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We leven in een hoogtechnologische samenleving en
produceren elk jaar duizenden tonnen afval.
Dat afval heeft een enorme impact op ons milieu.

Als afvalverwerkend bedrijf leveren we alvast een belangrijke bijdrage
om de milieu-impact van al dat afval te beperken.

1.

Voorwoord

Maar als bedrijf zelf hebben onze activiteiten ook een impact op het
milieu. En ook daar willen we ons steentje bijdragen.
De afgelopen jaren hebben we grote stappen voorwaarts gezet om de
duurzaamheid van ons bedrijf centraal te stellen in onze bedrijfsvoering.
In dit duurzaamheidsverslag bieden we u een blik op enkele belangrijke
ingrepen die we tussen 2014 en 2016 hebben uitgevoerd.
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VOORWOORD

VOORWOORD
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Wij zorgen ervoor dat gevaarlijk en vloeibaar afval e.a. met de grootste
zorg behandeld worden, niet alleen bij de ophaling ervan, maar zeker ook
bij de sortering, valorisatie en verwerking. Onze verantwoordelijkheid
als afvalverwerkend bedrijf bestaat erin het afval en de verontreiniging
veroorzaakt door de mens volgens de hoogst mogelijke maatstaven te
beheren en de impact op onze omgeving te verminderen.

1.1

Visie

De TWZ GROEP wenst als milieubedrijf en verwerker van gevaarlijke en vloeibare afvalstoffen in België op ecologisch, economisch en maatschappelijk vlak een voorbeeldfunctie
en voortrekkersrol te vervullen. Gelet op de snel slinkende natuurlijke rijkdommen, is de
TWZ GROEP ervan overtuigd dat afvalstoffen de grond- en brandstoffen van de toekomst
vormen.

1.2
6

Strategie

1.3

Belang

Door het opstellen van dit duurzaamheidsverslag wil de TWZ GROEP het belang van
duurzaam omspringen met materialen en afvalstoffen extra in de verf zetten en onze
stakeholders verder informeren. Elke dag gaat de TWZ GROEP op zoek naar nieuwe,
vindingrijke oplossingen voor de inzameling, recyclage en verwerking van gevaarlijke en
vloeibare afvalstoffen en leveren we zo een belangrijke bijdrage aan de verdere uitbouw
van een circulaire economie.
Een efficiënt afvalbeleid toont immers dat een bedrijf zich opstelt als een verantwoordelijke, milieubewuste onderneming en werken we daadwerkelijk mee aan een betere
toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

De TWZ GROEP is gedreven om het principe van duurzame ontwikkeling in de dagelijkse
praktijk om te zetten. Concreet betekent dit dat we onze activiteiten voor de inzameling,
sortering en verwerking van vloeibare en gevaarlijke afvalstoffen steeds verder willen
uitbreiden om dit afval zo veel mogelijk kans op nuttige toepassing als grondstof of
energiedrager te geven.
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Ivo De Vlieghere

VOORWOORD

VOORWOORD

CEO TWZ GROEP

2.1

De TWZ GROEP

2.1.1 Aandeelhoudersstructuur
De TWZ GROEP heeft als aandeelhouders SARP Industries en Betramin NV. Betramin NV is
een familiale milieugroep rond de familie De Vlieghere. SARP Industries, opgericht in 1975, is
een pionier in de verwerking van gevaarlijk afval in Europa. SARP Industries bestaat uit 65 sites
in 10 Europese landen en maakt deel uit van de Veolia Group.
100%
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2.

Organisatieprofiel

Ivo De Vlieghere
Algemeen Directeur

47%

Bruno Arts
Algemeen Directeur

Davy Braeckmans
Algemeen Directeur

O R G A N I S AT I E P R O F I E L

O R G A N I S AT I E P R O F I E L

53%

2.1.2 Historiek

2.1.3 Vestigingen

GENT

Oprichting ‘La Compagnie Générale des Eaux’ in Frankrijk
later genoemd Veolia

1975

Oprichting ‘Sarpi’ in Frankrijk door Veolia
aandeelhouder TWZ GROUP

1976

Oprichting ‘Destructo’ in België door de familie De Vlieghere
later genoemd Betramin - aandeelhouder TWZ GROUP

1990

Oprichting ‘T.W.Z. NV’ door Betramin (hierna genoemd TWZ)

1994

Start constructie Diksmuide
(Weste Waste Treatment NV - hierna genoemd WWT)

1995

Start constructie Antwerpen
(Veolia ES MRC NV - hierna genoemd VES)

2014

VES wordt onderdeel van de TWZ GROUP

EVERGEM

ANTWERPEN
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DIKSMUIDE

NAMEN

2015

WWT wordt onderdeel van de TWZ GROUP

O R G A N I S AT I E P R O F I E L

O R G A N I S AT I E P R O F I E L
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2.2

Certificaten en erkenningen

De TWZ GROEP heeft alle nodige vergunningen en registraties om alle soorten gevaarlijke en
vloeibare afvalstoffen op te halen, te transporteren en te verwerken in alle gewesten
van België.
TWZ: ISO 9001:2008
VES: ISO 9001: 2015 en ISO 14001:2015
WWT: ISO 9001:2008

O R G A N I S AT I E P R O F I E L

•
•
•
•
•

Registratie als Inzamelaar, Handelaar, Makelaar (IHM) in het Vlaamse Gewest
Erkenning als ophaler van gevaarlijk afval, PCB’s – PCT’s en afvalolie in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Registratie als ophaler van gevaarlijk afval in het Waalse Gewest
Erkende HOI (Haven Ontvangst Installatie) voor de Haven Gent
Toelating ophalen afvalstoffen in havengebied Gent
Toelating ophalen afvalstoffen in havengebied Brugge-Zeebrugge
Toelating ophalen afvalstoffen in havengebied Antwerpen
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O R G A N I S AT I E P R O F I E L
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•
•

Zorg dragen voor de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers blijft een
permanent en belangrijk aandachtspunt, en is als dusdanig één van de fundamentele
waarden van ons bedrijf. Iedereen, of het nu gaat om eigen werknemers van de TWZ
GROEP, of om personeel van externe bedrijven die op onze sites werkzaam zijn, moet
22.00
binnen onze Groep steeds in alle veiligheid kunnen werken.
17.00

STRATEGIE

12.00

De laatste jaren nam het aantal incidenten
7.00
binnen de TWZ GROEP toe. Om deze trend
om te keren hebben we een veiligheidsstra2.00
tegie ontwikkeld, en dat rond vijf belangrijke
pijlers:
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3.

People

2. De ontwikkeling van een veiligheidscultuur door de actieve participatie en opleiding van
alle medewerkers.
3. De systematische evaluatie van de risico’s van onze activiteiten en het definiëren van
efficiënte manieren om de prestaties te verhogen door deze risico’s te voorkomen en
te beheersen.
4. De verbetering van de opleiding, aangepast aan de specifieke noden van elke werkpost,
zodat de risico’s en de preventiemaatregelen beter gekend zijn.
5. Orde en netheid op de werkpklaats; deze draagt rechtstreeks bij aan de hygiëne, veiligheid
en gezondheid.

PEOPLE

PEOPLE

:

1. Het concrete en onvoorwaardelijke engagement van alle leidinggevenden. We hebben
een project opgestart om veiligheid topprioriteit te geven van directie tot werkvloer. Dit
project moet ons toelaten de veiligheid continu te verbeteren, door concrete opvolging
en meting van de resultaten.

2014

Mannen

PEOPLE

Mannen

2015
Jaar

2015
Jaar

2016

Vrouwen

Vrouwen
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2016
2016
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bedienden
bedienden

totaal
totaal

Sinds 2014 kent de TWZ GROEP een sterke groei in de hoeveelheid verwerkte afvalstoffen. Dit heeft te maken met de uitbreiding van een aantal activiteiten, zoals het reinigen
van herbruikbare recipiënten, en het opvoeren van de capaciteiten op de verwerkingsinstallaties. Om deze verhoogde werking te realiseren, werden de bestaande diensten
uitgebreid en nieuwe diensten opgericht, met meer werkgelegenheid als positief gevolg.
De laatste jaren kende het absenteïsme
Absenteïsme
een stijging en blijft dus ook naar de toe10.00
komst een kritisch aandachtspunt. Door
8.00
gerichte acties ter ondersteuning van
een gezonde work-life balans, verdere
6.00
investeringen in de persoonlijke ontwik4.00
keling en onderlinge binding, blijven we
2.00
focussen op het terugdringen hiervan.
0.00

2012

Opleidingen
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Enerzijds bieden we werknemers
opleidingen om ze vertrouwd te maken
met de operationele werking van ons
bedrijf en om hen de kans te bieden te
groeien in hun functie.
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Iedere werknemer van de TWZ GROEP
(zowel interim als eigen werknemers,
aangenomen in vast of tijdelijk dienstverband) krijgt de nodige opleidingen
om veilig, efficiënt en milieubewust te
kunnen werken.

2000 2500
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%
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17

Anderzijds worden onze werknemers op diverse tijdstippen getraind om correct te kunnen
reageren in noodsituaties en steeds alert te zijn bij gevaarlijke situaties.

PEOPLE
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INVESTING IN PEOPLE
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Om deze strategie in tastbare en duurzame resultaten om te zetten, moet veiligheid gezien
worden als een criterium van professionalisme en een integraal deel uitmaken van onze dagelijkse manier van werken. We zijn immers samen verantwoordelijk voor onze veiligheid en die
van onze collega’s en derden.
Ieder van ons heeft dus een voorbeeldfunctie en vervult een belangrijke rol om de hygiëne, de
veiligheid
en de gezondheid in onze onderneming hoog te houden.
90
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REACT: meer en betere communicatie

Door de stijgende cijfers werden strikte maatregelen genomen ter verdere preventie. Zo werd
er o.a. gewerkt aan een nieuw circulatieplan op de sites; verdere invoering van geoptimaliseerde Persoonlijke Beschermingsmiddelen op “alle” vestigingen, aangepast aan de verschillende werkposten; oprichting van een overkoepelende werkgroep rond veiligheid,...

Om het onderwerp ‘veiligheid’ in alle lagen van de onderneming onder de aandacht te brengen,
is een methode ontwikkeld om de communicatie tussen de verschillende geledingen op te
starten en in stand te houden. De TWZ GROEP is er zich van bewust dat iedereen een impact
heeft en moet hebben op de veiligheid binnen de organisatie. Het veiligheidsgevoel en de uitvoering van het veiligheidsbeleid begint echter bij de directie, die hierin zijn verantwoordelijk
duidelijker neemt dan ooit tevoren.

3.2

Het acroniem REACT staat voor een aantal uitgangspunten, te weten:

Ergonomie-analyses

We willen onze werknemers een zo aangenaam mogelijke werkplek bieden. Ergonomie speelt
daarin een belangrijke rol. Daarom lieten we een externe ergonoom de werkplek van een
aantal administratieve diensten analyseren. De verbetermogelijkheden die uit die analyse
voortkwamen, zullen in 2017 worden ingevoerd. Ook voor de operationele medewerkers werd
onderzocht welke manier van werken het minst belastend is. Ook daar worden de nodige
maatregelen genomen met speciale aandacht voor preventie van rugklachten.

3.3

PEOPLE

3.4

Blootstellingsmetingen

Jaarlijks worden er blootstellingsmetingen uitgevoerd
in samenspraak met onze arbeidsgeneesheer.
De analyses geven aan dat er geen bijkomende preventiemaatregelen dienen genomen te worden. De beschikbare
Persoonlijke Beschermingsmiddelen zijn meer als
voldoende beschermend.

Reward: belonen van goed veiligheidsgedrag en goede initiatieven.
Engagement: iedereen, van de directie tot man op de werkvloer neemt deel en staat er achter.
Actie: A-risico’s of inbreuken op de fundamentele regels worden direct gestopt door eenieder
die ze vaststelt.
Communicatie: praten over veiligheid maakt iedereen bewuster.
Toer: tijdens veiligheidsrondgangen wordt tijd genomen om met medewerkers over de veiligheidsaspecten van zijn of haar job te praten.

19

Concreet zijn er voor elke site Fundamentele Regels opgesteld. De A-risico’s (mogelijk dodelijk
of met niet-omkeerbaar letsel) zijn gedefinieerd en in de organisatie verspreid. Vervolgens
hebben de leidinggevenden - afgevaardigd bestuurder, directeur, managers en supervisors opleidingen gevolgd waarbij eerder vermelde veiligheidsrondgangen gesimuleerd zijn onder
leiding van Théâtre à la Carte (externe opleidingspartner). Focus lag hierbij op waardering
uitspreken naar de medewerker, hoe moeilijk dit soms ook is.
PEOPLE

Opleiding start reeds bij het ingroeiprogramma. Nadien wordt de nood aan extra opleiding
per werknemer jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd aan de hand van functioneringsgesprekken en een specifieke competentiematrix per werkpost.

Momenteel worden de Fundamentele Regels nog volop uitgerold en wordt de naleving ervan
opgevolgd. De veiligheidsrondgangen gebeuren op regelmatige basis en de vaststellingen
worden bijgehouden. Dit kunnen opmerkingen van de betrokkene zijn, vastgestelde inbreuken,
correct uitgevoerde handelingen, verbeterpunten, enz. Op basis van deze vaststellingen wordt
de veiligheid geëvalueerd en worden eventuele vervolgacties uitgewerkt.
Omdat de REACT-methode een manier van werken is, kan dit zonder problemen geïmplementeerd worden in iedere organisatie. Mits correct en consequent uitgevoerd zal dit invloed
hebben op het aantal incidenten en ongevallen, maar belangrijker nog: de medewerkers
worden zich bewuster van potentieel gevaarlijke situaties en worden betrokken bij het vaststellen van maatregelen. Binnen de TWZ GROEP wordt de waardering vanwege de medewerkers
reeds gevoeld omdat ze door deze methode een stem binnen de organisatie hebben.
De TWZ GROEP is vastbesloten om de REACT-methode te laten doordringen tot in alle
geledingen van de firma, zodat het kan uitgroeien tot een automatisme in de manier van
bedrijfsvoeren.

PEOPLE

In 2015 behaalden we hiervoor de Safety Award van onze Belgische
sectorfederatie Go4Circle (toen nog FEBEM-FEGE), omwille van
onze brede, goed gedefinieerde aanpak en omdat het medewerkers op een doordachte manier bewust maakt van veiligheidsrisico’s. Oordeel van de jury: Het REACT-programma kan op
eenvoudige manier geïmplementeerd worden in elke organisatie
en mits correct en consequent uitgevoerd, kan REACT het aantal
ongevallen en incidenten daadwerkelijk doen dalen.

Safety
Award 2015

21

TWZ GROEP
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De TWZ GROEP, beschouwt het leefmilieu als een te vrijwaren erfgoed. We engageren
ons daarom ook om de impact van onze activiteiten op het leefmilieu zo veel mogelijk
te beperken en onze milieuprestaties continu te verbeteren.

STRATEGIE

4.

Planet

Deze fundamenten gelden als basis van het milieumanagementsysteem en dragen bij tot onze
milieugarantie tegenover medewerkers, omgeving, klanten en derden.

23

PLANET

PLANET
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Om ons milieu-engagement kracht bij te zetten, hebben we volgende krachtlijnen vooropgesteld:
1. Minimaal het naleven van alle relevante milieuwetgeving
2. Bevorderen van het milieubewustzijn bij de medewerkers en externe partners, via sensibilisatie, opleidingen en instructies
3. Voorkomen van afval, het correct sorteren ervan en het op een veilige en wettelijke wijze
verwerken met als basis de ladder van Lansink
4. Correct opslaan van gevaarlijke stoffen en waar mogelijk het gebruik ervan beperken
5. Verminderen van de milieuhinder en voorkomen van vervuilingrisico’s verbonden aan onze
activiteiten door gebruik te maken van de Best Beschikbare Technieken (BBT)
6. Ontwikkelen van milieubeheersystemen op onze sites om het effect van onze activiteiten op
het natuurlijke milieu te beheersen en te verminderen m.b.t. lucht, bodem en waterverontreiniging
7. Voorkomen van noodsituaties en het uitwerken van noodplannen, inclusief de melding aan
alle betrokken partijen om de gevolgen hiervan te beperken
8. Communiceren met de overheid, omwonenden en/of omliggende bedrijven rond milieuvragen of -klachten
9. Beschermen van het milieu en bewaren van de natuurlijke rijkdommen
10. Het periodiek beoordelen van het gevoerde milieubeleid om continue verbetering
na te streven

INVESTING IN PLANET
Energie

4.1.1 Elektriciteitsverbruik verminderen
Elektriciteitsverbruik

24

5,000,000
4,800,000
4,600,000
kWh

Op
de
verschillende
vestigingen
van de TWZ GROEP implementeerden
we verschillende actieplannen om
steeds minder elektriciteit te verbruiken ondanks het feit dat we meer afval
verwerken. Door opleidingen, installatie
van timers, verdere beheersing van het
gebruik van de roerders op onze tanks
en andere maatregelen, slagen we hier
ook in.

Daarnaast produceert de WKK ook warm water dat we op verschillende manieren
nuttig gebruiken:

4,400,000
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4,200,000
4,000,000

2012

2013

2014
jaar

2015

4.1.2 Zelf energie produceren

PLANET

Op de site van TWZ in Evergem produceren we via warmtekrachtkoppeling (WKK), op basis
van aardgas, onze eigen elektriciteit en warmte. De WKK-installatie produceert tot 464 kWh
-warmte, wat goed is voor 90% van de totale behoefte aan warmte en 376 Kwh elektriciteit, wat
50% is van onze elektriciteitsbehoefte.
Hierbij wordt de uitstoot van 230 ton CO2 /jaar vermeden.

2016

• Opwarmen van het spoelwater om de vrachtwagens in de tankreinigingsinstallatie
te reinigen.
• Opwarmen van de lucht om de gereinigde vrachtwagens te drogen.
• De volledige centrale verwarming van de gebouwen, met uitzondering van het
laboratorium. De warmte van het labo wordt volledig geregenereerd door een
duurzame warmtepomp.
• Opwarmen van het water voor de douches van het personeel.
• Voorverwerking van het afvalwater voor een snellere en efficiënte verwerking in de
afvalverwerkingsinstallaties.
• Opwarmen van de tank voor een betere scheiding van olie-watermengsels.
Door het warm water van de WKK te hergebruiken, verbruikt onze stookinstallatie minder gas
en ook minder elektriciteit.

PLANET

4.1

Hoe werkt zo’n WKK?
Het draaien van de motor, en de elektriciteitsproductie
hangt samen met de koeling die voorhanden is voor de
motor. Via warmtewisselaars worden de motor en de rookgassen gekoeld met water. Het ‘koelwater’ warmt hierbij op
tot +/- 85°C. Dit water vormt het volledige, gesloten warmwatercircuit. Dit gesloten circuit bestaat uit een buffervat,
leidingwerk en warmtewisselaars.

4.2

4.1.3 Minder fossiele brandstoffen

Recyclage van afvalstoffen
LADDER VAN LANSINK

Hoewel fossiele brandstoffen een negatieve invloed hebben op de klimaatverandering, is de
industrie nog niet helemaal overgeschakeld op alternatieve energiebronnen. Zo gebruiken we
nog steeds stookolie en aardgas voor verwarmingsinstallaties en diesel voor de voertuigen.
Dankzij onze inspanningen om zelf energie te produceren en efficiënt om te springen met elektriciteit, slagen we er elk jaar in ons totaal brandstofverbruik te verminderen. Bovendien willen
we op termijn bekijken welke alternatieve brandstoffen we voor de verschillende toepassingen
kunnen gebruiken.
90,000
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50,000
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Bij de TWZ GROEP willen we afvalstoffen zo veel
mogelijk nuttig toepassen. Daarom bekijken we voor
elke afvalstof hoe deze het beste verwerkt kan worden,
rekening houdend met de afvalverwerkingshiërarchie
(Ladder van Lansink). Dit wil zeggen dat afvalstoffen, die preventief vermeden of hergebruikt kunnen
worden, hoger op de ladder staan dan het storten van
afvalstoffen. Dankzij die aanpak belandt slechts een
minimale hoeveelheid van ons afval in verbrandingsinstallaties of stortplaatsen.
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Recyclage

4.2.1 TWZ: Reiniging multiboxen en vaten maakt recyclage
mogelijk
Sinds 2015 reinigen we bij de TWZ GROEP ook multiboxen en plastic
vaten. De industrie gebruikt jaarlijks verschillende verpakkingen
om hun grondstoffen in op te slaan, te vervoeren, te verkopen.
Wanneer de verpakking leeg is, kunnen veel bedrijven deze niet
meer gebruiken. Om deze verpakkingen, voornamelijk multiboxen en plastic vaten, toch te recycleren, reinigt de TWZ GROEP
ze zowel inwendig als uitwendig in een automatisch proces . De verpakkingen worden na
het reinigingsproces getest op lekdichtheid waarna ze opnieuw gebruikt kunnen worden.

4.2.3 TWZ: Onderzoek ozonisatie om CZV af te breken
Ons onderzoek naar ozonisatie om recalcitrante CZV (chemisch zuurstof verbruik) verder af te
breken na onze waterzuivering: De resultaten toonden aan dat we dankzij ozonisatie telkens de
helft van de CZV kunnen verwijderen. Maar er zijn ook enkele nadelen aan verbonden:
zwevende stoffen en ammoniak worden voorgenomen op de CZV-afbraak, er worden BZV
(biologisch zuurstof verbruik) en nitraten gevormd tijdens de afbraak van CZV en stikstof,
er is stijging in AOX (Absorbeerbare Organische Halogeenverbindingen) en er is een sterke
temperatuurstijging. Omwille van deze resultaten gaan we nog onderzoeken of een extra nabehandeling de nadelen kan beperken.

4.2.4 WWT: nieuwe DAF-installatie verbetert kwaliteit effluent
4.2.2 VES: Upgrade van de waterzuivering voorkomt verspilling
In 2015 is de TWZ GROEP gestart met een upgrade van
de waterzuiveringsinstallatie bij VES in Antwerpen.
Voortaan werkt deze installatie volledig automatisch.
Dankzij deze aanpassingen is het mogelijk om de hulpstoffen, die onder meer tijdens de fysico-chemische
werking toegevoegd worden, beter te doseren en zo
verspilling te vermijden.

Een aantal meettoestellen zijn mee opgenomen in de automatisatie waardoor veiligheidskleppen zorgvuldiger afgesteld kunnen worden. Kortom, er kan meer controle uitgevoerd worden
op de werking van deze installatie.

Bij WWT te Diksmuide is een extra fysico-chemische installatie (DAF = Dissolved air flotation 30 m³) geplaatst, na de biologische behandeling, om een extra behandelingsstap uit te voeren
om de kwaliteit van het effluent nog beter te beheersen. Deze fysico-chemische installatie
wordt automatisch aangestuurd op basis van verschillende metingen en controles, om de
efficiënte werking en de kwaliteit van het effluent te verzekeren.

29

PLANET

PLANET

28

Verwerkte tonnages
450,000

5.1

Tonnages

400,000
350,000

Bij de TWZ GROEP verwerken we voornamelijk
gevaarlijke en vloeibare afvalstoffen. Iedere site
heeft zijn eigen specialiteit waardoor we een hele
waaier aan verwerkingsmogelijkheden aanbieden.
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Totaal tonnage

k€

OMZET

RESOP

EBITDA

INVESTERINGEN

2014

23.032

2.599

3.798

1.338

2015

25.403

2.636

4.255

1.311

2016

26.837

3.337

4.756

2.402
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INVESTING IN PROSPERITY
In het belang van onze klanten blijft de TWZ GROEP de activiteiten uitbreiden.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:

5.2.1 TWZ Gent: Verdubbeling van de HOI - capaciteit
Door de Marpol-conventie moeten schepen die de haven binnenkomen, bepaalde afvalstoffen
afleveren. Het gaat daarbij om bilgeswater en waswater, ballastwater, grijs water, zwart water, enz. De site TWZ Gent, uitstekend gelegen in de Gentse haven, heeft alle nodige installaties
om deze afvalstoffen te ontvangen.
De MARPOL - conventie is de voornaamste internationale conventie over het voorkomen van vervuiling van het
mariene milieu door schepen ten gevolge van operationale
of accidentele oorzaken. Het is een combinatie van twee
verdragen die respiectievelijk in 1973 en 1978 gesloten zijn
en door de jaren heen bijgewerkt worden door middel van
amendementen.
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300,000

5.2.3 WWT: Verwerking percolaatwater

Voor een snelle afgifte beschikt TWZ Gent over een eigen aanlegkade en voldoende opslagcapaciteiten die dankzij de recente uitbreiding van de opslagtanks gestegen is met 3000 m³.
Hierdoor beschikt de TWZ GROEP over een modern tankenpark met opslagtanks van 100 tot
500 m³. Deze tanks zijn tevens ook geschikt om warme afvalstoffen op te slaan.
Diverse van deze afvalstromen worden na controle door ons eigen labo in onze verwerkingsinstallatie ter plaatse verwerkt. In september 2017 wordt ook de nieuwe waterzuivering, die
de modernste technieken toepast, operationeel. Met deze investering verdubbelen we onze
verwerkingscapaciteit ter plaatse.

Regenwater dat op stortplaatsen valt, moet opgevangen worden aangezien dit water verontreinigd kan zijn. Dit water wordt apart opgevangen door middel van pijpleidingen en verzameld
in een tank. Deze tank wordt leeggemaakt en afgevoerd naar bijvoorbeeld WWT.
Het percolaatwater wordt, na het acceptatieproces, door de vrachtwagen gelost in een tank
waarna het verder met behulp van fysico-chemische en biologische behandelingen verwerkt
wordt. Het gezuiverde water wordt geloosd. Aan de hand van analyses wordt er strikt gecontroleerd dat het geloosde water steeds aan de geldende lozingsnormen voldoet.

5.2.2 VES: Upgrade brandblusinstallatie
De brandblusinstallatie van VES heeft een volledige opwaardering ondergaan. Verschillende onderdelen van het
systeem zijn vernieuwd en/of uitgebreid.
Zo is de oude sprinklerinstallatie in alle overdekte opslag–
en proceszones volledig verwijderd en vernieuwd waardoor
er niet alleen met water maar ook met schuim kan geblust
worden. Ook de sprinklerinstallatie van het tankenpark
heeft een metamorfose ondergaan. Het oude systeem is
afgebroken en vervangen door een sprinklerinstallatie met
een automatisch water- en beschuimingssysteem. Deze
aanpassingen konden enkel gerealiseerd worden door het
vervangen van de bestaande bluswatertank door een volledige nieuwe tank en nieuwe bluswaterpompen.
Dankzij al deze aanpassingen is de volledige brandblusinstallatie NFPA (National Fire Protection Association) approved.
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5.2.4 VES: Upgrade cryogene shredder verdubbelt capaciteit
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De cryogene shredder is een unieke installatie waarop we interne verbeteringen hebben
aangebracht waardoor de verwerking verdubbeld is en de bedrijfszekerheid verhoogd werd.
Deze installatie verwerkt allerhande verpakt, gevaarlijk afval (spuitbussen, verfpotten, vaten,
boxen,...) op een milieuvriendelijke manier. Ze maakt daarvoor gebruik van stikstof, zowel in
gasvormige fase als in vloeibare fase. Het verpakt gevaarlijk afval wordt in een sluis geladen
waarna er stikstofgas in wordt geblazen en het risico op ontploffing of brand vermindert. Het
afval valt op twee messenblokken van een verschillende grootte en wordt vermalen tot bankkaartformaat. Vervolgens worden de vaste en vloeibare afvalstoffen van elkaar gescheiden. Het
vloeibare gedeelte wordt verder verwerkt in de solventafdeling en kan ofwel opnieuw worden
gebruikt ofwel ingezet worden als secundaire brandstof. Het vaste gedeelte wordt vervolgens
met vloeibare stikstof op een temperatuur van –196°C gebracht, de zogenaamde cryogene
behandeling. Door het verschil in fysische eigenschappen bij deze extreem lage temperatuur
kunnen we vast poeder, ferrometalen, non–ferro metalen en kunststoffen van elkaar scheiden,
om ze nadien verder te recycleren en te valoriseren.
Zodoende kunnen we verpakt gevaarlijke afval omzetten naar recycleerbare stromen die
opnieuw kunnen ingezet worden als grondstof.
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