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115.982  KEUR

NIET-GECONSOLIDEERDE OMZET

514
VASTE MEDEWERKERS

1850
AFVALSTROMEN

828.000  TON

JAARLIJKS VERWERKT AFVAL

564.000  TON

JAARLIJKS NIEUWE GRONDSTOFFEN

91,20  %

RECYCLAGE EN NUTTIGE TOEPASSING

42.000.000  kWh

JAARLIJKSE PRODUCTIE GROENE ENERGIE
= GOED VOOR 11.970 HUISHOUDENS 

= MEER DAN 3 KEER HET EIGEN VERBRUIK
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VANHEEDE ENVIRONMENT 
GROUP behoort tot de top in de 
Benelux en Noord-Frankrijk op 
vlak van afvalmanagement. Onder 
het motto Managing Your Waste 
helpen we onze klanten in België, 
Frankrijk, Nederland, Duitsland, 
Luxemburg en Engeland graag hun 
afval de beste bestemming te geven. 
We zamelen niet alleen uw afval in, 
maar sorteren en verwerken dit ook 
in onze eigen verwerkingscentra.
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“Vanheede is de 
ideale partner 
in de dans van 
de circulaire 
economie.”

DAVID VANHEEDE, CEO 
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP



Een 
circulair 

business-
model.



“Afval blijft 
bestaan. Er is nog 
een lange weg te 

gaan vooraleer alle 
materiaalkringlopen 

gesloten kunnen 
worden.”

DIETER GRIMMELPREZ, COO 
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

“Een correcte 
toepassing van de 

afvalstoffendefinitie 
creëert het wettelijk 
kader en de nodige 
garanties dat deze 

materialenstromen op 
een duurzame manier 

worden verwerkt.”
DAVID VANHEEDE, CEO 

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

Via innovaties 
het verleden 
vorm geven 
voor de 
toekomst.

AFVAL BLIJFT BESTAAN



De circulaire economie: 
is dat een bedreiging of 
opportuniteit voor Vanheede?

David Vanheede, CEO Vanheede Environment 
Group: “Binnen de circulaire economie 
wordt de productie van afvalstromen – dé 
werkingsmiddelen voor een afvalverwerkend 
bedrijf - zoveel mogelijk beperkt. Anders dan je 
zou vermoeden, denken wij dat een geïntegreerd 
milieubedrijf als Vanheede Environment Group 
binnen deze realiteit een mooie toekomst 
heeft. Wij stellen alles in het werk om uw afval 
zoveel mogelijk een nieuwe, nuttige toepassing 
te geven en het binnen de circulaire economie 
een tweede leven te bieden als grondstof. Een 
circulaire economie gaat echter verder door al 
bij het ontstaan en ontwerp van een product 
duurzame grondstoffen zo efficiënt mogelijk 
in te zetten. Als volwaardige gesprekspartner 
van ontwerpers en producenten denken 
we nu al zeer sterk van in de ontwerpfase 
mee over de recyclage van het product.”

Zal afval ook de komende 
jaren blijven bestaan?

Dieter Grimmelprez, COO Vanheede Environment 
Group: “Afval blijft bestaan, ook al nemen 
we steeds meer maatregelen om afval te 
vermijden. De vraag die ons in de eerste plaats 
bezighoudt is hoe we deze afvalstromen samen 
zo duurzaam, hoogwaardig en veilig mogelijk 
kunnen verwerken tot nieuwe grondstoffen voor 
de economie. Er is immers nog een lange weg te 
gaan vooraleer alle materiaalkringlopen gesloten 
kunnen worden. Er zijn nog heel wat logistieke 
en technische vraagstukken op te lossen. 

Vanheede vervult hierin een sleutelrol door 
jaarlijks meer dan 800.000 ton afval de beste, 
meest waardevolle bestemming te geven.”

David: “Industriële afvalstoffen kunnen 
trouwens ook potentieel gevaarlijke stoffen 
bevatten. Daarom is duurzaam afvalbeheer 
noodzakelijk. En dit binnen een goed 
gestructureerd en gecontroleerd wettelijk 
kader. Een correcte toepassing van de 
afvalstoffendefinitie creëert het wettelijk 
kader en de nodige garanties dat deze 
materialenstromen op een verantwoorde en 
ecologische manier worden verwerkt. Een veilige 
en hoogwaardige terugwinning van materialen 
en energie staat bij Vanheede centraal.”

Hoe ziet Vanheede de 
toekomst tegemoet?

David: “Voor een familiaal bedrijf als Vanheede 
is de lange termijn de leidraad. Binnen 
Vanheede hebben we ons georganiseerd voor de 
toekomst en hiervoor de nodige fundamenten 
en structuren uitgebouwd. We zorgen ervoor 
dat elke stap die we ondernemen, er één is die 
niet verloren is en waar we verder op kunnen 
bouwen in deze en volgende generaties.”

Dieter: “De kennis en competenties van 
onze mensen maken het verschil. Onze 
medewerkers vormen de hersenen van 
de machines, die zorgen voor een zo hoog 
mogelijke valorisatie van elke afvalstroom. 
Dit ondertussen 11e duurzaamheidsverslag 
ondersteunt onze focus op de lange termijn: 
als terugblik op onze realisaties, maar ook 
als leidraad voor de komende generatie.”

We ondernemen momenteel in een uitzonderlijk en uitdagend 
economisch klimaat. Hoewel de grondstofschaarste pleit voor recyclage, 
zitten de grondstofprijzen al enkele jaren in een neerwaartse spiraal. 
Nochtans bestaat er een consensus dat de circulaire economie op lange 
termijn de enige optie is om ons huidige welvaartsniveau te behouden. 
De herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseren 
en waardevernietiging minimaliseren is de toekomst. Anders dan in 
het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in 
producten die aan het einde van hun levensduur worden afgedankt.
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Op 30 mei 2016 kwam een speciale MVO 
denktank bij elkaar om zich te buigen over 
welke duurzame meerwaarde Vanheede als 
milieubedrijf kan leveren in onze maatschappij? 
Diverse ondernemersinzichten en visies werden 
gedeeld. Enkele quotes trokken het gesprek 
op gang. Hieronder een samenvatting:

 → Werken rond duurzaamheid vergt moed en 
visie. Vanheede informeert en engageert 
zich in diverse werkgroepen om objectief 
te kunnen blijven oordelen en een 
neutrale visie te formuleren rond “wat is 
duurzaam?” en welke verwerkingsmethode 
(grondstofrecyclage of energieopwekking) 
de meest hoogwaardige is.

 → Vanheede is een schakel in een ecosysteem 
dat producent en consument samen 
brengt. We bieden oplossingen voor de 
verwerking van zowel technische (industriële) 
als biologische (biomassa) materialen. 
Een hele uitdaging, want vooraleer alle 
afvalstromen recycleerbaar zijn, is er nog 
een lange weg te gaan. En als volwaardige 
gesprekspartner van ontwerpers of 

producenten denken we in de ontwerpfase 
reeds na over de recyclage van uw product.

 → Technologie en mensen gaan hand in hand. 
Vanheede heeft de technologie, kennis 
en expertise in huis om afvalstromen om 
te vormen tot materialen die opnieuw als 
grondstof ingezet kunnen worden. We 
innoveren voortdurend om technologische 
oplossingen te kunnen bieden voor elke 
uitdaging in de afvalwereld. Maar innoveren 
vergt ook inspanning en aanpassing van onze 
mensen. De juiste mensen op de juiste plaats. 
En binnen een mensvriendelijke cultuur onze 
mensen tijd geven om zich aan te passen 
aan verandering en zichzelf te overstijgen.

 → We verwachten van onze medewerkers dat 
ze ethisch en correct, eerlijk handelen. En 
we merken dat we ook net die profielen 
aantrekken. Een bedrijfscultuur krijg je niet 
gevormd door communicatie en sensibilisering 
alleen. We trekken medewerkers aan 
zoals we zelf zijn. En merken dat zelfs onze 
klanten qua cultuur en ondernemerschap 
vaak een spiegel zijn van onszelf.

Ons duurzaamheidsverslag is meer dan een weerslag van 
het voorbije jaar, het zet ook een dynamiek in werking die 
ervoor zorgt dat we nadenken over onze missie en over 
onze manier van ondernemen. Daarom luisteren we graag 
naar de opmerkingen en ideeën van onze stakeholders.

Rondetafelgesprek: 

Wat is duurzaam 
ondernemen?

IN DIALOOG MET ONZE STAKEHOLDERS



“Waarde wordt niet alleen gecreëerd 
via het maken van producten. Ook de 
kennis en expertise van Vanheede in 
het vermijden of beter sorteren van 
afvalstromen is een bron van waarde.”

DIRK DESNOECK, CEO TIMMERMAN EHS

“De vraag die ons in de eerste plaats 
bezighoudt is hoe we deze afvalstromen 
samen zo duurzaam, hoogwaardig en 
veilig mogelijk kunnen verwerken tot 
nieuwe grondstoffen voor de economie.”

DIETER GRIMMELPREZ, COO 
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

“Onze medewerkers en klanten 
zijn een weerspiegeling van onze 
bedrijfswaarden. Een concreet 
resultaat van onze consequente en 
continue focus op de lange termijn.”

DAVID VANHEEDE, CEO 
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

“Bedrijven met een open 
cultuur, die transparant zijn en 
focussen op waardecreatie zijn 
de winnaars van morgen.”

KIM DELVOYE, MARKETING MANAGER 
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

“Vanheede slaagt erin strategisch verder 
te denken, voorbij de eigen bedrijfsmuren. 
En zo waarde te creëren voor het eigen 
bedrijf, maar ook voor haar klanten en 
de maatschappij in het algemeen.”

ANOUK VAN DE MEULEBROECKE, 
ZAAKVOERDER EN MVO-
EXPERT SLIDINGDOORS

“Het kader en de 
klimaatdoelstellingen zijn 
gezet in Parijs (COP21), nu 
moeten we doorzetten en de 
daad bij het woord voegen.”

DIRK VYNCKE, PRESIDENT 
VYNCKE CLEAN ENERGY 
TECHNOLOGY

“We hebben allemaal een grote 
droom, en maar één rol.”

JAN BOSSUYT, BESTUURDER BOSS 
PAINTS, BEDENKER EN OPRICHTER 
VAN DE COLORA VERFWINKELS

“Voor ons begint alles bij de 
mensen. We bouwen een relatie 
op en zoeken samen naar de 
meest duurzame oplossingen.”

ELS VANDEKERCKHOVE, 
BEDRIJFSLEIDER GRONDWERKEN 
GLK - GV&T KRUISHOUTEM

“Afvalbedrijven hebben de taak 
om hun materialenkennis over te 
brengen naar productontwikkelaars, 
de maakindustrie en 
beroepsfederaties.”

ROSALIEN DEHANDSCHUTTER, 
ARCHITECT-ZAAKVOERDER 
ARD-ARCHITECTEN

“Het is belangrijk om zin te 
geven aan het werk dat 
mensen uitvoeren, dat 
creëert zin om te werken.”

SAM FURNIER, CEO GENERAL 
MANAGER MAES COMPRESSOREN 

V.L.N.R. Dirk Desnoeck, 
Dieter Grimmelprez, 

David Vanheede, Kim 
Delvoye, Anouk Van 

de Meulebroecke, Jan 
Bossuyt, Dirk Vyncke, Els 

Vandekerckhove, Rosalien 
Dehandschutter, Sam Furnier
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Ons doordacht en overkoepelend 
managementsysteem borgt reeds 
ISO 9001 en ISO 14001 maar er 
lonken nog heel wat uitdagingen 
en opportuniteiten voor Vanheede. 
Om hierin meer inzicht te krijgen 
hebben we besloten naast het 
internationale GRI-referentiekader 
voor duurzaamheidsverslaggeving 
(www.globalreporting.org) 
ook te onderzoeken op welke 
manier we een bijdrage kunnen 
leveren aan de Sustainable 
Development Goals (SDG’s).

Sustainable 
Development 
Goals als 
inspiratie.

Deze nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen 
werden op 25 september 2015 door 193 
staatshoofden en regeringsleiders goedgekeurd 
tijdens een speciale top van de Verenigde Naties 
in New York. Ze bestrijken een hele resem 
duurzaamheidsthema’s, zoals klimaatverandering, 
biodiversiteit, volksgezondheid, onderwijs en 
armoedebestrijding, en zullen de komende 15 jaar 
de wereldwijde duurzaamheidsagenda bepalen. 
Voor het eerst worden zowel bedrijven, NGO’s, 
overheden als alle andere maatschappelijke 
actoren aangesproken om samen deze 17 
doelstellingen te bereiken. In samenspraak met 
de leden van de speciale MVO-denktank werd 
besloten dat Vanheede het meest kan bijdragen 
aan de realisatie van deze uitgelichte SDG's.

IN DIALOOG MET ONZE STAKEHOLDERS



GEEN ARMOEDE
Armoede overal en in al haar vormen de wereld uithelpen.

GEEN HONGER
Een einde maken aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en 
verbeterde voeding en duurzame landbouw stimuleren.

GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN
Zorgen voor gezond leven en welzijn stimuleren voor iedereen van alle leeftijden.

KWALITEITSONDERWIJS
Zorgen voor inclusief onderwijs voor iedereen, en rechtvaardige en 
kwalitatieve mogelijkheden voor levenslang leren bevorderen.

GENDERGELIJKHEID
Geslachtsgelijkheid bereiken via de emancipatie van vrouwen en meisjes.

SCHOON WATER EN SANITAIR
Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van 
water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE
Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame 
en hernieuwbare energie voor iedereen.

EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI
Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei stimuleren, en 
volledige, productieve en gepaste werkgelegenheid voor iedereen.

INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR
Bouwen aan een flexibele infrastructuur, en inclusieve en 
duurzame industrialisatie en innovatie bevorderen.

ONGELIJKHEID VERMINDEREN
Ongelijkheid in en tussen landen verminderen.

DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN
Duurzame steden en menselijke nederzettingen creëren 
die inclusief, veilig en veerkrachtig zijn.

VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE
Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.

KLIMAATACTIE
Dringende maatregelen nemen ter bestrijding van 
klimaatverandering en de effecten ervan.

LEVEN IN HET WATER
Oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen in stand houden en 
duurzaam gebruiken voor duurzame ontwikkeling.

LEVEN OP HET LAND
Landecosystemen beschermen en herstellen en het duurzaam gebruik 
ervan bevorderen, bossen duurzaam beheren, woestijnvorming 
bestrijden, de aantasting van het land een halt toeroepen en ten 
goede keren, en het verlies van biodiversiteit stoppen.

VREDE EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN
Vreedzame en solidaire samenlevingen stimuleren voor een duurzame 
ontwikkeling, toegang verlenen tot justitie voor iedereen en bouwen aan 
effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus.

PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN
De wijze van tenuitvoerlegging versterken en het wereldwijde 
partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen.
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We zoeken actief de dialoog 
met onze stakeholders op via 
dit duurzaamheidsverslag, een 
jaaroverzicht van de realisaties 
in ons streven naar maximalisatie 
van onze maatschappelijke 
meerwaarde. Maar ook via 
gerichte communicatie 
naar onze stakeholders.

Belang van 
communicatie.

IN DIALOOG MET ONZE STAKEHOLDERS



Blikvanger, onze jaarlijkse 
newsletter voor ruim 5.000 klanten, 
overheden en leveranciers.

Infoblad, gerichte communicatie voor 
de buurtbewoners, medewerkers, 
stadsbestuur en andere overheden 
rond de site Rumbeke. Op buren@
vanheede.com en het gratis nummer 
0800/99 399 kunnen onze stakeholders 
terecht met vragen of suggesties.

Contact, onze halfjaarlijkse newsletter 
van, voor en door onze medewerkers.

MyVanheede, een persoonlijke 
en beveiligd online portaal om uw 
persoonlijk afvaldossier te raadplegen, 
te evalueren en te rapporteren.

Recordaantal bezoekers 
aan onze site in Rumbeke.

Op onze site in Rumbeke ontvingen 
we dit jaar een recordaantal 
bezoekers. Meer dan 2.000 
geïnteresseerden van scholen, 
verenigingen, organisaties, 
bedrijven, ... kregen een educatieve 
rondleiding in het spoor van 
de mammoet, waarvan er 
ooit beenderen op de site zijn 
opgegraven. Naast de stortplaats 
kunnen de bezoekers kennismaken 
met de PMD-sorteerlijn, het depot 
voor klein gevaarlijk afval, het 
natuurgebied, … In 2015 werd 
het mammoetpad vernieuwd en 
uitgebreid. De informatieborden 
werden geactualiseerd en meer 
informatief gemaakt, de inplanting 
herschikt. Eind juni 2015 beten de 
buren en de BVDA (Businessnetwerk 
voor Duurzaam Afvalbeheer) de 
spits af met een bezoek via het 
vernieuwde mammoetpad.
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De voorbije vijftig jaar kende de afvalverwerking 
een grote evolutie. Door de toenemende 
massaproductie en het gebruik van steeds meer 
verpakkingsmaterialen werd het volume afval 
steeds groter. Een geïntegreerd afvalbeheer 
drong zich op en rond het logistieke bedrijf Trans 
Vanheede werd een groep bedrijven gecreëerd 
die zich specialiseerden in de verwerking van 
een brede waaier aan afvalstromen, zowel 
gevaarlijke en niet-gevaarlijke als recycleerbare 
en niet-recycleerbare. Alle bedrijven werden 
samengebracht onder Vanheede Environment 
Group: een geïntegreerd bedrijf dat alle 
aspecten van afvalinzameling, afvalverwerking, 

Intussen is de vraag niet langer hoe afvalstoffen 
te beheren met zo weinig mogelijk schade voor 
mens en milieu. De centrale vraag is nu hoe 
we materialen, alle grondstoffen en daarvan 
afgeleide producten, zo efficiënt en effectief 
mogelijk kunnen produceren, gebruiken of 
verbruiken. En hoe we aan het einde van hun 
levensduur de herbruikbaarheid van producten 
en grondstoffen kunnen maximaliseren 
en waardevernietiging minimaliseren.

Vanheede Environment Group biedt oplossingen 
voor elke uitdaging in de afvalwereld. Dit 
gaat van rechtstreekse afvalvraagstukken 
tot innovatieve milieutechnieken voor de 
verwerking van zowel technische (industriële) 
als biologische (biomassa) materialen.

Elk van onze bedrijven streeft naar een 
zo hoog mogelijke valorisatie van elke 
afvalstroom en past dit ook toe in het bedrijf 
van de klant, via ons ‘Green Loop’-model. 
Met onze gespecialiseerde kennis helpen wij 

het globale beheer van afvalstromen, 
saneringen van terreinen en duurzame 
projecten binnen bedrijven verzorgt.

Door een breed aanbod van afvalcontainers en 
recipiënten bieden we voor elke afvalstroom 
en afvalhoeveelheid de meest economische, 
ecologische en praktische oplossing. Door 
zo optimaal mogelijk te sorteren, zowel 
bij de klant als in ons eigen professioneel 
containerpark, zorgen we ervoor dat afval en 
verontreiniging alle kansen op een nuttige 
valorisatie krijgen en houden we de impact 
op mens en natuur zo beperkt mogelijk.

onze klanten in hun zoektocht naar de meest 
waardevolle verwerkingsmogelijkheden 
waarbij er een maximum aan materialen of 
energie gerecupereerd wordt. We hebben 
een grote materialenkennis opgebouwd en 
op onze expertise rond recyclageprocessen 
wordt internationaal beroep gedaan.

“Vanheede is de 
ideale partner in 
de dans van de 

circulaire economie.”
DAVID VANHEEDE, CEO 

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

De circulaire economie kent 2 kringlopen van 
materialen. Een biologische kringloop, waarin 
reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in 
de natuur, en een technische kringloop, waarin 
product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermarkt 
dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau 
opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de 
economische waarde zoveel mogelijk behouden.

 Vroeger: 

Inzameling 
uit noodzaak.

 Nu: 

Optimale 
recyclage-
mogelijkheden.

DE CIRCULAIRE ECONOMIE



DESIGN
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PRODUCTIE

CONSUMPTIE
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Als voortrekker in de hoogwaardige terugwinning 
van materialen en energie denkt Vanheede 
Environment Group nu al na over de uitdagingen 
van morgen. Vanheede vormt de motor tussen de 
verschillende partijen om samen met producenten 
en verwerkers over verschillende sectoren heen te 
komen tot creatieve oplossingen. Zoveel mogelijk 
hergebruik , recyclage van grondstoffen en/of 
energie uit afval is hierbij het ultieme doel.

Optimum heeft tot doel een globale en duurzame 
oplossing te bieden voor kamerbreed tapijt en 
tapijttegels in Frankrijk. Door de recuperatie 
en valorisatie van gebruikt(e) tapijt(tegels), 
ingezameld bij bouwrenovaties, maar ook van 
snijafval van tapijt in de nieuwbouw. Vanheede 
stond in 2010 samen met de Union des Fabricants 
de Tapis et Moquettes (tapijtindustrie, UFTM) 
en de Union Professionnelle des Métiers de 
la Finition (afwerkingsbedrijven, UPMF-FFB) 
mee aan de wieg van dit terugnamesysteem. 
Naar model van het CARE terugnamesysteem, 
opgezet in België samen met tapijttegelproducent 
modulyss® en onze logistieke partner KTO.

Vanheede sorteert en recycleert het tapijt 
en houdt deze afvalstroom uit het stort of 
de verbrandingsoven. Meer dan 50% komt 
in aanmerking voor materiaalrecuperatie, 
de rest wordt energetisch gevaloriseerd. 
Vanheede Alternative Fuels vermaalt het tapijt, 

dat voornamelijk bestaat uit kunststoffen 
en krijt (mineralen), en verwerkt deze tot 
een hoogwaardige alternatieve brandstof 
en grondstof voor de cementindustrie in de 
vorm van pellets. Een Sustainable Solution 
Certificate bewijst de traceerbaarheid en 
de duurzame manier van verwerking.

De grootste uitdaging was het concept in 
de markt te zetten. En daar zijn we goed 
in geslaagd: Optimum wordt vandaag zelfs 
als vereiste opgenomen in bestekken.

Onze klantengroepen zijn zeer divers: vloerders, 
slopers en fabrikanten staan in voor de grootste 
volumes, daarnaast verhuizers, groothandelaars 
en gebouwbeheerders. De voordelen zijn 
legio. Optimum zorgt voor een nettere 
werf en een duurzame verwerkingswijze 
waarbij het afval wordt omgezet in energie 
en grondstof en zo nog lang blijft bestaan.

Optimum,
een terugnamesysteem 
voor textielvloerbedekking.

verwerkt tot

680  TON

PELLETS @ 22 MJ/TON

= 15 MILJOEN MJ ENERGIE 
= GOED VOOR HET JAARLIJKS 
ENERGIEVERBRUIK VAN 
1.190 HUISHOUDENS

151.711  m²

OPGEHAALD TAPIJT 
(REVERSE LOGISTICS)

CASES  VAN ENGAGEMENT NAAR REALISATIE



WERF #CLOUD.PARIS / BUREAU FACEBOOK – 2.400 m²
ARCHITECT: PHILIPPE CHIAMBARETTA / REALISATIE: TETRIS
PHOTOGRAPHY: CLÉMENT GUILLAUME

Innomat,
een samenwerking 
voor matrassen-
recyclage over 
sectoren heen.

De Vlaamse regering legt aan fabrikanten van matrassen de verplichting op om vanaf januari 
2018 matrassen recycleerbaar te maken. Maar dat is geen evidentie, gezien de diversiteit aan 
matrastypes en de erbarmelijke staat waarin matrassen zich aan het einde van de levensduur 
bevinden. Een aantal Belgische fabrikanten hebben daarom het initiatief genomen om proactief 
en in overleg met de Vlaamse overheid het sluiten van de materiaalkringlopen te onderzoeken.

Partners binnen Innomat:

“De doelstelling van Innomat bestaat er enerzijds in om de matrasindustrie 
de nodige informatie en kennis te bieden, zodat matrassen kunnen worden 

geproduceerd waarvan de onderdelen maximaal recycleerbaar zijn 
(ecodesign). Anderzijds worden de toepassingsmogelijkheden voor de 
reststromen onderzocht. De kennis van Vanheede over afvalstromen en hun 
valorisatie wordt hierin sterk gewaardeerd. Cruciaal is de vraag onder welke 
omstandigheden de milieukosten-batenanalyse van matrassenrecyclage 

positief is. De Innomat-studie zal daarover uitsluitsel bieden.”

JEAN-PIERRE DE KESEL, CHIEF SUSTAINABLE INNOVATION OFFICER RECTICEL

“In België worden jaarlijks ’meer dan één miljoen matrassen weggegooid. Goed voor 22.016 
ton afval per jaar! We zamelen sinds 2014 al zoveel mogelijk matrassen in via O-Mat. De 

‘O’ in O-Mat staat voor ‘oud of old’ en verwijst tegelijk naar de gesloten recyclagekring. 
De afkorting ‘Mat’ staat vanzelfsprekend voor ‘matras’. Heel wat partners hebben al hun 
vertrouwen gesteld in O-Mat, het systeem dat streeft naar nuttige verwerking van oude 
matrassen en boxsprings. Intercommunales, verdelers, leveranciers, recyclagebedrijven 
en andere deelnemers worden op het einde van het jaar beloond met een 

traceerbaarheidscertificaat. Op deze manier blijft heel wat afval langer bestaan.”

NICO KIMPE, MANAGER TAPIJT- EN POLYMEERRECYCLAGE BIJ VANHEEDE
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“De snelheid van 
verandering is de 
resultante van het 

aanpassingsvermogen 
van elke individuele 

medewerker.”
DAVID VANHEEDE, CEO 

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP



Bedrijfs-
cultuur & 

cijfers.



Onze inspanningen om onze 
ecologische voetafdruk zo klein 
mogelijk te houden bespreken 
en illustreren we aan de hand 
van de vier natuurelementen.

Een kleine 
ecologische 
voetafdruk.
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Aarde. Afvalstoffen worden 
gerecycleerd of omgevormd 
tot nieuwe grondstoffen.

39%

14%

2011

86%

61%

 NUTTIGE TOEPASSING       VERWIJDERING 

31%

69%

87%

13%

2012

42%

58%

90%

10%

2013

41%

59%

89%

11%

2014

40%

60%

91%

9%

2015

Evolutie 
verwerkings-
wijze door de 
treatment-
bedrijven.

60 %

NUTTIGE 
TOEPASSING

Evolutie 
verwerkingswijze 
door de logistieke 
bedrijven.

91 %

NUTTIGE 
TOEPASSING

Bij de treatment-
bedrijven wordt 
40% van het afval 
verwijderd. Dit 
zijn voornamelijk 
afvalresidu’s 
die van externe 
verwerkingsinstallaties 
aangeleverd worden 
op onze stortplaats 
Vanheede Landfill 
Solutions.

EEN KLEINE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK



Afscheid van een reus.

Na 15 jaar dienst was de balenpers 
aan vervanging toe. Het nieuw model, 
Presona 100T, is gebruiksvriendelijker 
in werking en onderhoud en 
bespaart op energie en grondstoffen.

 → 5 ipv. 8 afbinddraden 
zorgen voor een pak minder 
verbruik van staaldraad.

 → Continue drukcontrole op de 
geperste baal laat het gebruik 
van dunnere staaldraad toe.

 → De staaldraad nodig voor het 
knopen kan nu tot ½ korter.

 → Een betere prikker laat meer lucht 
ontsnappen uit het materiaal.

 → Modulaire opbouw: onderdelen 
onderhevig aan slijtage kunnen 
apart vervangen worden.

Duurzaam bodembeheer 
bij Vanheede.

Een gezonde bodem is belangrijk 
voor de toekomstige generaties 
en biedt ruimte voor natuur, 
ondernemen en veilig en gezond 
leven en wonen. Om dat te 
verwezenlijken werkt Vanheede 
aan een duurzaam bodembeheer. 
In 2015 schakelden we zelfs een 
versnelling hoger. Verschillende 
oriënterende en beschrijvende 
bodemonderzoeken werden 
afgerond of opgestart. Waar 
historische verontreiniging werd 
vastgesteld werd een saneringsplan 
opgemaakt en – na akkoord 
van de betreffende overheid 
– wordt dit saneringsplan de 
komende jaren uitgevoerd.

Sluiten van de 
materiaalkringlopen.

Het sluiten van materiaalkringlopen vergt nieuwe 
samenwerkingen tussen de verschillende schakels 
van de keten zoals ontwerpers, producenten, 
afvalbeheerders, dienstenleveranciers, 
consumenten, enz. Vanheede vormt de motor 
tussen de verschillende partijen om samen met 
producenten en verwerkers over verschillende 
sectoren heen te komen tot creatieve oplossingen.

Het Centre of Competence werd opgericht om 
de jarenlange ervaring, materialenkennis en 
knowhow waarover Vanheede Environment Group 
als geïntegreerd milieubedrijf beschikt, samen 
te brengen en uit te bouwen. Op deze manier 
willen we niet alleen de continuïteit waarborgen 
en de bestaande verwerkingsprocessen en 
installaties optimaliseren, maar willen we ook 
de opportuniteit creëren om nieuwe projecten 
te initialiseren. Deze situeren zich zowel binnen 
de groep als met en voor externe partners.

Onze uitdagingen en antwoorden.

Verwerking 
door de 
treatment-
bedrijven.

COMPOSTERING

 9% 

COMPOSTERING

 5% 

FYSIOCHEMISCHE 
BEHANDELING

 5% 

VERGISTING

 22% 

RECYCLAGE

 7% 

SORTERING

 18% 

STORTEN

 2% 

VERBRANDING

 6% 

VERGISTING

 20% 

COÏNCINERATIE

 22% 

COÏNCINERATIE

 11% 

STORTEN

 40% 

Aard en 
verwerking 
door de 
logistieke 
bedrijven.

RECYCLAGE

 35% 

Maximale recuperatie 
van grondstoffen.

Afval kan in de eigen verwerkingssites of bij 
externe verwerkers een nuttige toepassing 
krijgen. De meest duurzame vorm van verwerking 
krijgt altijd de voorkeur. In 2015 kreeg dit 
principe een extra boost door de stijging van 
de heffingen op storten en (mee)verbranden.

Een performant eigen afvalbeheer.

Voor de inzameling, het transport en de 
verwerking van haar eigen afval past Vanheede 
Environment Group dezelfde werkwijze toe als 
voor haar klanten: aparte inzamelrecipiënten, 
sensibilisering van werknemers, efficiënte en 
meest duurzame ophaling en verwerking. 

In 2016 willen we het eigen afvalbeheer 
van Vanheede mee integreren in ons 
online platform myVanheede.
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Ons energieverbruik 
en –productie: afval 
wordt energie.Vuur.

 69.357 
2015

 41.971 
2014

 33.885 
2013

 35.684 
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 biomassa   stortgas   windenergie   zonne-energie

Evolutie aantal 
groene stroom-
certificaten.
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Onze uitdagingen en antwoorden. 
Bij de biologische afbraak van afval wordt 
methaan geproduceerd. Zo ontstaat 
methaan in de stortplaats van Vanheede 
Landfill Solutions (Rumbeke) en in de 
vergistingsinstallatie van Vanheede Biomass 
Solutions (Quévy). Het methaan wordt in 
beide installaties gecapteerd, afgeleid naar 
de biogasmotoren en omgezet in elektriciteit, 
CO2 en water. De elektriciteitsproductie 
bevindt zich terug op het niveau van 
2013. De schade door brand aan één 
van de drie biogasmotoren bij Vanheede 
Biomass Solutions werd volledig hersteld.

Daarnaast beschikt Quévy ook over een 
windmolen in eigen beheer en zijn er 
2.070 m² zonnepanelen geïnstalleerd op 
het dak in Quévy (1.065) en Geluwe (170). 
Deze 1.260 zonnepanelen zijn samen goed 
voor een totaalvermogen van 289 kWp.

Verhogen energie-efficiëntie.

Een combinatie van diverse maatregelen 
zorgt ervoor dat onze energie-
efficiëntie steeds beter wordt:

 → Voorkomen persluchtlekken.
 → Nieuwe investeringen met een 

betere energie-performantie.
 → Warmterecuperatie op de biogasmotoren 

voor het drogen van o.a. groenafval.
 → Warmtewisselaar(ORC-installatie) haalt 

resterende energie uit rookgas van 
biogasmotor bij Vanheede Biomass 
Solutions. Deze maatregel bleek niet 
de verwachtte rentabiliteit op te 
leveren en wordt voorlopig niet verder 
geïmplementeerd op andere installaties.

In Quévy en Rumbeke maakten 
oncomfortabele en energieverslindende 
kantoorcontainers plaats voor een 
nieuw sanitair blok met refter, 
sanitair, douches en kleedkamers.
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11.970
GEZINNEN

= 4.318.787 LITER BENZINE 
= 322.247.946 BLIKJES RED BULL

Voorkomen energieverspilling.

Vanheede verbruikt voornamelijk elektriciteit 
gedurende de productieprocessen, met als 
grootste verbruikers Vanheede Alternative 
Fuels en Vanheede Biomass Solutions. Ook 
de kantoorgebouwen maken gebruik van 
elektriciteit voor verwarming, verlichting en IT. 

Het elektriciteitsverbruik is in 2015 verder 
toegenomen. De oorzaak ligt grotendeels in de 
verhoogde productie van pellets en de installatie 
van een breker bij Vanheede Alternative 
Fuels. Daarnaast werd de sorteerinstallatie in 
Rumbeke uitgebreid en rapporteren we dit 
jaar voor het eerst over alle vestigingen.

Reduceren energie-
afhankelijkheid.

Er is een duidelijke verhoging van het 
aantal groenestroomcertificaten. Dit is te 
danken aan een toegenomen elektriciteits- 
en warmteproductie. Vanheede Biomass 
Solutions kon een vol jaar, zonder uitval, op 
drie motoren draaien en zo een maximum 
rendement behalen. In Wallonië verhoogde 
het aantal groenestroomcertificaten per 
MWh en de extra warmtevalorisatie via de 
droger werd rendabel ingezet in 2015.

We produceren drie maal meer energie dan 
we verbruiken! In 2015 wekten we bijna 
42.000 MWh elektriciteit en warmte op.

 
Dit is het energieverbruik van:
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De types water die verbruikt worden zijn 
leidingwater, water afkomstig van eigen 
waterzuivering, regenwater en bronwater.Water.

 4.311 m³ 
2011

 6.499 m³ 
2012

 9.174 m³ 
2013

 4.501 m³ 
2014

 5.488 m³ 
2015

Verbruik leidingwater (in m³).

EEN KLEINE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK



Onze 
uitdagingen 
en antwoorden. 

Tegengaan waterverspilling.

Extra watertellers voor leidingwater, regenwater 
en afvalwaterstromen laten ons toe het 
verbruik beter op te volgen en (gebeurlijke 
lekken, zoals in 2013) aan te pakken.

Toch zien we in 2015 een stijging in het 
waterverbruik. Dit is te wijten aan sterke 
personeelsuitbreidingen in Geluwe, Rumbeke 
en Vanheede France (sanitair nog niet volledig 
op regenwater), meer verwerking bij Vanheede 
Polymers & Compounds (kunststofafval) en 
extra benutting van de wasplaats in Wanze (nog 
niet op regenwater). Daarnaast rapporteren we 
dit jaar voor het eerst over alle vestigingen.

Reduceren waterafhankelijkheid.

Vooral Vanheede Biomass Solutions 
verbruikt water in de productieprocessen: 
bij het bevochtigen van de compost, in de 
ontpakkingslijn, bij het reinigen van boxen voor 
voedingsafval. Daarnaast wordt water verbruikt 
op de wasplaatsen voor vrachtwagens en 
containers. En tenslotte is er het huishoudelijk 
waterverbruik van de kantoorgebouwen.

Het gebruik en hergebruik van regenwater 
zorgt voor een vermindering van 
stadwaterverbruik. De sites Antwerpen, 
Rumbeke en Geluwe werken grotendeels op 
regenwater voor wat betreft toiletspoeling.

Sinds begin 2015 zijn we gestart met de 
monitoring van het regenwaterverbruik. Een 
eerste meting leert ons dat we jaarlijks 2.987 m³ 
regenwater gebruiken. Voor 2016 wordt de 
monitoring uitgebreid naar alle sites om een zo 
goed mogelijk beeld te krijgen van dit verbruik.

In Rumbeke namen we een nieuw magazijn 
van zo’n 50.000 m² in gebruik. Hierin wordt 
het overgrote deel van onze rolcontainers 
en recipiënten gereinigd en gestockeerd in 
afwachting van uitlevering bij de klanten. De 
uiterst moderne wasplaats op regenwater werkt 
in een gesloten systeem met externe verwerking 
van het geproduceerde bedrijfsafvalwater.

Vermindering bedrijfsafvalwater.

Afvalwaterplan

Ons afvalwater omvat hoofdzakelijk verontreinigd 
hemelwater. Tegen eind 2018 willen we dit 
bedrijfsafvalwater zoveel mogelijk beperken door:

 → Voorkomen aan de bron: afkoppeling 
van de parking voor voertuigen en 
stalplaatsen voor lege containers, sneller 
afdekken van stortcellen met folie, enz.

 → Voorbehandeling via een slibvang 
en koolwaterstof (KWS) afscheider. 
Bij lozing op oppervlaktewater 
dient de KWS-afscheider van een 
coalescentiefilter voorzien te worden.

 → Waar economisch haalbaar zal op de 
vestigingen geïnvesteerd worden in een 
eigen waterzuiveringsinstallatie, waar het 
gezuiverde water opnieuw kan aangewend 
worden als proceswater (wasinstallaties, 
ter voorkomen van stofhinder, …).

 → Ervoor zorgen dat alle waswater wordt 
opgevangen om nadien te zuiveren in een 
eigen of externe waterzuiveringsinstallatie.

We werken constructief mee aan het 
onderzoek naar de beste beschikbare 
technieken rond afvalwater en werken heel 
nauw samen met de overheid om haalbare 
lozingsnormen op te nemen in de wetgeving 
met de nadruk op rechtsgeldigheid.

Daarnaast zetten we maximaal in op hergebruik 
van hemelwater. Waar mogelijk dient stadswater 
vervangen te worden door hemelwater. 

Ecologische parking

Eind juni 2015 namen we in Rumbeke de 
nieuwe personeelsparking in gebruik. Als 
ondervloer voor de parkeerplaatsen werd 
gekozen voor grasbetontegels, die zorgen voor 
een onmiddellijke indringing van het regenwater 
in de bodem. Op de centrale asfaltverharding 
wordt het regenwater afgeleid naar een wadi 
(infiltratievoorziening). Zo werkt Vanheede actief 
mee aan het voorkomen van overstromingen 
en een overbelasting van het rioleringsstelsel. 
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Reductie emissies 
naar lucht, stof- 
en geurhinder.Lucht.

Impact emissienormen 
op luchtkwaliteit.

Ongeveer 75% van ons wagenpark heeft een 
lage CO emissie en zit boven de Euro 4 norm. 
De grenswaarden voor CO-uitstoot is sinds 
Euro 4 gelijk gebleven. Euro 5 en 6 scoren 
enkel nog beter wat betreft NOx. Euro 6 scoort 
nog beter op de uitstoot van HC, NOx en PM.

Bron: https://www.dieselnet.com//standards/eu/hd.php 

 50,70% 
EURO 5

 0,47% 
EURO 5 (HYBRIDE)

 27,91% 
EURO 3

 11,16% 
EURO 6

 7,44% 
EURO 4

 2,33% 
EEV

Samenstelling 
wagenpark volgens 
emissienorm.
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Onze 
uitdagingen 
en antwoorden.

Preventie hinder.

Preventieve geurrondes

Drie keer per week doet Jan Dujardin 
zijn geurronde. Naar aanleiding van de 
herinrichting van de site werd de ronde iets 
aangepast en worden nu ook de sorteerlijn 
(restafval) en de wasplaats meegenomen.

Hybride vuilniswagen

Vanheede heeft de eerste hybride vuilniswagen 
(26 ton) in België in haar wagenpark. De 
batterijen, die zorgen voor het functioneren 
van de vuilniswagenopbouw, worden 
opgeladen met door Vanheede opgewekte 
groene stroom. Bovendien zorgt dit uniek 
geheel voor een veel stillere wagen.

Monitoring.

Jong en goed onderhouden vrachtwagenpark

Binnen de logistieke bedrijven vormt het 
dieselverbruik van onze 226 vrachtwagens het 
hoofdaandeel van het energieverbruik. Het 
verbruik wordt maandelijks opgevolgd per 
type vrachtwagen en per chauffeur. Onnodig 
hoge verbruiken worden zo gedetecteerd en 
aangepakt. Daarnaast worden inspanningen 
geleverd om de transporten zo efficiënt 
mogelijk te laten verlopen: via de beste 
transportroutes, combitransporten, de inzet van 
lichte vrachtwagens, reverse logistics of door 
het optimaliseren van de hoeveelheid afval per 
voertuig, ... Nooit leeg rijden is daarbij het motto. 

Vanheede investeert in een wagenpark 
dat garant staat voor weinig emissie 
en een lage CO₂-uitstoot.

Beperken van emissies & 
globale CO2 reductie.

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

De impact van CH₄ als broeikasgas is 25 keer 
zo groot als deze van CO₂. Voorkomen is hier 
dus de boodschap. Via kleinere stortcellen 
op de stortplaats en het aanleggen van 
tussenafdeklagen in folie in stortcellen voor 
organisch afval worden emissies verminderd.

De voornaamste bronnen van CO₂ zijn de 
transportactiviteiten op en buiten de site. 
Een betere inrichting van de werkplaats 
vermijdt onnodige verplaatsingen. Zo ook 
aan balenpers te Rumbeke, waar de balen nu 
dichterbij kunnen worden gestockeerd. Of in 
het PMD gebouw, waar de balen gesorteerd 
PMD werden geherlocaliseerd. Een verbeterde 
interne logistiek, maar ook een verbeterde 
interne veiligheid. Want op die manier is 
er minder kruisend verkeer van mobiele 
arbeidsmiddelen en interne medewerkers.
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Upgraden van 
een generatie.

“Alles is in constante evolutie. 
De snelheid van verandering 

is de resultante van het 
aanpassingsvermogen van elke 

individuele medewerker. Tijd is daarin 
een cruciale factor. We vinden het 

belangrijk om tijd te nemen en te geven 
aan onze mensen om zich aan te passen 

en klaar te maken voor de toekomst.”
DAVID VANHEEDE, CEO 

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

DE VANHEEDE-FAMILIE



Als werkgever bieden we een mensvriendelijke 
bedrijfscultuur. We streven een gezond 
evenwicht na in de ontwikkeling van motiverende 
en ondersteunende structuren en aandacht 
voor het individu, maar steeds gekoppeld 
aan resultaat. We koesteren onze bonte mix 
medewerkers ongeacht hun leeftijd, geslacht, 
nationaliteit, opleidingsniveau, ... Een divers team 
kan immers putten uit een grote verscheidenheid 
aan kennis, ideeën en ervaringen. Zo is het 
geheel meer dan de som van de delen.

Venturi stuurt 
ons de digitale 
toekomst in.
Ons uitgebreide en complete dienstenpakket 
zorgt voor een toenemende complexiteit van onze 
interne processen. Dat vroeg om optimalisatie 
en automatisatie. Onder de naam Venturi werd 
een nieuw informaticasysteem (ERP) op basis 
van Microsoft Dynamics AX ingevoerd. Maar 
Venturi is veeleer een innovatieproject dan een 
automatisatieproject. Elke medewerker is anders 
beginnen denken over hoe processen vloeiend 
te laten lopen. De bestaande kennis, zeg maar 
de Business Intelligence, wordt gebundeld en in 
patronen gegoten. Het systeem is zo gebouwd dat 
het de juiste oplossing suggereert in de vorm van 
een compleet dienstenpakket met een pak opties 
en producten. Daarin schuilt de ware kracht van 
de Venturi. 14 key-users hebben daarvoor op 
8 weken tijd 1.500 uren opleiding gegeven aan 
160 medewerkers op 7 verschillende sites!

In 2015 kenden wij twee mijlpalen in de 
livegang van het ERP pakket: 1 juni 2015 
in Frankrijk en 28 september 2015 met 
alle bedrijven en alle activiteiten. De 
implementatie van het nieuwe systeem was 
zonder meer een topprestatie van iedereen!

Maréchal 
wordt Vanheede.
Een nationale spreiding van de activiteiten lag aan 
de basis van de overname van Maréchal Location 
in 2010. De site ligt in Messancy, een gemeente 
in het uiterste zuidoosten van België, op een 
boogscheut van het Groot Hertogdom Luxemburg 
en Frankrijk. De naam Maréchal Location werd 
nog enkele jaren behouden. Sinds oktober 
2015 gaat het bedrijf met tien chauffeurs, drie 
sorteerders en vijf bedienden verder onder de 
Vanheede naam. Samen bedienen we de lokale 
markt die voor 95% uit professionele klanten 
bestaat, waarvan de helft industriële klanten 
zijn en de andere helft actief zijn in de bouw.

Werken bij Vanheede 
betekent het aangaan van een 
langetermijnrelatie waarin 
we elkaar wederzijds blijven 
versterken. Vanheede biedt haar 
medewerkers een boeiende job 
in een toekomstgerichte sector. 
Zinvol werk met een positieve 
impact op de maatschappij.

Wist je dat ...

 → We naast onze 514 medewerkers in 
2015 nog heel wat interimkrachten 
hebben ingezet, goed voor het 
equivalent van 82 FTE’s.

 → Ons medewerkersbestand de 
afgelopen jaren gestaag blijft groeien 
met zo’n 5 tot 10% per jaar.

 → We 11.631 geregistreerde 
opleidingsuren hebben. En er vonden 
daarnaast nog heel wat opleidingen 
plaats die niet geregistreerd werden.

 → Vanheede een overwegend mannelijk 
team heeft. Nochtans nemen enkele 
vrouwen binnen Vanheede ook 
roldoorbrekende functies op. 3 
vrouwelijke collega’s bv. zijn chauffeur.

 → Ons team 12 verschillende 
nationaliteiten telt.

 → De gemiddelde anciënniteit binnen 
Vanheede 7 jaar bedraagt.

 → De gemiddelde leeftijd van onze 
medewerkers 43 jaar is.

Indeling volgens geslacht

80% 20%

Indeling volgens leeftijd

< 30

30 - 45

> 45

10%

49%

41%

Indeling volgens regio

34%

58%
7%

1%

Indeling volgens taal

NL 
54%

FR 
42%

ANDERS 
4%

Voltijds | Deeltijds

481 33

Arbeiders | Bedienden | Chauffeurs

131 174 209
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RACHID BOUFTIH | 5 JAAR DIENST

Niets is te zwaar.
Voert vooral heftruckwerk uit: laden (afvoer) 
en lossen (eigen chauffeurs, zelfaanleveringen) 
van de vrachtwagens, leegmaken van 
boxen met o.a. verfafval, lege gevaarlijke 
verpakkingen, opruimafval in afzetcontainers 
die op hun beurt dan met een haakwagen 
naar de verwerker worden afgevoerd.

TANJA VERSCHELDE | 5 JAAR DIENST

Administratieve 
duizendpoot.
Tanja is verantwoordelijke op de werkvloer 
(samen met Stephane), d.w.z. de schakel 
tussen de mensen op de werkvloer en de 
supervisor. Haar taken zijn wat verschoven 
van hoofdzakelijk ‘wegen en acceptatie’ naar 
meer administratieve werk: verwerken van 
de niet-conforme zaken, mee opvolgen van 
de tracering, stock (scanning), voorbereiden 
van de afvoer, nemen en beheren van 
stalen, behandelen van de probleemgevallen 
(zowel qua scanning als qua afvalstof) …

Een tevreden 
medewerker op 
de juiste plaats, 
voor lange tijd.

DE VANHEEDE-FAMILIE



NAZIR KARIMI, SAID TALBI, MUSTAFA CIMENDAG, ANASTASIOS PANTELIOS | SAMEN 33 JAAR DIENST

Stoere afvalridders in Antwerpen.
Nazir, Said en Mustafa staan samen met nog enkele collega’s in voor het sorteren van het afval in de overslaghal 
in Antwerpen. Hierbij maken ze gebruik van kraan, bull en heftruck. Anastasios is sedert enkele jaren chauffeur 
bij ons en bedient vooral klanten in de haven van Antwerpen. “Tasos”, zoals hij door iedereen wordt genoemd, 
is bij ons terecht gekomen nadat hij vanuit Griekenland vertrokken was om hier zijn geluk te zoeken.

MIEKE LEUPE | 14 JAAR DIENST

De juiste weg, 
het juiste 
gewicht.
Mieke staat samen met haar collega’s Johan 
Claerhout en Ann Delanoeye in voor de 
goede werking van de site in Oostkamp. Zij 
staat voornamelijk in voor de dispatching 
van de vrachtwagens en het wegen.

ROMAIN BAILLET | 2 JAAR DIENST

Sorteren van 
gemengd afval.
Romain is een sorteerder in onze 
sorteerhal in Billy-Berclau, Vanheede 
France. Hij staat er samen met zijn 
collega’s in voor de sortering van gemengd 
afval met behulp van kraan en bull.
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MOHAMMED IDBAHA | 2 JAAR DIENST

Van Genk 
naar Dottenijs.
Elke dag staat Mohammed klaar 
om kunststofgranulaat te maken in 
Dottenijs. Vorig jaar maakte hij ook de 
overstap van Genk naar Dottenijs.

SYLVAIN LEBON | 2 JAAR DIENST

Sturen en 
opvolgen.
Sylvain is tewerkgesteld als Operations 
Supervisor binnen Vanheede France. 
Hij staat er in voor de opvolging en 
aansturing van de sorteerafdelingen 
van het gemengd en gevaarlijk afval. Hij 
volgt ook het technisch onderhoud op.

DE VANHEEDE-FAMILIE



JEAN-JACQUES GOBERT | 23 JAAR DIENST

De man van 
de cleane boxen.
Jean-Jacques staat in voor het reinigen en stockeren 
van de boxen voor Vanheede Biomass Solutions.

Met ruim 
580 zijn we. 
Gelukkig is 

niet iedereen 
gelijk.

HEIDI LESTHAEGHE | 8 JAAR DIENST

Beheer van 
afvalstromen.
“In de outlet dienst beheren wij de verschillende afzet-
kanalen van de Groep. Wij begeleiden de klant commercieel 
tot de juiste verwerkingskeuze. De verschillende 
afvalstromen zijn verdeeld tussen zes personen: Nathalie, 
Thomas, Jeroen, mezelf … onze toffe chef Pieter … en onze 
enthousiaste administratieve medewerkster Anneleen.”

GEERT D’HAENE | 23 JAAR DIENST

Ervaren chauffeur.
Geert werkt al meer dan 20 jaar als chauffeur binnen 
Vanheede. Nu rijdt hij met de oplegger. Hij staat vooral 
in voor de afvoer van de pmd-opslag “Ter Polder” 
naar onze site in Rumbeke. Daarnaast vervoert hij 
ook materie van Rumbeke naar externe verwerkers.

Geert wou ons voorstellen aan zijn eigen Vanheede-
mascotte met gepaste groengele sjaal die steeds 
meereist met hem langs Vlaamse wegen. That’s 
the spirit, thumbs up voor al onze chauffeurs.
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Vanheede 
geeft om 
u en uw 
veiligheid. 
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VEILIGHEID OP DE WERKVLOER



Veiligheid, zowel op de bedrijfsterreinen als op de weg, is een belangrijke bouwsteen voor het welzijn 
van onze medewerkers. Een ongeval gebeurt in een paar seconden, maar kan blijvende gevolgen 
hebben. Investeringen in de stortplaats in Rumbeke, in nieuwe machines en in informatisering, moeten 
het werk nog beter beheersbaar maken. Veiligheidsprestaties worden gemeten aan de hand van de 
frequentiegraad (aantal arbeidsongevallen met werkverlet per miljoen werkuren) en de ernstgraad 
(aantal dagen werkverlet per duizend werkuren). Voor beide factoren geldt dus, hoe lager, hoe 
beter. We zijn ambitieus en hebben de interne Vanheede doelstelling voor de frequentiegraad van 
55 naar 50 gebracht voor 2015. Voor de ernstgraad is de interne Vanheede doelstelling 0,85.

De prijs voor beste veiligheids-
bescherming gaat naar …

In het uitgebreide aanbod aan persoonlijke 
beschermingsmiddelen krijgen de gebruikers 
bij Vanheede het laatste woord. Het afgelopen 
anderhalf jaar werd er een uitgebreide test 
gedaan met een aantal testveiligheidsschoenen. 
Doel: een uniforme veiligheidsschoen bekomen 
voor alle medewerkers van de Vanheede 
Environment Group. Alle vestigingen en 
verschillende functies werden actief betrokken bij 
deze test. De testschoenen werden geëvalueerd 
op waterdichtheid, naadsterkte, draagcomfort, 
voering (thermisch comfort), zool (gladheid), 
bescherming tegen winterse omstandigheden 
en levensduur van de schoen. De stem van de 
uiteindelijke drager van de veiligheidsschoen 
was doorslaggevend in de keuze. 

Maar veiligheidsschoenen is maar één van 
de veiligheidsmiddelen waar Vanheede in 
2015 in investeerde. In samenspraak met 
de gebruikers werd de ideale handschoen 
(vingergevoelig, maar toch optimaal beschermd) 
op maat van de activiteit geselecteerd. En bij 
de behandeling van gevaarlijke afvalstromen 
werd geïnvesteerd in ademhalingsbescherming, 
die de gebruiker voortaan beter beschermt 
tegen organische gassen en hoog toxische 
stof-, nevel-, en rookdeeltjes.

Vanheede gaat strijd aan 
met de dode hoek.

Naast het goed afstellen van de verplichte 
achteruitkijkspiegels van de vrachtwagen, 
gaat Vanheede nog een stap verder.

Op alle nieuwe perswagens is er sedert 2015 
een 360° camera voorzien. Het beeld van de 
360° camera wordt weergegeven op een 10 
inch scherm. Dit staaltje van toptechnologie 
zorgt ervoor dat de dodehoek verkleint 
voor de chauffeur. Er blijft nog altijd een 
stuk dode hoek over maar deze camera 
zal er in ieder geval toe bijdragen dat er 
minder dodehoekongevallen gebeuren.

Sensibilisering.

Een degelijk opleidingsplan met aandacht voor 
veiligheid, met regelmatige herhaling hiervan, 
in combinatie met sensibilisatiecampagnes 
zijn sleutelbegrippen van een geslaagd 
veiligheidsbeleid. Veiligheid is een zaak van 
iedereen, voor iedereen! We moeten hier 
dan ook samen de handen in elkaar blijven 
slaan om het aantal arbeidsongevallen en 
de ernst ervan verder te laten afnemen de 
komende jaren. In 2015 werden onder andere 
de volgende thema’s behandeld a.h.v. een 
newsflash (brief bij de loonstrook, met eventueel 
de bijhorende veiligheidsinstructiekaarten):

 → Veilig rijden, naar aanleiding van het 
verkeersongeval met de perswagen.

 → Draagplicht veiligheidsgordel.
 → Rookbeleid.
 → Bediening beladingssysteem perswagen, 

naar aanleiding van het arbeidsongeval 
waarbij de arm van het slachtoffer geklemd 
zat tussen beladingssysteem en chassis.

Er werd ook een veiligheidsopleiding 
voorzien voor de haakwagenchauffeurs 
over het zekeren van een container 
op hun haak- en aanhangwagen.

 0,82 
2015 ERNSTGRAAD (EG)

De ernstgraad is ook 
aanzienlijk gedaald t.o.v. 
vorig jaar. We gaan van 
1,24 naar 0,82. Met een 
ernstgraad van 0,82 
zitten we net onder de 
doelstelling van 0,85. 

FREQUENTIEGRAAD (FG)

Door de blijvende 
aandacht voor de 
veiligheid van onze 
medewerkers zien we 
een grote daling van 
het aantal ongevallen 
t.o.v. vorig jaar. Met een 
frequentiegraad van 
31,15 zitten we ruim onder 
onze interne doelstelling 
van maximum 50.
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De jaarrekeningen 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015) van 
Vanheede Environment Group nv en haar dochterondernemingen, 
alsook de geconsolideerde jaarrekening, zijn vrij raadpleegbaar 
bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. In dit 
duurzaamheidsrapport geven wij u een korte samenvatting.

De geconsolideerde balans over het 
jaar 2015 wordt afgesloten met een 
balanstotaal van K€ 108.276.

Aan de actiefzijde neemt de boekwaarde 
van de vaste activa toe. De investeringen van 
het boekjaar bedragen K€ 13.058; een forse 
stijging van 34% in vergelijking met vorig 
jaar. Op het vlak van de waarderingsregels 
zijn er geen wijzigingen t.o.v. vorig jaar. 

Bij de vorderingen op ten hoogste één jaar 
stijgen de openstaande handelsvorderingen 
per 31/12/2015, als gevolg van een 
verhoogde facturatie-activiteit tijdens 
de laatste maanden van het jaar.

De beschikbare liquide middelen dalen tot 
K€ 7.675. De liquiditeitsratio bedraagt 1,27, 
wat voldoende is om alle verplichtingen 
op korte termijn na te komen.

Het positief resultaat van het boekjaar doet 
het eigen vermogen toenemen. De financiële 
schulden (lange termijn en korte termijn 
samen) zijn licht dalend. De handelsschulden 
daarentegen stijgen door een toename 
van het aantal dagen leverancierskrediet. 
De totale schulden zijn stijgend.

De solvabiliteit van Vanheede Environment 
Group blijft stabiel: 49,29% jaar 2015 ten 
opzichte van 49,48% jaar 2014; we houden 
hierbij rekening met de toevoeging van de 
achtergestelde ‘DACAR’-lening op lange 
termijn (M€ 34,02) aan het eigen vermogen 
(Dacar: familiale holding familie Vanheede).

Kerncijfers 2015. Balans.

De niet geconsolideerde omzet over het jaar 
2015 is gegroeid met ruim 5% t.o.v. vorig 
jaar; nl. van K€ 110.024 naar K€ 115.982. De 
uitsplitsing van onze niet geconsolideerde 
omzet per activiteit ziet er als volgt uit:

 97.924 
2011

 115.982 
2015

 110.024 
2014

 105.672 
2013

 105.399 
2012

renewable energy

raw materials
services

logistics

 → 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)

NIET GECONSOLIDEERDE OMZET 
In KEUR per activiteit.

FINANCIËLE RESULTATEN



Geconsolideerde balans (in KEUR).

ACTIVA 2015 2014

Immateriële vaste activa 10.893 11.537

Materiële vaste activa 52.385 50.600

Financiële vaste activa 891 925

VASTE ACTIVA 64.169 63.062

Vorderingen op méér dan één jaar 0 0

Voorraden 2.076 2.033

Vorderingen op ten hoogste één jaar 33.607 27.035

Liquide middelen 7.675 9.210

Overlopende rekeningen 749 556

VLOTTENDE ACTIVA 44.107 38.834

TOTAAL DER ACTIVA 108.276 101.896

PASSIVA 2015 2014

Kapitaal 3.350 3.350

Geconsolideerde reserves 16.000 12.751

EIGEN VERMOGEN 19.350 16.101

Voorzieningen voor risico's en lasten 3.813 3.310

Uitgestelde belastingen 97 132

VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN 3.910 3.442

Schulden op méér dan één jaar 52.222 52.776

Schulden op ten hoogste één jaar 32.608 29.035

Overlopende rekeningen 186 542

SCHULDEN 85.016 82.353

TOTAAL DER PASSIVA 108.276 101.896
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De geconsolideerde resultatenrekening 
sluit per 31/12/2015 af met een 
geconsolideerde winst van K€ 3.660.

De geconsolideerde omzet stijgt met ruim 6% tot 
K€ 102.489. De ‘aankopen en onderaannemingen’ 
stijgen evenwel met 11%, vooral door een 
toename van de rubrieken ‘onderaannemingen 
transport’ en ‘verwerkingskosten’. Hierdoor 
daalt de brutomarge met ongeveer 
1,5% in vergelijking met vorig jaar.

De ‘diensten en diverse goederen’ 
(code 61) blijven ongewijzigd.

De eigen loonkost (code 62) stijgt 
evenredig met de omzet. 

De jaarlijkse afschrijving op de 
consolidatiegoodwill (à rato van 5%) wordt 
in de consolidatie afzonderlijk vermeld 
onder de rubriek ‘afschrijvingen op 
consolidatieverschillen’ en bedraagt K€ 1.056. 

De afschrijvingen op de immateriële en 
materiële vaste activa en de geboekte 
waardeverminderingen en voorzieningen stijgen. 

Het uitzonderlijk resultaat van het boekjaar betreft 
enerzijds, bij de opbrengsten, een afsluitend 
bedrag aan schadevergoeding naar aanleiding 
van een incident op onze site te Quévy in 2014 
en anderzijds, bij de kosten, een minwaarde 
naar aanleiding van twee schadegevallen 
met vrachtwagens (deels eigen schade en 
deels verzekeringsmatig gerecupereerd).

De EBITDA van Vanheede Environment 
Group stijgt in absolute cijfers, maar is 
procentueel licht dalend ten opzichte van 
vorig jaar: 16,02% jaar 2015; 16,27% jaar 
2014. De EBIT blijft ongewijzigd: 4,48%.

Het geconsolideerde resultaat na belastingen 
komt voor het jaar 2015 uit op een winst 
van K€ 3.660 (ter vergelijking: jaar 2014: 
geconsolideerde winst van K€ 2.967).

Resultatenrekening.
2015 2014

Omzet 102.489 96.554

Voorraadwijziging / geproduceerde vaste activa 363 717

Andere bedrijfsopbrengsten 1.209 811

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 104.061 98.082

Aankopen en onderaannemingen 34.817 31.331

Diensten en diverse goederen 25.965 25.947

Bezoldigingen en sociale lasten 25.567 24.066

Afschrijvingen 10.197 9.890

Waardeverminderingen en voorzieningen 568 432

Andere bedrijfskosten 1.295 1.032

Afschrijvingen op consolidatieverschillen 1.056 1.056

BEDRIJFSKOSTEN 99.465 93.754

BEDRIJFSRESULTAAT 4.596 4.328

FINANCIELE OPBRENGSTEN 633 345

FINANCIELE KOSTEN 1.107 1.460

WINST/VERLIES UIT DE GEWONE BEDRIJFSVOERING 4.122 3.213

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 422 953

UITZONDERLIJKE KOSTEN 236 154

WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN 4.308 4.012

ONTTREKKINGEN 35 39

BELASTINGEN 683 1.084

GECONSOLIDEERDE WINST/VERLIES 3.660 2.967

2015 2014

Omzet 102.489 96.554

EBITDA 16.417 15.706

Netto-resultaat 3.660 2.967

Eigen vermogen 19.350 16.101

Achtergestelde 'DACAR'-lening 34.023 34.320

Gecorrigeerd eigen vermogen 53.373 50.421

Balanstotaal 108.276 101.896

Solvabiliteitsratio 49,29% 49,48%

Liquiditeitsratio 1,27 1,25

Geconsolideerde resultatenrekening (in KEUR). Samenvatting geconsolideerde resultatenrekening (in KEUR).

FINANCIËLE RESULTATEN
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Scope en 
aanpak van 
dit verslag.
Vanheede Environment Group is een geïntegreerd 
milieubedrijf gespecialiseerd in afvalmanagement en 
innovatieve milieu-technologieën. Naast een internationaal 
georganiseerde afvallogistiek beschikt de groep over eigen 
verwerkingssites. Een groot deel van de afvalstromen wordt 
in eigen beheer opgewaardeerd tot grondstof of energetisch 
gevaloriseerd. Met ons elfde duurzaamheidsverslag 
zijn we allerminst aan ons proefstuk toe.

Vanheede erkent het belang om als 
familiale groep jaarlijks te rapporteren 
over haar duurzaamheidsprestaties. We 
rapporteren volgens de GRI G4-richtlijnen, 
optie Core. Voorgaande versies van het 
duurzaamheidsverslag kunnen geraadpleegd 
worden op www.vanheede.com/nl/documentatie.

Dit duurzaamheidsverslag omvat alle 
activiteiten van Vanheede Environment Group 
nv, in België en Frankrijk. We rapporteren 
over de resultaten van het werkjaar 2015 
en realisaties en inzichten van 2016.

CEO David Vanheede is vast 
vertegenwoordigd in de Raad van 
bestuur (Vamastine bvba), waarin 
ook Caroline Vanheede (Vanica 
bvba), Commercieel Directeur en 
Claudette Descamps (Imdaca nv), 
bestuurder, vast vertegenwoordigd 
zijn. Zij laten zich bijstaan door het 
adviescomité, bestaande uit twee 
externe specialisten, de heren 
Arnold Deceuninck en Karel Gielen, 
en één interne specialist, mevrouw 
Evelyne Vanheede-Decrans.

AANPAK DUURZAAMHEIDSVERSLAG



Stakeholder- 
en bedrijfs-
belangen in 
evenwicht.
Het proces voor het bepalen van de focus-
punten van onze strategie voor een duurzame 
toekomst werd in 3 stappen doorlopen:

Een interne brainstorm 
rond de kernvragen:

 → Wat is de meerwaarde van 
Vanheede? Waar maakt Vanheede 
het verschil voor zowel de eigen 
business, de medewerkers, de 
maatschappij, het milieu als de klant?

 → Voor welke (maatschappelijke) 
trends/uitdagingen wil Vanheede 
een oplossing bieden?

Deze leverde ons een longlist aan 
relevante topics, die werd afgetoetst 
aan het MVO-sectorpaspoort voor de 
milieubedrijven, opgesteld door onze 
beroepsfederatie Febem en enkele 
duurzaamheidsverslagen van collega’s 
in het vak uit binnen- en buitenland.

In een tweede stap werd bepaald 
welke uitdagingen ook ‘materiële’ 
aspecten zijn. Dat zijn die aspecten die 
zowel voor de lange termijn strategie 
van Vanheede belangrijk zijn als 
tegemoet komen aan de (redelijke) 
verwachtingen van onze stakeholders. 

Om inzicht te krijgen in wie onze 
stakeholders zijn, welke belangen 
zij vertegenwoordigen, hoeveel 
impact zij op onze werking hebben 
en of in welke mate zij onze 
organisatiedoelen ondersteunen 
hebben we hun relevantie bepaald 
(stakeholdermapping) door rekening 
te houden met volgende criteria:

In 2015 hebben we deze oefening ook 
uitgebreid met een aantal externe 
stakeholders. In de schoot van de speciale 
MVO-denktank hebben we besloten naast 
het internationale GRI-referentiekader 
voor duurzaamheidsverslaggeving ook 
te onderzoeken op welke manier we 
een bijdrage kunnen leveren aan de 
Sustainable Development Goals (SDG’s). 
De frisse kijk van de denktankleden op 
ondernemerschap en de opportuniteiten 
en uitdagingen die op ons afkomen 
betekenden voor ons een echte 
meerwaarde. Hierdoor wordt ons 
duurzaamheidsverslag meer dan een 
weerslag van het voorbije jaar, het zet 
ook een dynamiek in werking die ervoor 
zorgt dat we nadenken over onze missie 
en over onze manier van ondernemen.

 → Wat is de impact/invloed van de 
stakeholder op Vanheede?

 → Wat is de interesse van de 
stakeholder voor Vanheede?

Stakeholders in de donkergrijze cirkels (hoge 
mate van macht en interesse) zijn prioritair voor 
Vanheede. Voor het benoemen en realiseren 
van onze ambities zijn hun verwachtingen en 
belangen richtinggevend. Voor de stakeholders 
in de lichtgrijze cirkels wensen we aan hun 
verwachtingen tegemoet te komen door hen 
goed geïnformeerd of tevreden te houden.

In eerste instantie zochten we de antwoorden 
rond de stakeholderbelangen vooral bij 
een aantal interne stakeholders: enkele 
medewerkers en leidinggevenden deelden hun 
inzichten en uitdagingen voor de toekomst.
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GRI DISCLOSURE PAGINA

G4 INHOUDSOPGAVE

G4 STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING

1. Strategie en Analyse

G4.1 Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van 
duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie 8-9

2. Organisatieprofiel

G4.3 Naam van de organisatie 1

G4.4 Voornaamste merken, producten en/of diensten 16-17

G4.5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 5

G4.6 Het aantal landen waar de organisatie actief is (met 
relevantie voor de duurzaamheidskwesties) 5

G4.7 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm 44

G4.8 Afzetmarkten 5

G4.9 Omvang 17

G4.10 Medewerkers 32-33

G4.11 Percentage medewerkers dat onder een 
collectieve arbeidsovereenkomst valt 100%

G4.12 Beschrijf de toeleveringsketen 17

G4.13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode 
wat betreft omvang, structuur of eigendom n.v.t.

Betrokkenheid bij externe initiatieven

G4.14 Beschrijf op welke manier het 
voorzorgsprincipe wordt gehanteerd 8-9

G4.15 Extern ontwikkelde MVO handvesten, principes of 
andere initiatieven die de organisatie onderschrijft 12-13 

G4.16
Lidmaatschap van verenigingen, waarbinnen de 
organisatie functies uitoefent, financiële bijdragen 
levert of lidmaatschap als strategisch beschouwt

18-19

3. Materiële Aspecten en Afbakening

G4.17 Operationele structuur, afbakening van het rapport 44

G4.18 Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het 
rapport en toepassing verslaggevingsprincipes 45

GRI DISCLOSURE PAGINA

G4.19 Oplijsting materiële aspecten 48

G4.20 Afbakening materiële aspecten binnen de organisatie 16-17, 48

G4.21 Afbakening materiële aspecten buiten de organisatie 16-17, 48

G4.22 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen 
van eerder verstrekte informatie n.v.t.

G4.23 Significante veranderingen ten opzichte van vorige 
verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte of afbakening n.v.t.

4. Stakeholderbetrokkenheid

G4.24 Lijst van relevante groepen belanghebbenden 
die de organisatie heeft betrokken 45

G4.25 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders 45

G4.26
Benadering van het betrekken van 
belanghebbenden, waaronder de frequentie 
ervan per type en groep belanghebbenden

14-15, 18-19, 32-33

G4.27 Voornaamste feedback van belanghebbenden en 
hoe de organisatie hierop heeft gereageerd 10-11

5. Verslag profiel

G4.28 Verslagperiode waarop de verstrekte 
informatie betrekking heeft 44

G4.29 Datum van het meest recente verslag 44

G4.30 Verslaggevingscyclus 44

G4.31 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan 48

G4.32 Core/Comprehensive GRI-inhoudsopgave 44

G4.33 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het 
verstrekken van externe assurance van het verslag geen externe verificatie

6. Bestuur

G4.34 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van 
commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam 44

7. Ethiek en integriteit

G4.56 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, 
gedragscodes en uitgangspunten met belang op vlak van MVO 8-9
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G4 INHOUDSOPGAVE

G4 SPECIFIEKE STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING

Economisch

Economische prestati es

G4 EC1 Directe economische waarden die zijn 
gegenereerd en gedistribueerd 40-43

Milieu

Materialen

G4 EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen 
naar gewicht of volume 24-25

Energie

G4 EN3 Energie (verbruik / opwekking) binnen de organisati e 26-27

Water

G4 EN8 Totale waterontt rekking per bron 28-29

Emissies

G4 EN19 Initi ati even ter verlaging van de emissie van 
broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen 30-31

Afvalstromen

G4 EN23 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode 24-25

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

Gezondheid en veiligheid

G4 LA6 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het 
aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en per geslacht 38-39

102.489  KEUR

 OMZET 

16.417  KEUR

EBITDA

3.660  KEUR

NETTO RESULTAAT

108.276  KEUR

BALANS TOTAAL

53.373  KEUR

GECORRIGEERD EIGEN VERMOGEN

49,29  %

SOLVABILITEITSRATIO

1,27
LIQUIDITEITSRATIO
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VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP geeft  afval 
de beste, meest waardevolle bestemming. Met 
onze gespecialiseerde kennis helpen wij onze 
klanten in hun zoektocht hoe er het best met hun 
afval (of materialen) omgegaan kan worden. Dit 
doen we door hen te informeren over de meest 
waardevolle verwerkingsmogelijkheden waarbij 
er een maximum aan materialen of energie 
gerecupereerd wordt. Naast een internati onaal 
georganiseerde afvallogisti ek beschikt Vanheede 
over eigen verwerkingssites, waar de verschillende 
afvalstromen verwerkt en gevaloriseerd worden. Het 
beperken van onze impact op het milieu staat alti jd 
bovenaan de agenda. Een doorgedreven preventi ef 
beleid en de nodige investeringen beperken de 
impact op de omgeving. Met een gedreven team 
dat de juiste waarden draagt, behalen we goede 
resultaten. We doen er als werkgever alles aan om 
de juiste profi elen van mensen aan te trekken en te 
behouden. Dankzij onze positi eve bedrijfsresultaten 
kunnen we verder groeien op een duurzame basis.

Uitgave

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP nv
Dullaardstraat 11, 8940 Geluwe
www.vanheede.com

Verantwoordelijke uitgever

Kim Delvoye, Marketi ng Manager
p.a. Dullaardstraat 11, 8940 Geluwe

Contact

Kim Delvoye, Marketi ng Manager
U kunt uw reacti e op deze uitgave mailen 
naar kim.delvoye@vanheede.com.

MVO-expertise
en -begeleiding

slidingdoors
www.slidingdoors.be

Concept en design

Hit The Moon
www.hitt hemoon.com

Druk

Drukkerij Jacobs
www.drukkerij-jacobs.be


