder vernietiging wordt verstaan het ongeschikt maken van de illegale goe-
deren voor het doel waarvoor de te vernietigen goederen bestemd waren. VANHEEDE 
ENVIRONMENTAL SERVICES is gespecialiseerd in de vernietiging van o.a. namaakkledij, 
schoenen, accessoires, CD’s, elektrische en elektronische apparaten, parfums, cosme-
tica, voedingswaren en alcoholische dranken. De ophaling  gebeurt in verzegelde con-

tainers of laadwagens onder begeleiding van de douane. De meeste goederen 
worden na vernietiging op een duurzame manier gevaloriseerd of gerecycleerd.

 Cleaning & Tanktransport is een business unit die gespecialiseerd is in indus-
triële reiniging, tankcleaning en het behandelen en transporteren van vloeibare 
afvalstoffen.

ONZE DOELSTELLINGEN:

 Snelle en klantgerichte oplossingen voor 
complexe vragen

 Uitstekende service met een ervaren 
team en goed uitgerust wagenpark

 Uitvoering conform de geldende voor-
schriften qua milieu en veiligheid

 Correcte en betrouwbare dossieropvol-
ging en rapportering

 Innoverende behandelingstechnieken op 
de eigen site, samen met een nationaal 
en internationaal netwerk van externe 
verwerkers
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‘Festival Dranouter’ is in 2013 al aan zijn 39e editie toe. Dit traditioneel muziekfestival startte in 1975 en 
wordt, naar goede gewoonte, steeds gepland op het 1ste volledige weekend van augustus.

De organisatoren van Festival Dranouter, tot 2010 nog be-
kend als ‘Folk Dranouter’, mikken ieder jaar op een unieke 
mix van muziek, sfeer, animatie en gezelligheid en dit in een 
al even uniek decor, het West-Vlaamse Heuvelland.
Het festival en zijn organisatoren vielen al meerdere keren 
in de prijzen omwille van hun specifiek karakter, doorgedre-
ven milieuengagement en ecologische gedachte. Jaarlijks 
wordt vóór, tijdens en na het event maximale aandacht 
geschonken aan thema’s als: gebruik en herstel van land-

bouwgronden, respect voor de bestaande biotoop en zijn 
habitat, geluidsoverlast, afvalwaterzuivering en – last but 
not least – afvalbeheer.
Dit laatste thema is zonder twijfel spek voor de bek van 
VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS met onze kennis 
en toepassing van ‘Integraal Afvalbeheer’ of kortweg IAB.

Voor het 6de jaar op rij implementeert VANHEEDE 
 ENVIRONMENTAL LOGISTICS een op maat gemaakt afval-

beheersplan dat, over een periode van een 3-tal weken, er 
voor zorgt dat alle afvalstromen gecontroleerd en selectief 
ingezameld worden. Festival Dranouter stelt zich als doel 
om ieder jaar méér afval te kunnen recycleren en het vo-
lume afval per festivalganger te laten dalen. En dit lukt ons 
samen…
Bij de start van de samenwerking met Vanheede, 7 jaar ge-
leden, werd 11,22% van het festivalafval gerecycleerd. Door 
onze inbreng steeg dit percentage intussen tot 49,55%. Er 
wordt aan afvalbeperking en/of afvalpreventie gewerkt 
door sensibiliseringsacties bij zowel de bezoeker, de kam-
peerder als de catering. Deze laatste werkt trouwens enkel 
nog met ‘biodegradeerbare’ verpakkingen die door Van-
heede kunnen worden gecomposteerd of omgevormd tot 
pellets.

Het spreekt voor zich dat dergelijke organisatie enkel suc-
cesvol kan zijn door de dagelijkse inzet van gemotiveerde 
medewerkers. Festival Dranouter stelt tijdens hun event 
niet minder dan 100 vrijwilligers ter beschikking die in 
teamverband en de klok rond al het afval selectief inzame-
len. Vanheede overtuigt, bij het afsluiten van het festival, 
zo’n 10.000 kampeerders om zelf hun afval selectief aan te 
leveren op centrale inzamelpunten. Wij vinden dat dit een 
beloning verdient en trakteren deze gemotiveerde kam-
peerders op een gratis ontbijt wat, na een geslaagd festi-
val en een lege geldbeugel, met veel enthousiasme wordt 
onthaald.

De volgende editie nadert met rasse schreden en de voor-
bereidingen zijn al volop aan de gang. Straks krijgt het dorp 
‘Nouter’, dat 700 inwoners telt, opnieuw 100.000 bezoekers 
op hun o zo gerespecteerde velden.

Dranouter
fEEST in EEn GROEn KADER
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Sinds begin september 2012 is een nieuwe locatie in Wanze in gebruik genomen. Even ter herinnering:  
de overname van het handelsfonds van Noel Selection en CTL (2 bedrijven van de broers Noel) dateert  
van begin april 2012, met afvallogistiek voor de lokale intercommunale als voornaamste activiteit.  
Die overname resulteerde in een bijkomende vloot van 20 perswagens, 10 haakwagens, 2 bestelwagens  
en een 50-tal medewerkers. 

HUiS AAn HUiS
Elke dag staan minstens 15 vrachtwagens in voor de huis-aan-huis-inzameling van het afval van de gemeentes in de Luikse regio. 
Daarnaast worden in 11 containerparken alle containers door onze vrachtwagens geledigd. De resterende logistieke capaciteit 
wordt ingezet voor industriële en particuliere klanten (zowel afzetcontainers als rolcontainers).

niEUwE KAnTOREn
Om deze activiteiten onder te brengen werd een nieuwe locatie gevonden in Wanze. Het terrein is voorzien van de nodige 
bureelruimte, magazijnruimte en parking voor vrachtwagens en containers. Er is een tankpiste en een reinigingsinstallatie 
beschikbaar.

VERSTERKEn nATiOnALE AAnwEziGHEiD
De site in Wanze versterkt onze aanwezigheid in Wallonië, en dit naast de bestaande sites in Quévy en Messancy. Door zijn 
unieke ligging, tussen Luik en Namen, wordt de nationale dekking van VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS bijna compleet.

CEnTRAAL VERDEELPUnT
In functie van onze groepsactiviteiten zal de site verder uitgebouwd worden. Zo zullen we op deze site een centraal magazijn 
voor de volledige Waalse regio opzetten met inbegrip van een volwaardige garage. Ook starten we met het verder uitbouwen 
van onze klantenportefeuille.

Nieuwe site te Wanze
REGiO LUiK - nAMEn

Het voltallige team

Hypermoderne vloot
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Een  jdje geleden werd 

de Bene t Box opgestart. 

Goedkopere  ckets voor 

concerten, party’s of andere 

ac  viteiten worden verkocht via 

HR-department. Het geld wordt 

mooi bijgehouden en schenken 

we aan lokale goede doelen die 

mensen proberen te helpen. 

Ondertussen werden 

2 ini  a  even gesteund:

1000 km voor Kom op Tegen Kanker

De 1000 kilometer van Kom op tegen Kanker 

is de langste  etstocht in Vlaanderen. 

Maar de 1000 kilometer is meer dan zomaar 

 etsen. Mensen die in hun omgeving te 

maken hebben met kanker weten dat 

het afzien is. Zwaarder dan eender welke 

 etstocht. De 1000 kilometer van Kom 

op tegen Kanker staat symbool voor die 

zware inspanning. Maar de 1000 kilometer 

is nog meer: ze wil geld inzamelen om de 

wetenschappelijke strijd tegen kanker te 

verbeteren. 

1000 km  etsen in vier dagen, door 

heel Vlaanderen. Een extreem straff e 

steunbetuiging aan wie strijdt tegen kanker. 

1000 km afzien voor een ander.

Onze collega Kurt Van Brabandt nam de 

uitdaging aan en reed samen met enkele 

vrienden de 1000 km. Vanuit VANHEEDE 

ENVIRONMENT GROUP en vanuit de Bene t 

Box ondersteunden we dit ini� a� ef dan ook 

graag.

Bene t voor Elis

Elis, het dochtertje van een goede kennis 

van onze collega Nico Kimpe, hee�  

tengevolge van een hersentumor een 

erns� ge visuele handicap. Om Elis tenvolle 

de kans te geven zich te ontwikkelen en 

te integreren in het dagelijkse leven zijn  

handenvol hulpmiddelen, aanpassingen en 

gespecialiseerde mensen nodig. Dit brengt 

uiteraard een prijskaartje met zich mee 

naast de vergoedingen die via de overheid 

reeds gesubsidieerd worden.

Om de ouders van Elis een hart onder de 

riem te steken en een  nanciële steun te 

bieden hebben enkele vrienden de handen 

in elkaar geslagen om een bene et te 

organiseren.

Deze bene et werd met de Bene t Box 

ondersteund.

De Bene t Box
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EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM!

De boog kan niet altijd gespannen staan, sport en ontspanning bieden enkel voordelen, zowel lichamelijk, op vlak van gezondheid, 
als mentaal (een mens voelt zich beter). Daarnaast krijg je een aantal bonussen, namelijk een betere nachtrust, verhoging van 
levenskwaliteit en levensduur, bevordering van sociale relaties en bevordering van de prestaties en productiviteit o.a. op werkvlak.

Vandaar dat VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP sport een warm hart toedraagt en graag een steentje bijdraagt en dit niet alleen 
door financiële ondersteuning aan verschillende sportclubs te bieden, maar ook door activiteiten te sponsoren waar de eigen 
werknemers aan deelnemen.

Mens sana in corpore sano
in VAnHEEDE EnViROnMEnT GROUP

Turnen, mijn passieInès is een sportieve dame die sedert 

een tweetal jaar op de boekhouding 

te Geluwe werkt. Haar grote hobby en 

passie is turnen.

Reeds jong be-
gon zij deze sport te beoefenen. 

Als 7-jarige sloot ze zich aan bij 
de Kuurnse Turnkring. Alhoewel 

ze eerst wat te jong bevonden 

werd, zag men al gauw haar talent en werd ze opgenomen in de se-

lectiegroep. Door haar doorgedreven training kon ze al snel deelnemen 

aan Westvlaamse en Vlaamse kampioenschappen. Inès nam deel aan 

de kampioenschappen voor de 4 onderdelen van het turnen: de balk, de 

brug, de sprong en de grond. Ze is dit blijven doen gedurende de ver-

schillende leeftijdscategorieën bij het turnen. Getuige hiervan is de foto 

hieronder. Na haar middelbare studies wou ze verder studeren en werd 

de combinatie met het turnen moeilijk dus gaf zij haar hobby op. Na een 

twaalftal jaar begon de turnmicrobe echter opnieuw te kriebelen. Ze sloot 

zich terug aan bij haar eerste turnkring. Ondertussen turnt Inès sedert 

2 jaar in Wevelgem in de turnhal van Aagje Vanwalleghem. Ze gaat mo-

menteel éénmaal per week turnen. En zoals je kan zien op de foto’s is ze 

het turnen zeker nog niet verleerd! Inès, nog veel plezier met je hobby!
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maar we gaven niet op. In totaal reden we uiteindelijk 67 kilo meter, 

niet mis voor een eerste  etstocht. 

Onze tweede tocht viel de week daarop. Het was toen al 8 graden 

warmer! Na één kilometer  etsen kregen we een lekke band. Ja, ook 

het vervangen van een lekke band hoort erbij. Nu de dagen weer 

langer worden en het zonnetje al eens dur�  te schijnen, probeer ik 

ook tweemaal per week te lopen. En is er eens een week waarin ik 

minder kan trainen, dan hou ik het mo� o aan: je kan beter te weinig 

getraind hebben dan overtraind te zijn!” (dydb/foto dvdb)

In juni zal het sterke geslacht, vier dames in een 

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP wielerou  it, 

de Mont Ventoux beklimmen.

“Astrid, Els, Kim en ikzelf zijn ons volop aan het voorbereiden 

om het Mont Ventoux-avontuur aan te gaan”, vertelt Jacintha 

Demeyere. “Ik nam onmiddellijk het goede voornemen om � jdens 

de wintermaanden een abonnement te nemen in de  tness. Mezelf 

kennende zou er � jdens de winter maanden niet veel van in huis 

gekomen zijn om buiten te  etsen. Ik heb dus contact opgenomen 

met Johan van  tness Ikon in leper. Hij hee�  zelf al de Mont Ventoux 

beklommen en weet dus perfect hoe ik me moet voorbereiden. 

Bodypump, bodystep, spinning... dit zijn een paar voorbeelden van 

de lessen die ik wekelijks volg. Stuk voor stuk las� g en intensief, maar 

telkens weer ben ik tevreden dat ik de les heb gevolgd.” 

De eerste trip met de koers ets werd dit jaar al� jd maar uitgesteld 

door de sneeuw, ijs en regen. “Tot zaterdag 23 februari Kuurne-

Brussel-Kuurne voor wielertoeristen op de affi  che stond. Astrid en 

ik namen ons voor om de kleinste toer van 42 kilometer voor onze 

rekening te nemen. Het vroor die zaterdag, min vier bij het vertrek, 

Het VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP 

Ladies Cycling Team gaat naar de Ventoux!

Hobby in de kijker

V.l.n.r. Lynn, Els, Kim, Astrid en Jacintha in hun nieuwe ou  it.
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Contact    3

De uitdrukking “Een gezonde geest in een gezond lichaam” is de vertaling van het Latijnse “Mens sana in corpore sano”. Het gezegde is afkomstig van de Romeinse hekeldichter Decimus Junius Juvenalis (circa 62-142).

De uitdrukking “Een gezonde geest in een gezond lichaam” is eeuwenoud maar super actueel.
Daarom ondersteunen we met VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP heel graag sportieve evenementen en zijn we dan ook blij dat heel veel medewerkers onder ons deelnemen aan verschillende sportevenementen.

Enkele foto’s van “Dwars door Geluwe”, “20 km van Brussel met Febem” en onze wielerou  its.

Een gezondegeest in eengezond lichaam
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Om de ouders van Elis een hart onder de 
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bieden hebben enkele vrienden de handen 
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een tweetal jaar op de boekhouding 

te Geluwe werkt. Haar grote hobby en 
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Reeds jong be-
gon zij deze sport te beoefenen. 

Als 7-jarige sloot ze zich aan bij 
de Kuurnse Turnkring. Alhoewel 

ze eerst wat te jong bevonden 

werd, zag men al gauw haar talent en werd ze opgenomen in de se-

lectiegroep. Door haar doorgedreven training kon ze al snel deelnemen 

aan Westvlaamse en Vlaamse kampioenschappen. Inès nam deel aan 

de kampioenschappen voor de 4 onderdelen van het turnen: de balk, de 

brug, de sprong en de grond. Ze is dit blijven doen gedurende de ver-

schillende leeftijdscategorieën bij het turnen. Getuige hiervan is de foto 

hieronder. Na haar middelbare studies wou ze verder studeren en werd 

de combinatie met het turnen moeilijk dus gaf zij haar hobby op. Na een 

twaalftal jaar begon de turnmicrobe echter opnieuw te kriebelen. Ze sloot 

zich terug aan bij haar eerste turnkring. Ondertussen turnt Inès sedert 

2 jaar in Wevelgem in de turnhal van Aagje Vanwalleghem. Ze gaat mo-

menteel éénmaal per week turnen. En zoals je kan zien op de foto’s is ze 

het turnen zeker nog niet verleerd! Inès, nog veel plezier met je hobby!
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In 2012 lanceerden we volgende wedstrijd voor onze medewerkers: maak VANHEEDE 
 ENVIRONMENT GROUP wereldberoemd. Maak ons wereldberoemd tijdens uw reis. 
Een foto van u met ons logo op de Eiffeltoren, de toren van Pisa, Egyptische Piramiden in 

Gizeh, de chinese muur … of nog sterker … haal je het nieuws, de krant … met ons logo?

We kregen heel wat leuke voorstellen. Daarvan hebben we 3 medewerkers beloond tot winnaars:

1  JENS DEMEULEMEESTER
Mechanic VAnHEEDE EnViROnMEnTAL LOGiSTiCS Geluwe
Jens reisde met zijn vriendin gedurende 2 weken doorheen Thailand (Van Noord naar Zuid). Tijdens 
zijn reis nam hij verschillende foto’s met het logo van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. De foto’s 
van de Tuk Tuk busjes en de grote bus werden genomen in Bangkok. De foto van de vuilniswagen in 
het Koninklijk paleis in Bangkok. De foto met het bord op het eiland Ko Samui. Jens stuurde ook zijn 
familie op reis … Zijn broer nam de foto’s van de toren van Pisa op zijn reis naar Italië.

2  KRISS MAROTTA
Accountmanager VAnHEEDE EnViROnMEnTAL LOGiSTiCS Quévy

Vorig jaar had de vrouw van Kriss een soortgelijke wedstrijd voor haar werkgever. Ze haalde toen de creativiteitsprijs binnen 
en haar foto’s werden gebruikt voor de bedrijfskalender. Volgens eenzelfde concept realiseerde Kriss de foto’s voor ons 
bedrijf en dit in een regio die Kriss nauw aan het hart ligt: de regio tussen Marseille en Cannes. Deze prijs is een mooie be-
loning voor het resultaat van een leuk spelletje die Kriss en zijn familie bezig hield tijdens hun verlof. Volgend jaar beloofde 
Kriss te gaan voor de eerste prijs door een bezoek te brengen aan St-Tropez en Monaco (Vanheede in de Formule 1?)!

3  ANJA LARIDON
Team Assistant VAnHEEDE LAnDfiLL SOLUTiOnS Rumbeke
Deze foto’s werden afgelopen zomer genomen in Djerba (schiereiland bij Tunesië). Anja’s eerste idee was om de stickers te 
kleven op de vuilniswagen die ’s morgens bij het hotel kwam, maar gezien het vroege uur van ophaling (rond 5u), is ze snel 
overgeschakeld naar plan B. Dat was om de afvalcontainers in de omgeving van het hotel een Vanheede-look aan te meten, 
maar gezien de belabberde toestand van deze “recipiënten”, drong een plan C zich op. Het werd uiteindelijk een Tunesisch 
colaflesje, en een make-over van één van de betere containers van het eiland.

Iedereen beroemd?
VAnHEEDE EnViROnMEnT GROUP wERELDbEROEMD!
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Toen we alle inzendingen binnen kregen konden 
we de inzending van Hendrik coussement 
(Chauffeur Veegwagen Rumbeke) moeilijk links 
laten liggen. De inzending voldeed niet perfect 
aan de opdracht maar super origineel is ze wel! 
Een klein interview.

waarom koos u voor deze inzending?
Hendrik: Ik verzamel al heel lang miniatuurvrachtwagens 
van bekende merken zoals Blokker, Mars, Bockor, … Deze 
wedstrijd stimuleerde me om dit verder uit te bouwen en 
iets te maken voor ons bedrijf. Ik vertrok niet op reis maar 
wilde toch iets doen. Ik ben begonnen met het maken van 
een vrachtwagen en vervolgens kon een veegwagen na-
tuurlijk niet ontbreken.

bent u hier vele uren mee bezig?
Hendrik: Er kruipt natuurlijk veel tijd in, ik probeer alles zo 
echt mogelijk na te maken, ook de techniek. Ik heb heel 
wat hobby’s, dus ik moet mijn tijd wat verdelen. Er staat 
een cursus airbrush op de planning zodanig dat ik alles nog 
“echter” kan maken en nog meer afgewerkt.

waar haalt u uw materiaal?
Hendrik: De voertuigen komen van rommelmarkten, kring-
loopwinkels, vrienden … Ik ga specifiek op zoek naar de 
juiste voertuigen. Ik breng ook onderdelen van het ene 
voertuig samen met een ander voertuig om zo tot een echt 
“Vanheede-resultaat” te komen. In de toekomst wil ik nog 
eens de site van Rumbeke nabouwen. Moet wel lukken … 
met kleine Ytong blokjes.

Hoe kom je aan de juiste “Vanheede” kleuren?
Hendrik: De bestaande voertuigen begin ik af te wrijven, 

te bewerken, te herschilderen. Indien een chassis niet cor-
rect is ga ik dit uitlengen. Het moet zijn zoals in het echt. 
Hier kruipt de meeste tijd in: lichtjes uithalen, alle losse 
elementen verwijderen, chassis correct maken en dan alles 
herschilderen en terug monteren.

is dit een dure hobby?
Hendrik: Met weinig dingen wil ik iets moois creëren! Dit 

is mijn motto. Ik wil met zaken die ik links en rechts kan 
vinden iets moois kunnen maken. Het is natuurlijk een ge-
makkelijke oplossing om een mooi afgewerkt duur stuk te 
gaan kopen in de winkel en er vervolgens een stickertje op 
te hangen en klaar … maar hier heb ik persoonlijk weinig 
voldoening aan. Ik wil creatief bezig zijn met de zaken die ik 
links en rechts kan vinden.

HEnDRiK COUSSEMEnT winT DE ORiGinALiTEiTSPRijS 
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De Raad van Bestuur van de holding-vennoot-
schap  VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP nv 
bestaat uit:

DRiE bESTUURDERS
Vamastine bvba 
vertegenwoordigd door de heer David Vanheede, 
vaste vertegenwoordiger

Vanica bvba
Vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Vanheede, 
vaste vertegenwoordiger

imdaca nv
Vertegenwoordigd door mevrouw Claudette Descamps,
vaste vertegenwoordiger

HET ADViESCOMiTé
De Raad van Bestuur wordt ondersteund door het Advies-
comité dat bestaat uit twee externe specialisten, de heren 
Arnold Deceuninck en Karel Gielen.

Mevrouw Evelyne Vanheede-Decrans

Raad van Bestuur

Arnold Deceuninck Karel Gielen

Caroline Vanheede (L) en David Vanheede (M), Claudette Descamps (R)
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De meest actuele sleutelbegrippen binnen ons huidig HR-beleid zijn: opleiding, 
communicatie en duurzaamheid.

Het HR-departement speelt een belangrijke rol in het behalen van een goed bedrijfsresultaat: 
samen met de medewerkers, de algemene directie en het management, zoeken we naar het 
optimale evenwicht om elke medewerker tot een professionele medewerker te begeleiden. 

Hierbij spelen volgende factoren een belangrijke rol:
 een continu opleidingsplan binnen ons bedrijf (zowel individuele als collectieve opleidin-

gen) 
 een open communicatie via verschillende kanalen (opendeurmentaliteit, management-

meetings, het personeelskrantje, individuele en groepsgesprekken, …)  
 een duurzame benadering binnen het globale HR-gebeuren (ethiek, diversiteit, correcte 

administratie, gerichte rekrutering, talentmanagement, loopbaanbegeleiding, …)

Het doel van dit alles is het 
bekomen en behouden van 
gemotiveerde medewerkers die hun 
impact op onze organisatie tonen 
door middel van initiatief, innovatie 
en verantwoordelijkheidszin!

Slagkracht halen uit een modern HR-beleid!
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Net zoals de voorbije jaren bleef veilig werken ook in 2012 een absolute prioriteit waar we met de dienst 
Quality, Environment, Security & Health van de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP, maar vooral met alle 
medewerkers, hard aan gewerkt hebben.

In het jaaractieplan ‘Veiligheid 2012’ werden, naast 4 ge-
meenschappelijke veiligheidsthema’s, per site volgende 
specifieke veiligheidsthema’ s behandeld:

 VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES: acties rond het 
behandelen van gevaarlijk afval zoals de oprichting van 
een mini labo. 

 VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS: het verhogen 
van het veiligheidsniveau van de PMD-sorteerlijn te Rum-
beke door het plaatsen van extra afschermingen, werk-
schakelaars en noodstops.

 VANHEEDE POLYMERS & COMPOUNDS: uitvoering van 
een risicoanalyse van de specifieke taken van de maal- en 
regranuleerlijn.

 VANHEEDE BIOMASS SOLUTIONS: uitvoering van een 
taakrisicoanalyse. 

 VANHEEDE ALTERNATIVE FUELS: uitvoering taakrisico-
analyse, mogelijkheden om waarschuwings- en evacua-
tiesignaal in kaart brengen.

 VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS: opleiding asbest “een-
voudige technieken”, evaluatie van de ter beschikking ge-
stelde persoonlijke beschermingsmiddelen.

Veiligheidsprestaties worden gemeten aan de hand van 
de frequentiegraad en de ernstgraad. De frequentiegraad 
geeft een beeld van het aantal ongevallen terwijl de ernst-
graad een beeld geeft van het aantal dagen arbeidsonge-
schiktheid. 
Bij beide indicatoren wordt rekening gehouden met het 
aantal uren van blootstelling. Daardoor zijn deze indicato-
ren uitermate geschikt om de veiligheidsprestaties te verge-
lijken met andere interne of externe bedrijven.

fREQUEnTiEGRAAD
Doelstelling 2012: Fg < 60
* Fg = (het aantal ongevallen * 1.000.000) / aantal uren 
blootstelling

ERnSTGRAAD
Doelstelling 2012: Eg < 0.9
* Eg = (het aantal kalenderdagen arbeidsongeschiktheid * 
1.000) / aantal uren blootstelling
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Naast de frequentie- en ernstgraad worden nog andere statistieken bijgehouden, bijvoor-
beeld de locatie van het letsel, de verdeling van het aantal ongevallen en het aantal dagen 
werkverlet over de verschillende groepen medewerkers en over de verschillende Vanheede 
bedrijven. Op basis van deze informatie wordt het veiligheidsbeleid bijgestuurd, vooral in de 
vorm van het jaarlijks actieplan veiligheid en globaal preventieplan.

LOCATiE VAn HET LETSEL:
Dit overzicht leert ons welke lichaamsdelen meest getroffen werden in 2012. 
In onze preventiecampagnes spelen we hierop in.

locatie letsel aantal %

Hoofd en nek 10 15%

Ogen 4 6%

Romp en Rug 7 11%

Bovenste ledematen 19 29%

Onderste ledematen 21 32%

Andere 5 8%

VERDELinG VAn DE OnGEVALLEn En DE DAGEn ARbEiDSOnGESCHiKTHEiD OVER DE 
VERSCHiLLEnDE GROEPEn MEDEwERKERS:
Deze indicator leert ons op wie we de preventiecampagnes moeten richten.

 Aantal ongevallen Aantal kalenderdagen

Arbeiders
Chauffeurs
Bedienden

3%55%

42%

1%69%

30%
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Onderstaande tabel zoomt in per Vanheede bedrijf.

Bedrijf

Arbeids- 
ongevallen/ 
incidenten/ 

woon-  
werkverkeer 
 ongevallen

Dagen  
ongeschiktheid

aantal % aantal %

Groep totaal 67 100% 774 100%

VANHEEDE 
ENVIRONMENTAL 
LOGISTICS

49 73% 619 80%

VANHEEDE 
ENVIRONMENTAL 
SERVICES

7 10% 97 13%

VANHEEDE 
ENVIRONMENT 
GROUP

1 1% 0 0%

VANHEEDE BIOMASS 
SOLUTIONS 4 6% 50 6%

VANHEEDE 
ALTERNATIVE FUELS 3 4% 4 1%

VANHEEDE 
POLYMERS & 
 COMPOUNDS

0 0% 0 0%

VANHEEDE FRANCE 1 1% 4 1%

VANHEEDE LANDFILL 
 SOLUTIONS 0 0% 0 0%

VANHEEDE 
PROPRETÉ 2 3% 0 0%

Vanheede Environmental Logistics
Vanheede Environmental Services
Vanheede Environment Group
Vanheede Biomass Solutions
Vanheede Alternative Fuels
Vanheede Polymers & compounds
Vanheede France
Vanheede Landfill Solutions
Vanheede Propreté

Vanheede Environmental Logistics
Vanheede Environmental Services
Vanheede Environment Group
Vanheede Biomass Solutions
Vanheede Alternative Fuels
Vanheede Polymers & compounds
Vanheede France
Vanheede Landfill Solutions
Vanheede Propreté

Ongevallen Verloren dagen

Ongevallen Verloren dagen

AbSOLUTE VOORSTELLinG
Bovenstaande grafieken houden geen rekening met het aantal medewerkers per bedrijf. Dit verklaart waarom VANHEEDE 
 ENVIRONMENTAL LOGISTICS in het oog springt. Dit bedrijf telt ongeveer 46 keer méér medewerkers dan bv. VANHEEDE POLYMERS 
& COMPOUNDS waardoor het te verwachten is dat er zich bij VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS méér ongevallen voordoen.

RELATiEVE VOORSTELLinG
Als we wel rekening houden met het aantal medewerkers (aantal gepresteerde uren) krijgen we een ander beeld. Zie onder-
staande grafieken.

Veiligheid

73%

36%

2% 55%
11%

10%

13%

1%

3% 15%

6%

15%
2% 1%

4% 1%

3%

20% 27%

80%

13% 6%
1% 1%

Absolute voorstelling ongevallen & verloren dagen

Relatieve voorstelling ongevallen & verloren dagen
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EnKELE COnCLUSiES:

 Bij VANHEEDE POLYMERS & COMPOUNDS en VANHEEDE 
LANDFILL SOLUTIONS gebeurden geen ongevallen.

 Als we kijken naar de verdeling van de ongevallen over 
de verschillende bedrijven springt in absoluut aantal 
 VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS in het oog met 
een aandeel van 73% van het totaal aantal ongevallen. 

 Als we rekening houden met het aantal personeelsleden 
per bedrijf komen ook de andere bedrijven waar ongeval-
len gebeurden meer in beeld. 

 Uit het onderzoek naar de letsels blijkt dat de ledematen 
nog steeds het vaakst getroffen zijn. Aan de handen gaat 
het hoofdzakelijk over snijwonden of knelling. Verstui-
king van de enkel komt veel voor als voetletsel. 

 De correcte persoonlijke beschermingsmiddelen, na-
melijk hoge veiligheidsschoenen en de geschikte hand-
schoenen, zijn dus geen overbodige luxe. In 2012 werd 
dan ook beslist om enkel nog hoge veiligheidsschoenen 
ter beschikking te stellen aan onze medewerkers en wer-
den de ter beschikking gestelde handschoenen herbeke-
ken in functie van het toepassingsgebied.

De blijvende aandacht voor het welzijn van onze medewerkers heeft zich vertaald in een nieuwe 
daling van de ongevallen. Zowel de frequentiegraad als de ernstgraad zijn aanzienlijk gedaald 
ten opzichte van 2012, respectievelijk met 20.8% en 6.3%. Toch merken we dat de ernstgraad met 
1.04 nog boven onze doelstelling van 0.9 ligt.

De diverse oorzaken van de arbeidsongevallen en de verschillende groepen betrokken werknemers vragen zowel om 
een gediversifieerde - als om een gespecialiseerde aanpak.

Algemeen wordt gewerkt rond het veiligheidsbewustzijn, zowel bij leidinggevende als bij operationele medewer-
kers. Leidinggevenden worden continu gevormd in het herkennen en behandelen van risico’s en het aanspreken 
van  medewerkers op onveilige handelingen. Tijdens de overlegmomenten in productievergaderingen worden er 
knelpunten rond veiligheid samen met de leidinggevende besproken. Hierin kunnen onder meer incidenten, veilig-
heidsinstructiekaarten, correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, ... besproken worden. in 2013 zal er 
 gekeken worden om toolbox meetings (veiligheidskwartiertjes) in het leven te roepen om zo het veiligheidsbewust-
zijn nog verder te verhogen.

naast de acties rond het algemeen veiligheidsbewustzijn, worden per specifieke groep medewerkers specifieke 
 acties opgezet.
 Per groep van nieuwe medewerkers wordt een aangepast opleidingsplan voorzien.
 De aanpak voor organisatie van de verplichte bijscholing ‘vakbekwaamheid voor chauffeurs’ werd vastgelegd. De 

concrete opleidingen starten in de loop van 2013.
 Tijdens de verschillende chauffeursmeetings in 2012 kwamen onder andere volgende veiligheidsthema’s aan bod: 

veilig afbachen (theorie + praktijksessie) en het manipuleren van rolcontainers.

Van absoluut belang in het veiligheidsverhaal is het uitvoeren van de taakrisicoanalyse. Met dit instrument gaan we 
de risico’s van alle uitgevoerde taken opsporen en inschatten. Als de risico’s te groot zijn moeten preventieve maat-
regelen worden genomen om ze te verkleinen. bij de taken maken we een onderscheid tussen algemene en speci-
fieke taken. Algemene taken zijn van toepassing op meerdere sites/ bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn “manueel 
hanteren van lasten” en “verplaatsingen op de site”. 
Specifieke taken komen slechts op één site of op een beperkt aantal sites voor. Een voorbeeld hiervan is de stockage 
van fluff en pellets bij VAnHEEDE ALTERnATiVE fUELS. De output van deze taakrisicoanalyse vormt de basis voor de 
opmaak van de veiligheidsplannen (jAP en GPP) voor de komende jaren.

Besluit
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Zorg voor milieu

De wereld is langzaam maar zeker bezig aan een 
“groene” beweging. Niet alleen op politiek vlak 
worden beslissingen met deze visie genomen, 
maar iedereen probeert (of zou moeten proberen) 
het beschermen van het milieu als een toppriori-
teit te aanzien.

Bij VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP zijn de zorg voor het 
milieu en een ecologische manier van werken een basis-
principe voor de volledige organisatie. Ook bij onze klanten 
zien we deze “groene” beweging alsmaar meer naar voren 
komen: dat juichen we natuurlijk toe.

We mogen vandaag verwachten en zelfs eisen dat iedereen 
een positieve bijdrage levert tot een gezondere omgeving. 
Tenslotte hangen we allemaal af van een betere leefomge-
ving voor ons eigen welzijn alsook voor het welzijn van onze 
kinderen om te kunnen overleven. Het is dus in ieders be-
lang om duurzame ontwikkeling te promoten. VANHEEDE 
ENVIRONMENT GROUP beschouwt het als haar maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid om mee te helpen hierop een 
antwoord te bieden.

De zorg voor het milieu blijft voor VANHEEDE ENVIRON-
MENT GROUP dan ook één van haar belangrijkste doelstel-

lingen. We werken hierbij steeds op verschillende niveaus.

Door te investeren in hoogtechnologische installaties pro-
beren we ons energieverbruik en onze milieulast zo laag 
mogelijk te houden. We sensibiliseren onze eigen werkne-
mers op vlak van hun dagelijkse impact op het milieu, dit 
zowel in hun werkomgeving als bij hen thuis (bijvoorbeeld 
op vlak van energie- en waterverbruik). We proberen deze 
kennis uit te dragen naar onze klanten. Via onze bijdrage 
aan educatieve afvalprojecten op scholen proberen we ook 
de jongsten mee te krijgen in dit verhaal.

Verder maken we van onze eigen bedrijven voorbeeld-mili-
eubedrijven door duurzame facility toe te passen. Ten slotte 
bieden we met onze kernactiviteiten oplossingen voor een 
aantal milieu- en maatschappelijke problemen door het 
omzetten van afval in nieuwe grondstoffen en energie. 

Onze manier van werken is verankerd in ons duurzaam-
heidsmanagementsysteem, dat we in mei 2012 opnieuw 
lieten aftoetsen aan de normen ISO 9001 (kwaliteit) en 
ISO 14001 (milieu). De certificaten werden opnieuw 
met succes behaald voor alle Belgische vestigingen van 
 VANHEEDE  ENVIRONMENT GROUP.








































 









 






























 










































 









 






























 


































  
 
 
 
 

 







 
























































  

 
 
 

 


































Kleine maatregelen kunnen grote effecten hebben.
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De 4 natuurelementen

Hierna worden de milieuprestaties van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP voor het jaar 2012 

besproken en geïllustreerd met cijfermateriaal, afgetoetst op de vier natuurelementen: 

VUUR   wATER   LUCHT   AARDE 
Grondstoffen en fossiele brandstoffen worden schaarse en gegeerde goederen. De 1850 

 afvalstromen die binnen de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP verwerkt worden, proberen we 

op zo’n duurzaam en ecologisch verantwoorde manier te verwerken. Afvalstoffen worden gere-

cycleerd en/of omgevormd tot nieuwe grondstoffen en energie.
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De 4 natuurelementen energieverbruik en -productie

waterverbruik

luchtemissies

afval / afvalverwerking
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Ons eerste natuurelement is vuur. Vuur is het meest actieve element van alle-
maal en het “lichtste” van alle elementen. Het bestaat immers geheel uit ener-
gie. Vuur staat voor passie, de wil voor verandering… de Passie voor VANHEEDE 
ENVIRONMENT GROUP.

1.1 ENERGIEVERBRUIK

Binnen VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP is het energieverbruik en de aard ervan in belang-
rijke mate afhankelijk van de specifieke activiteit. 
De verwerkingsbedrijven (Raw Materials en Renewable Energy) verbruiken voornamelijk 
elektriciteit gedurende de productieprocessen, terwijl het dieselverbruik van de transpor-
tactiviteiten verantwoordelijk is voor het hoofdaandeel van het energieverbruik binnen de 
logistieke bedrijven. Daarnaast zijn er de administratieve centra waar elektriciteit momenteel 
de grootste energiebron is, die dient voor onder andere verwarming, verlichting en toestellen 
(computer, printers, ...). 

1.1.1 ELEKTRiCiTEiT
Figuur 1 geeft het elektriciteitsverbruik weer van de productieprocessen en de administra-
tieve centra.

De grootste energieverbruikers zijn en blijven de productieprocessen van VANHEEDE ALTER-
NATIVE FUELS en VANHEEDE BIOMASS SOLUTIONS.
Het elektriciteitsverbruik bij VANHEEDE ALTERNATIVE FUELS is na een daling in 2010 vanaf 
2011 opnieuw toegenomen. Dit is enerzijds te wijten aan een hoger verwerkt tonnage maar 
anderzijds was er ten opzichte van 2010 meer kWh per ton nodig om het hoogcalorisch afval 
te verwerken. De oorzaak daarvan is te vinden in het opstarten van de nieuwe installatie. 
In 2012 werden terug heel wat acties ondernomen op vlak van energieverbruik. Er werd voor-
al verder gefocust op het gedetailleerd in kaart brengen van het energieverbruik. Zo werden 
op de meer complexe sites elektriciteitsmeters bijgeplaatst. Nu is het mogelijk om het elek-
triciteitsverbruik per bedrijf, maar ook per activiteit en soms zelfs per deelactiviteit te gaan 
meten. Dit moet leiden tot meer kennis over de grootste verbruikers, om daar vervolgens 
optimalisaties en bijsturingen te gaan doorvoeren. 

1.1.2 DiESELVERbRUiK
Het dieselverbruik van ons wagenpark is natuurlijk één van de belangrijkste milieuaspecten 
voor VANHEEDE ENVIRONMETAL LOGISTICS en VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES. Met 
een fleet van meer dan 150 vrachtwagens is een correcte opvolging van primordiaal belang.
We beschikken over een modern vrachtwagenpark waarbij we bij elke keuzemogelijkheid zoe-
ken naar de meest innovatieve oplossingen met een zo laag mogelijke impact op het milieu. 
Zo beschikken alle nieuw aangekochte vrachtwagens over Euro 5-motoren. De meeste sites 
van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP beschikken over een eigen tankpiste. 
Het dieselverbruik wordt maandelijks opgevolgd per type vrachtwagen en per chauffeur. Op 
die manier is het mogelijk om ongewoon hoge verbruiken te identificeren en acties te onder-
nemen. 

Vuur
EnERGiE: EffiCiënT bEHEER En TOEnEMEnDE GRAAD VAn zELfVOORziEninG
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Fig. 1 Elektriciteitsverbruik productieprocessen en administratieve centra
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Daarnaast worden inspanningen geleverd om de transporten zo efficiënt mogelijk te laten 
verlopen: via de beste transportroutes, door het optimaliseren van de hoeveelheid afval per 
voertuig, ... ‘nooit leeg rijden’ is daarbij het motto.

Hybrideperswagen
Volvo Trucks, de opbouwspecialist Geesinknorba en VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP sloe-
gen de handen in elkaar en creëerden de eerste hybrideperswagen (26 ton) in België.
Tijdens het afremmen van het voertuig wordt de remenergie opgeslagen in Lithium-Ion bat-
terijen. De elektrische motor gebruikt deze energie om bij vertrek en bij acceleratie de diesel-
motor te vervangen of te assisteren. Gecombineerd met een start- en stopfunctie resulteert 
dit in een transportoplossing met een gevoelig lagere uitstoot. De doelstelling is om de CO₂ 
uitstoot met 30% te verminderen. De hybride rijdt sinds juli 2012 in de regio Roeselare. 

1.2 ENERGIEPRODUCTIE

1.2.1 ELEKTRiCiTEiT
We produceren binnen VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP meer en meer energie, voorname-
lijk onder de vorm van elektriciteit en warmte. Productie van elektriciteit gebeurt op drie sites 
van de groep; in Geluwe, Rumbeke en in Quévy. 
In Quévy zijn er maar liefst 3 businessunits die energie produceren: VANHEEDE BIOMASS SO-
LUTIONS met een vergistingsinstallatie in werking sinds eind 2007, VANHEEDE WINDPOWER 
met een windmolen in eigen beheer sinds 2010 en tenslotte VANHEEDE SOLAR, met 1065 
zonnepanelen, goed voor een productie van 250MWh in 2012. 

In Figuur 2 wordt de evolutie van de elektriciteitsproductie van VANHEEDE ENVIRONMENT 
GROUP weergegeven. 

De jarenlange inspanning van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP om steeds meer materiaal 
te recycleren en nuttig toe te passen resulteert in een sterke daling van het gestort organisch 
belast afval. Het is logisch dat de gasproductie op de deponie hierdoor begint te dalen. Om 
dit verval tegen te gaan werd de laatste jaren de manier van storten steeds verder geopti-
maliseerd naar maximale gasproductie. De meest recente evolutie hierbij is de introductie 

van een industriële wifi-installatie die in openlucht en zonder aanwezige voedingspunten een 
oppervlakte van circa 40ha overspant. In functie van luchtdruk of regenval kunnen we de 
stortplaats nu volautomatisch sturen naar een minimaal energieverbruik en een maximale 
energieproductie.

1.2.2 wARMTE
In 2012 werd een test gestart met een ORC (Organic Rankine Cycle). Dit is een machine die 
met restwarmte elektriciteit kan produceren. Restwarmte kan aanwezig zijn onder de vorm 
van stoom, uitlaatgassen, warm water of andere vormen. De gebruikte test unit is een ORC 
van Belgische makelij en werd in Quévy geplaatst waar ze werkt op water van 85°C, afkom-
stig van de WKK’s (Warmte Kracht Koppeling) van de vergistingsinstallatie. Ze levert op dit 
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Fig. 2 Evolutie elektriciteitsproductie (kWh)
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moment een elektrisch vermogen van ongeveer 35 kW. Het is de bedoeling om de test on-
geveer anderhalf jaar te laten lopen om te zien of de techniek mogelijkheden biedt voor de 
 VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. 
In Figuur 3 wordt de gevaloriseerde warmte afkomstig van de biogasmotoren van VANHEEDE 
LANDFILL SOLUTIONS en VANHEEDE BIOMASS SOLUTIONS weergegeven. 
 
1.2.3 GROEnESTROOMCERTifiCATEn
Voor alle elektriciteit die VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP geproduceerd heeft, en alle 
warmtevalorisatie, ontvangt het groenestroomcertificaten (zie Figuur 4). 
Een deel van de geproduceerde elektriciteit wordt op de sites van Rumbeke en Quévy zelf 
verbruikt. Voor het overige deel, dat dus beschikbaar is voor het elektriciteitsnet, ontvangt 
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP labels “garantie van oorsprong”. Die labels kunnen aan 
een hoeveelheid elektriciteit toegekend worden, zodat die elektriciteit “groen” kleurt.

1.3 ZELFVOORZIENING (zie Figuur 5)
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Fig. 3 Evolutie warmtevalorisatie (kWh) VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP
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Van hoogcalorisch afval naar 

hoogwaardige secundaire  

brandstoffen voor  

grootverbruikers van energie  

zoals cementovens, kalkovens  

en energiecentrales.
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Water, ons 2de natuurelement... Water is een belangrijk natuurelement, want 
zonder water kunnen we niet leven, ons eigen lichaam bestaat voornamelijk uit 
water. Daarom gaat VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP met de grootste zorg 
om met water. 

2.1 WATERVERBRUIK

Binnen VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP verbruikt enkel VANHEEDE BIOMASS SOLUTIONS wa-
ter in de productieprocessen: bevochtiging van de compost, toevoegen van water in ontpakkings-
lijn, reiniging van boxen voor voedingsafval. VANHEEDE BIOMASS SOLUTIONS heeft een eigen 
biologische waterzuiveringsinstallatie, die ongeveer 76 m³ gezuiverd water per dag produceert.

Daarnaast is er het huishoudelijk waterverbruik, zoals het reinigen van kantoorgebouwen, 
het maken van koffie, het verbruik van water door de vaatwasmachine, het drinkbaar water 
via Sip-Well dispensers en het sanitair watergebruik. Dit leidt tot de productie van huishou-
delijk afvalwater. Tot slot zijn er de wasplaatsen voor vrachtwagens en containers. Dit levert 
verontreinigd bedrijfsafvalwater op. De types water die verbruikt worden zijn leidingwater, 
water afkomstig van eigen waterzuivering, regenwater of bron water. 

Figuur 6 geeft een overzicht van het verbruik van leidingwater binnen de verschillende bedrij-
ven van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012. 

Uit Figuur 6 blijkt een serieuze toename van het waterverbruik op onze site in Dottignies. 
Deze toename is toe te schrijven aan de verdere afwerking van de uitbreidingswerken die 
plaatsvonden in 2012 bij VANHEEDE ALTERNATIVE FUELS en door een lek in de toevoerlei-
ding van het drinkwater. Om dit accidenteel verlies tegen te gaan zal er tweewekelijks een 
opvolging gebeuren van het verbruik van leidingwater. Een andere verklaring voor het hogere 
waterverbruik betreft het reinigen van de buffertank voor de sprinklerinstallatie. Deze tank 
werd in 2012 gereinigd en opnieuw opgevuld met leidingwater.

Daarnaast kan u een toename zien bij VANHEEDE FRANCE op de site Marquette-Lez-Lille. Dit 
is toe te schrijven aan het reinigen van vrachtwagens op de site zelf. In 2012 werden er meer 

vrachtwagens gereinigd dan in 2011. Daarnaast zijn er ook extra medewerkers in dienst geko-
men waardoor het huishoudelijk waterverbruik is toegenomen.

We zien een serieuze toename zien aan waterverbruik op onze vestiging te Oostkamp. Deze 
is recht evenredig toe schrijven aan een verhoging van het aantal vrachtwagens die werden 
gereinigd op de vestiging te Oostkamp. Een tweede niet onbelangrijk verklaring is het feit 
dat we een strenge winter hadden in 2012, waardoor het regenwatercircuit lange tijd werd 
afgesloten en op die manier ook meer leidingwater werd gebruikt.

Voor de andere sites is een daling of status quo van het leidingwaterverbruik zichtbaar. Dit 
kan verklaard worden door de (gedeeltelijke) omschakeling van leidingwater naar regenwater. 

Water
wATER iS EEn KOSTbAAR GOED, HET VERDiEnT DAn OOK OM ER MET zORG MEE OM TE GAAn!
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Fig. 6 Overzicht verbruik leidingwater 2008-2009-2010-2011-2012
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2.2 VERONTREINIGING REGENWATER

Het regenwater dat in contact kan komen met de afvalstoffen wordt op de verschillende sites 
telkens opgeslagen en behandeld in een primaire waterzuiveringsinstallatie (bezinkputten, 
oliewaterafscheiders en controleput), alvorens geloosd te worden op oppervlaktewater. 

Het regenwater dat op de stortplaats VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS terechtkomt en door 
het stortlichaam sijpelt, wordt opgevangen als percolaat en afgevoerd naar externe waterzui-
veringsinstallaties. 

In Figuur 7 is de afgevoerde hoeveelheid percolaat weergegeven sinds 2004.

Figuur 7 toont aan dat er tussen 2006 en 2010 een afname is van de hoeveelheid percolaat 
en dat er sinds 2011 een stijging is van de hoeveelheid percolaatwater die werd afgevoerd 
naar externe verwerkers om vervolgens terug lichtjes af te nemen in 2012. De daling in de 
periode 2006 tot en met 2010 is te verklaren door het feit dat VANHEEDE LANDFILL SO-
LUTIONS steeds meer tussenafdeklagen in folie aanbrengt. Dit is geen wettelijke vereiste, 
maar zorgt er wel voor dat meer regenwater afgeleid wordt naar het oppervlaktewater. Het 
gevolg is dat het niet verontreinigd wordt en dat er minder percolaatwater afgevoerd moet 
worden voor externe zuivering. In 2012 werden er nog altijd meer tussenafdeklagen in fo-
lie aangebracht en werd er een ministriële afwijking bekomen om percolaatwater te gaan 
reïnfiltreren op de organische cel. Reïnfiltratie houdt in dat er extra water in de organische 
stortcel komt, waardoor de biologische activiteit toeneemt en zo ook meer percolaatwater 
wordt geproduceerd. Dit extra percolaat dient dus ook opgepompt en afgevoerd te worden 
naar een externe verwerker. Een tweede verklaring is toe te schrijven aan de extreem hoge 
regenval op de organische stortcel op het einde van 2010. Het percolaat dat hierbij werd ge-
vormd, werd pas grotendeels opgepompt en afgevoerd naar een externe verwerker in 2011. 
In 2012 viel er ook meer regen dan gemiddeld op de organische cel, waardoor er terug meer 
percolaat gevormd werd. Door het aanbrengen van extra folie bleef het stortoppervlak ver-
kleinen, waardoor er toch een daling optrad in 2012 van het afgevoerde percolaatwater. 
In een jaar met normale regenval zal de hoeveelheid geproduceerd percolaatwater verder 
afnemen.
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Fig. 7 Ton afgevoerd percolaatwater van VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS
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Ssst!!! 
Hier wordt CO2  gereduceerd
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Lucht
LUCHTEMiSSiES: HinDER VOOR MEnS En MiLiEU bEPERKEn

3.1 BIJDRAGE TOT EMISSIES

De activiteiten van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP hebben een invloed op twee broeikasgassen, 
namelijk koolstofdioxide (CO₂) en methaan (CH₄). 

De voornaamste bronnen van CO₂ zijn de transportactiviteiten en de productieprocessen. 
Methaan wordt geproduceerd bij de biologische afbraak van afval. Zo ontstaat methaan in de stortplaats van  VANHEEDE 
LANDFILL SOLUTIONS en in de vergistingsinstallatie van VANHEEDE BIOMASS SOLUTIONS. Het methaan wordt in beide 
installaties gecapteerd, afgeleid naar de biogasmotoren en omgezet in elektriciteit, CO₂ en warmte. 

3.2 AFNAME VAN GLOBALE EMISSIES DOOR COMPENSATIE 

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP levert een bijdrage tot de vermindering van de globale CO₂-emissies. 

Enerzijds door productie van groene energie en valorisatie van warmte. Door de omzetting van methaan in elektriciteit, 
CO₂ en warmte, wordt CO₂ uitgestoten in plaats van het 20 maal sterkere broeikasgas methaan. 

Anderzijds door de productie van secundaire brandstoffen (pellets) in ons bedrijf VANHEEDE ALTERNATIVE FUELS. Door 
het inzetten van pellets als brandstof in een cementoven of hoogoven vermindert de CO₂-uitstoot. 

Bij onze transportactiviteiten streven we naar een minimale CO₂-uitstoot door de ingebruikname van een hybride vuil-
niswagen en door ons met Euro 5-motoren uitgerust vrachtwagenpark.

Ons derde 

natuurelement 

is lucht…  

VANHEEDE 

 ENVIRONMENT 

GROUP wil zich elke 

dag inzetten om de 

CO₂-emissies zo laag 

mogelijk te houden.
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Ons vierde natuurelement is aarde… De aarde geeft ons vele grondstoffen. 
Deze grondstoffen werden doorheen de jaren gebruikt in heel wat processen 
maar deze grondstoffen en deze producten “ vallen ooit “, net zoals het blad 
van de boom op de grond. Ooit worden deze grondstoffen terug een afvalstof. 
Als VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP moeten wij de afvalstoffen ophalen, 
verzamelen en recycleren om er opnieuw een volwaardige grondstof van te 
maken.

4.1 AFVAL AFKOMSTIG VAN EIGEN ACTIVITEITEN 

De activiteiten van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP genereren geen grote hoeveelheden 
afvalstoffen. De eigen geproduceerde afvalstoffen zijn voornamelijk afkomstig van adminis-
tratie (papier, restafval, PMD) en garage en onderhoud (klein gevaarlijk afval). 
Voor de inzameling, het transport en de verwerking van haar eigen afval past VANHEEDE 
ENVIRONMENT GROUP dezelfde werkwijze toe als voor haar klanten: voorzien van aparte 
inzamelrecipiënten, sensibilisering van werknemers en een efficiënte en duurzame ophaling 
en verwerking.

4.2 AARD VAN VERWERKING VAN OPGEHAALD AFVAL

De eigen afvalproductie is verwaarloosbaar ten opzichte van het tonnage afval dat VANHEEDE 
ENVIRONMENT GROUP jaarlijks ophaalt bij haar klanten en voor hen ook verder ‘beheert’. 
De bedrijven VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS en VANHEEDE ENVIRONMENTAL 
 SERVICES screenen constant de markt, op zoek naar de meest duurzame verwerkingswijzen 
voor niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen. Afval kan naar de eigen verwerkingssites 
 gevoerd worden of naar externe verwerkers. Dit kan rechtstreeks gebeuren of na een tussen-
stop op één van de logistieke sites. De aard van verwerking van de afvalstoffen, opgehaald 
door VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS is weergegeven in figuur 8. 

De onderverdeling van de aard van verwerking voor de treatment-bedrijven VANHEEDE 
LANDFILL SOLUTIONS, VANHEEDE ALTERNATIVE FUELS, VANHEEDE BIOMASS SOLUTIONS en 
VANHEEDE GLASS RECYCLING, wordt weergegeven in figuur 9. 

Aarde
AfVAL: DUURzAME VERwERKinG

Biologische behandeling
Coïncineratie
compostering
Fysicochemische behandeling
Recyclage
Sortering
Storten
Verbranding
Vergisting

Fig. 8 Aard van verwerking van het opgehaald afval door logistieke bedrijven voor het jaar 2012
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Uit figuur 9 blijkt dat door de treatment-bedrijven 69% van het afval nuttig wordt toegepast. 
31% van het afval wordt verwijderd. In het laatste geval gaat het voornamelijk over ultieme 
afvalresidu’s die van externe installaties aangeleverd werden op onze stortplaats VANHEEDE 
LANDFILL SOLUTIONS. Deze waarden komen ongeveer overeen met die van vorig jaar. 

Doordat VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP constant op zoek is naar de meest duurzame 
manier van verwerking, wordt een bijdrage geleverd tot het behoud van de op onze pla-
neet beschikbare grondstoffen (afval wordt grondstof!) en het vervangen van fossiele 
brandstoffen door hernieuwbare (afval wordt energie!). Daarnaast wordt erop toege-
zien dat emissies tot een minimum beperkt worden. Op die manier draagt het bedrijf 
bij tot een leefbaarder milieu.

compostering
Vergisting
Recyclage
Coïncineratie
Storten

Fig. 9 Aard van verwerking treatment-bedrijven voor het jaar 2012
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Kerncijfers 2012

Wij rapporteren u graag 
over de geconsolideerde financiële toestand van 

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP 
per 31/12/2012 (boekjaar 01/01/2012 – 31/12/2012), 

zowel op balansniveau als op niveau van de 
resultatenrekening.

Alle jaarrekeningen van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP nv en haar respectievelijke dochterondernemingen, alsook  
de geconsolideerde jaarrekening, kunnen vrij geraadpleegd worden bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.  

In dit duurzaamheidsrapport vindt u een korte samenvatting.
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Kerncijfers 2012

In de loop van het jaar 2012 werd een handelsfonds overgenomen in de Luikse regio. Bij de 
omzetvergelijking tussen 2012 en 2011 zullen we hiermee rekening moeten houden. Er wer-
den geen andere bedrijfsovernames gerealiseerd. Wel hebben wij de 49%-participatie van 
een derde partij in onze dochteronderneming VEG Plastics nv overgenomen ; dit bedrijf werd 
in de voorbije jaren reeds integraal opgenomen in de consolidatie. 

De niet geconsolideerde omzet over het jaar 2012 is behoorlijk gestegen in vergelijking met 
het jaar 2011, nl. € 105.399k jaar 2012 t.o.v. € 97.924k jaar 2011. Dit betekent een stijging 
met ongeveer 7,50%. Het aandeel van het overgenomen handelsfonds (zie vorige paragraaf) 
bedraagt hierin € 4.000k of ongeveer 3,50%.

in de grafiek ‘niet geconsolideerde omzet’ geven wij u, naast de totale omzet, 
ook een uitsplitsing van onze omzet per activiteit:

 Logistics (logistieke activiteiten met uitzondering van speciale afvalstoffen)

 Services (logistieke activiteiten m.b.t. speciale afvalstoffen en saneringen)

 Renewable Energy (hernieuwbare energie; secundaire brandstoffen)

 Raw Materials (secundaire grondstoffen)
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2012

69.420

7.828
2.021

26.130

105.399

Niet geconsolideerde omzet in KEUR per activiteit
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bALAnS
De geconsolideerde balans over het jaar 2012 wordt afgesloten met een balanstotaal van 
€ 101.639k; ruim 6,80% hoger dan het balanstotaal eind 2011.

Aan de actiefzijde noteren we een forse stijging van onze materiële en financiële vaste activa. 

In 2012 werd voor ongeveer € 17.600k geïnvesteerd: in Frankrijk werd er volop gebouwd aan 
een nieuwe site in Billy-Berclau (operationeel mei 2013); het investeringsproject in Dottignies 
(zie duurzaamheidsverslag jaar 2011) werd afgewerkt; we deden een overname van een Luiks 
logistiek handelsfonds en namen een participatie in een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie. 
Op het vlak van de waarderingsregels zijn er geen wijzigingen t.o.v. vorig jaar. 

Bij de vorderingen op ten hoogste één jaar stellen we een toename vast van de openstaande 
handelsvorderingen per 31/12/2012, enerzijds als gevolg van de gestegen omzet, anderzijds 
te wijten aan het betalingsgedrag van klanten.

De beschikbare liquide middelen dalen met ongeveer € 1,3m. De liquiditeit daalt naar 1,01, 
wat voldoende is om alle verplichtingen op korte termijn na te komen maar waakzaamheid 
is geboden.

Aan de passiefzijde bemerken we een aangroei van de voorzieningen voor risico’s en  lasten. 
Als gevolg van een nieuwe vergunningsaanvraag voor onze landfill activiteiten werd een 
 nieuwe berekening gemaakt voor de afdek- en nazorgverplichtingen, wat in een stijging van 
onze aan te leggen voorzieningen heeft geresulteerd. Er is eveneens een aanzienlijke aangroei 
van de schulden, zowel op lange termijn als op korte termijn. Het hoge niveau van onze inves-
teringen heeft uiteraard een effect op de opname van lang- en kortlopend krediet.

De solvabiliteit van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP daalt naar 46,60%; we houden hier-
bij wel rekening met de toevoeging van de achtergestelde ‘DACAR’-lening aan het eigen 
 vermogen.

RESULTATEnREKEninG
De geconsolideerde resultatenrekening sluit per 31/12/2012 af met een geconsolideerd 
 verlies van € 2.114k.

De geconsolideerde omzet is ruim 10% gestegen in vergelijking met het jaar 2011, deels als 
gevolg van de overname van een handelsfonds (voor ongeveer 4%). De totale bedrijfskosten 
zijn evenwel met 14,80% gestegen, waardoor het bedrijfsresultaat aanzienlijk daalt.

De bruto-marge blijft intact in vergelijking met 2011. De kostentoename situeert zich vooral 
op het vlak van ‘leveringen en diensten’ en ‘personeelskosten (inclusief interimkost)’.

Onder de post leveringen en diensten (rubriek ‘61’) zien we een aanzienlijke stijging van de 
‘brandstofkosten’ en ‘energiekosten’ (vnl. elektriciteit). De totale loonkost (interimkost en 
 bezoldigingen en sociale lasten onder rubriek 62) is per 31/12/2012 gestegen met 19,50% 
tov het jaar 2011, deels te verklaren door de overname van het personeel in het Luikse 
 handelsfonds.

De jaarlijkse afschrijving op de consolidatiegoodwill (à rato van 5%) wordt in de consoli-
datie afzonderlijk vermeld onder de rubriek ‘afschrijvingen op consolidatieverschillen’. De 
 afschrijvingen op de andere immateriële en materiële vaste activa nemen toe, idem dito 
wat betreft de voorzieningen voor risico’s en kosten (aanpassing in landfill-activiteit: zie bij 
 ‘balans-passief’).

De EBITDA van VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP daalt in 2012 naar 14,90%. De EBIT volgt 
deze dalende trend naar 1,38%.

Er werd een uitzonderlijke afschrijving op consolidatiegoodwill geboekt ten bedrage van 
€ 1.205k als gevolg van een waardevermindering op de aandelen VANHEEDE POLYMERS & 
COMPOUNDS.

Het geconsolideerde resultaat na belastingen komt hiermee voor het jaar 2012 uit op een 
verlies van € 2.114k (ter vergelijking: jaar 2011, geconsolideerde winst van € 1.487k).
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Kerncijfers 2012
GECOnSOLiDEERDE bALAnS - PERiODE 01|01|2012 - 31|12|2012 [in KEUR]

PASSIVA 2012 2011

Kapitaal 3.350 3.350
Geconsolideerde reserves 9.687 11.080

EIGEN VERMOGEN 13.037 14.430

Belangen van derden 0 863

BELANGEN VAN DERDEN 0 863

Voorzieningen voor risico’s en lasten 2.805 1.998
Uitgestelde belastingen 215 267

VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN 3.020 2.265

Schulden op méér dan één jaar 54.779 52.889
Schulden op ten hoogste één jaar 30.365 23.813
Overlopende rekeningen 438 884

SCHULDEN 85.582 77.586

TOTAAL DER PASSIVA 101.639 95.144

ACTIVA 2012 2011

Immateriële vaste activa 12.430 13.809
Materiële vaste activa 55.144 49.961
Financiële vaste activa 891 18

VASTE ACTIVA 68.465 63.788

Vorderingen op meer dan één jaar 6 106
Voorraden  1.970 1.422
Vorderingen op ten hoogste één jaar 23.615 20.953
Liquide middelen 7.015 8.314
Overlopende rekeningen 568 561

VLOTTENDE ACTIVA 33.174 31.356

TOTAAL DER ACTIVA 101.639 95.144
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Kerncijfers 2012
GECOnSOLiDEERDE RESULTATEnREKEninG

PERiODE 01|01|2012 - 31|12|2012 [in KEUR]

SAMEnVATTinG GECOnSOLiDEERDE RESULTATEn-

REKEninG [in KEUR]

 2012 2011 
 
Omzet 92.321,00 83.378,00 
Voorraadwijziging 211,00 -2,00 
Andere bedrijfsopbrengsten 918,00 1.008,00

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 93.450,00 84.384,00

Aankopen en onderaannemingen 32.890,00 29.287,00 
Diensten en diverse goederen 23.783,00 20.696,00 
Bezoldigingen en sociale lasten 21.847,00 18.419,00 
Afschrijvingen 10.430,00 9.596,00 
Waardeverminderingen en voorzieningen 893,00 138,00 
Andere bedrijfskosten 1.176,00 1.046,00 
Afschrijvingen op consolidatieverschillen 1.155,00 1.113,00

BEDRIJFSKOSTEN 92.174,00 80.295,00

BEDRIJFSRESULTAAT 1.276,00 4.089,00

FINANCIELE OPBRENGSTEN 266,00 395,00

FINANCIELE KOSTEN 1.621,00 2.052,00

WINST/VERLIES UIT DE GEWONE BEDRIJFSVOERING -79,00 2.432,00

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 26,00 97,00

UITZONDERLIJKE KOSTEN 1.249,00 377,00

WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN -1.302,00 2.152,00

ONTTREKKINGEN  52,00 60,00

BELASTINGEN 864,00 725,00

GECONSOLIDEERDE WINST/VERLIES -2.114,00 1.487,00

 2012 2011

Omzet 92.321 83.378
EBITDA 13.753 14.936
Netto-resultaat -2.114 1.487
Eigen vermogen 13.036 15.293
Balanstotaal 101.640 95.144
Solvabiliteitsratio 46,60% 52,02%
Liquiditeitsratio 1,01 1,23

*achtergestelde lening toevoegd aan eigen vermogen
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