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Samen met SUEZ kiezen
voor echte verandering!
Bij SUEZ werken we elke dag aan een soberder en verantwoordelijker groeimodel. De totstandkoming
van dit model wordt gevoed door een constructieve en participatieve uitwisseling met al onze
stakeholders: werknemers, klanten, dienstverleners en partners. Ik dank hen graag voor hun inzet en
hun betrokkenheid. Deze brochure weerspiegelt onze gemeenschappelijke ambitie: bouwen aan een
duurzamere wereld, met respect voor mens en planeet.
Philippe Tychon, CEO van SUEZ Recycling & Recovery Belgium
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De klimaatverandering gaat steeds sneller...
Meer broeikasgassen, snelle stijging van het zeewaterniveau, smeltende gletsjers … Het nieuwste rapport van het IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change) windt er geen doekjes om: de klimaatverandering gaat sneller dan voorspeld,
en menselijke activiteiten zijn de oorzaak van deze rampzalige koers.
We kunnen er niet omheen: als we de opwarming van de aarde, de uitputting van grondstoffen en de verarming
van de biodiversiteit een halt willen toeroepen, moeten we naar een soberder groeimodel overstappen.

1,1°
3

stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde
sinds het begin van het industriële tijdperk

de hoeveelheid grondstoffen die uit de
planeet wordt gewonnen, is in 40 jaar tijd
verdrievoudigd

1 000 000
dier- en plantensoorten zijn vandaag met uitsterven bedreigd

269 000
ton plastic afval drijft momenteel op het oceaanoppervlak
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Bronnen: Zesde IPCC-rapport, Milieuprogramma van de Verenigde Naties, IPBES, PLOS ONE (Public Library of Science)

Circulaire economie
ten dienste van de planeet
Als onderneming en milieuvoorvechter steunt SUEZ de milieutransitie van ondernemingen en gemeenschappen
door ze te helpen bij het duurzaam beheren van hun afval en materialen. Daarbij volgt SUEZ het principe van de
circulaire economie.

VOORBEELD: PLASTIC

CONSUMPTIE

INZAMELING
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sorteren

VERPAKKING IN
MILIEUVERANTWOORD PLASTIC
(= MET GERECYCLEERD MATERIAAL)
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In tegenstelling tot de
lineaire economie (produceren,
consumeren en weggooien) zorgt de
circulaire economie ervoor dat afval en
materialen een nieuw leven krijgen. SUEZ is
actief in alle stappen van deze keten: ophalen 1 ,
sorteren 2 , gericht recycleren 3 en nieuwe
grondstoffen produceren, die vervolgens aan
industriële bedrijven worden verkocht om tot
nieuwe producten of milieubewuste
verpakkingen te worden verwerkt
4 .

PRODUCTIE VAN KWALITEITSVOLLE,
COMPETITIEVE PRIMAIRE/SECUNDAIRE
GRONDSTOFFEN

SORTEERCENTRUM

scheiden volgens kleur en materiaal

2
...
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RECYCLAGEFABRIEK
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1 ton

gerecycleerd plastic
= besparing van

5

vaten
petroleum

of

1,6 t
CO2

-90%
energie
"Ons engagement gaat veel verder dan
financiële resultaten. We zijn onvermoeibaar
op zoek naar innoverende oplossingen die de
impact van menselijke activiteiten op onze
planeet verkleinen" Katrijn Kog, Customer Care Manager
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De impact van SUEZ in 2020
Van materialen recupereren tot het composteren van organisch materiaal over energieopwekking … Bij SUEZ wordt meer dan
95% van het afval tot secundaire grondstoffen of hernieuwbare energie opgewaardeerd. Een goede zaak voor de planeet!

In 2020 zamelde SUEZ R&R Belgium

2,3 miljoen ton afval in
Van dit ingezameld tonnage werd

1,5 miljoen ton
eigendom van SUEZ

1,3 miljoen ton 0,2 miljoen ton
niet-gevaarlijk afval

Dit eigenaar-tonnage werd voor
maar liefst 97% nuttig toegepast.

53%
recyclagepercentage

gevaarlijk afval

97%

3%

De overige 3% zijn hoofdzakelijk
afvalstoffen die (nog) niet nuttig
toegepast kunnen worden omdat het
wettelijk kader rond veiligheid of de
technologie het nog niet toelaten.

44%
energieterugwinningspercentage

800.000 ton

In 2020 heeft SUEZ R&R Belgium ongeveer
ingezameld afval omgezet in nieuwe materialen
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Onze acties
voor de planeet

SORTEREN om
meer te recycleren

Lokaal
RECYCLEREN

De uitstoot van CO2 en
andere broeikasgassen
VERMINDEREN
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Nieuwe kwaliteitsvolle
grondstoffen
PRODUCEREN

Milieurisico’s
VOORKOMEN

Groene energie
OPWEKKEN

De wetgeving NALEVEN
en erop ANTICIPEREN

Onze sleutelprojecten

Recyclage van bedrijfsrestafval
MEER INFO

Papier en karton, harde plastics, plastic folie, hout, aluminium, ijzer…
Om zo veel mogelijk herbruikbaar materiaal uit restafval te kunnen
recupereren, zijn we volop bezig met de bouw van een nieuwe sorteerlijn
in de haven van Gent. Net als haar tegenhanger in Herstal - een andere
SUEZ-site - kan deze sorteerlijn bedrijfsrestafval nog preciezer sorteren,
zodat we een groter percentage ervan kunnen recycleren. Elk jaar wordt
er op deze lijn 21.000 ton herbruikbare materialen uit het restafval
gesorteerd en vervolgens naar lokale verwerkers gebracht. Met deze
installaties is SUEZ helemaal voorbereid op de Vlaamse regelgeving van
2023 (VLAREMA) en zorgt er mee voor dat ons land de klimaatdoelstellingen behaalt.

Duurzaam beheer van metalen
MEER INFO

Nieuwe kwaliteitsvolle grondstoffen produceren door huishoudelijk
restafval op te waarderen: dat is de ambitie van Valomet, het Europese
pronkstuk wat de verwerking van fijne metaaldeeltjes betreft. De site
werd in februari 2020 ingehuldigd in Gent. Dankzij het sorteerproces
met geavanceerde technologie is deze fabriek in staat om ultrafijne
non-ferrometaaldeeltjes uit het residu van ons verwerkte restafval te
recupereren. Het resultaat? Metalen met een zuiverheid tot maar liefst
96%. Voor koper is dat bijvoorbeeld 30 keer meer geconcentreerd dan
het koper dat ontgonnen wordt via de klassieke mijnbouw – én er wordt
80% minder energie voor verbruikt!

Van fles tot fles
MEER INFO

Deze fabriek is een echt toonbeeld van de circulaire economie. Ze is
ontstaan uit een samenwerking tussen SUEZ en Sources Alma, en
transformeert onze oude waterflessen van PET (polyethyleentereftalaat) tot ‘nieuwe’ gerecycleerde petflessen (r-PET). Haar naam? Filao.
Deze industriële eenheid, die in Charleroi gebouwd wordt en volgens de
planning eind 2022 af zal zijn, maakt het mogelijk om het plastic afval
uit de blauwe PMD-zakken lokaal te recycleren. Elk jaar wordt er 40.000 ton aan petflessen ter plaatse verwerkt tot nieuwe waterflessen, die
vervolgens weer op de Belgische markt worden verkocht. Op deze manier zullen we 140.000 ton CO2 per jaar besparen.
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"Met de nieuwe installaties die SUEZ bouwt,
slagen we erin om nog meer grondstoffen uit
afval te recupereren. En dat is goed voor het
milieu!" Charles Kaspeu, machineoperator in Neder-Over-Heembeek

50.000 ton PMD
MEER INFO

Als we de Europese doelstellingen willen halen (55% van de plastic
verpakkingen gerecycleerd tegen 2030), moeten we een aantal
prioriteiten stellen. Eentje daarvan is dat we steeds meer plastic moeten
inzamelen, sorteren en recycleren. Daarom is de nieuwe uitgebreide
PMD-zak in het leven geroepen en hebben we Val’Up gebouwd, ons
sorteercentrum bij Bergen dat intussen bijna afgewerkt is. Val’Up is het
resultaat van een publiek-private samenwerking. Binnenkort zullen de
20 optische sorteerinstallaties en 170 transportbanden van Val’Up 5000
blauwe zakken per uur sorteren, wat neerkomt op 50.000 ton uitgebreid
PMD-afval per jaar. Het resultaat? Nieuwe kwaliteitsvolle grondstoffen
die niet van petroleum of andere natuurlijke grondstoffen gemaakt zijn,
maar van wat consumenten in de vuilnisbak gooien.
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Glas: oneindig recycleerbaar

Een jaarlijkse besparing van 220.000 ton nieuwe grondstoffen (zand,
natriumcarbonaat, kalk), 100.000 ton CO2 en 321.000 MWH energie…
De cijfers van onze hypermoderne High 5-fabriek (in partnerschap in
Antwerpen) spreken voor zich. Door de glasstromen in vier soorten
gebruiksklaar glasgruis te scheiden, slaagt High 5 erin om het traditionele
aantal verwerkingsstappen terug te schroeven, wat ook het energieverbruik en de koolstofvoetafdruk reduceert. Het proces maakt het voor
glasbedrijven mogelijk om nieuwe flessen te maken met 90% gerecycleerd materiaal en dezelfde kwaliteitsnormen te behalen.

Meer gerecycleerd plastic
MEER INFO

Afval tot hoogwaardige secundaire grondstoffen transformeren: dat is
de missie van onze recyclagefabrieken. Ook voor plastic afvalstromen
zoals HDPE, PP… Onze site in Etalle en QCP (de fabriek van SUEZ en
LyondellBasell in Nederland) streven dezelfde doelstellingen na:
toekomstmogelijkheden bieden voor verschillende soorten kunststof
op de markt, bedrijven ervan overtuigen meer gerecycleerd plastic in
hun producten te verwerken, en zo een alternatief bieden voor steeds
schaarser wordende grondstoffen. Om hierin te slagen, investeert SUEZ
in de laatste technologieën en nieuwe fabrieken. Een voorbeeld hiervan
is TIVACO, een Belgisch plasticrecyclagebedrijf dat SUEZ samen met
LyondellBasell heeft overgenomen aan het einde van 2020.

Groene energie
MEER INFO

In de Antwerpse Waaslandhaven slaan SUEZ en Indaver de handen
ineen om een installatie te bouwen die niet-recycleerbaar houtafval
tot groene energie zal omvormen. E-Wood (voor ‘energieproductie van
houtafval’) zal ongeveer 180.000 ton houtafval per jaar verwerken en
20 MW aan elektriciteit opwekken. De reststoom wordt in het ECLUSEnetwerk geïnjecteerd, dat al vandaag bedrijven in de buurt van de
fabriek bevoorraadt dankzij SLECO (de verbrandingsoven van SUEZ en
Indaver). Met deze nieuwe installatie bevestigt SUEZ haar schouders te
zetten onder de verwezenlijking van de Vlaamse klimaatdoelstellingen.

Duurzaam bouwen
MEER INFO

Replic is het resultaat van een publiek-private samenwerking: een
recyclagefabriek die hoogwaardig gerecycleerd gips produceert. Het
concept is uniek in Europa. Deze fabriek in de autonome haven van Pecq is
uitgerust met een innovatief systeem dat de verschillende bestanddelen
van bouwafval effectief scheidt om gips terug te winnen en opnieuw te
gebruiken. Tot nu toe werkt Replic als een proefproject, maar op termijn
zal er elk jaar 10.000 ton gips worden verwerkt. Dat is goed nieuws voor de duurzame bouwsector, want gips is een oneindig recycleerbaar materiaal!
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Recyclage van
gebruikte matrassen

Textiel, polyurethaanschuim, latex, springveren … Sommige materialen
in onze oude matrassen kunnen gerust nog een tweede leven aan.
Daarom ontmantelt onze site in Sombreffe sinds 2015 bijna 70.000
matrassen per jaar. Nu de terugnameplicht ingevoerd is, wil SUEZ zijn
productiecapaciteit en recyclagepercentage (nu 65%) opdrijven door de
site te industrialiseren. Het doel? De druk op het gebruik van nieuwe
grondstoffen terugdringen en bijdragen aan de vermindering van de
CO2-uitstoot (ongeveer 1,5 ton CO2-equivalent per ton gerecycleerde
matrassen).

De cirkel is rond!

Compost uit de biologische verwerking van organisch afval heeft tal
van voordelen. In Erembodegem produceren SUEZ en Indaver samen
elk jaar 28.000 ton van dit soort compost. In hun gezamenlijke installatie ‘WIPS’ wordt groente-, fruit- en tuinafval zeven weken lang in
afgesloten tunnels en boxen bewaard. Het kwaliteitscompost dat zo
ontstaat, wordt als bodemverbeteraar opnieuw ingezet door tuin- en
landbouwers.

Nieuw leven voor
gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval vormt een risico voor de mens en de planeet. Het
grootste deel ervan wordt dus verbrand met energierecuperatie, conform
de wettelijke vereisten. Maar sommige oplosmiddelen, brandstoffen en
oliën kunnen eigenlijk worden gerecycleerd. Om die stoffen gemakkelijker in te zamelen, te vervoeren en te recycleren, heeft SUEZ installaties ontwikkeld zoals Oilco, Recyper, Recyfuel en Revatech (in partnerverband). Wat gebeurt er dan? De stoffen worden gedistilleerd, geklaard of gedecontamineerd met als resultaat producten die tot 100% gerecycleerd zijn met respect voor het milieu!
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Van recyclage tot eindproduct

Samsonite-koffer verkozen
tot ‘product van het jaar’

Milieuvriendelijke
medische vaten

MEER INFO

MEER INFO

Samsonite heeft de allereerste koffer gelanceerd die gemaakt is van
gerecycleerd plastic, afkomstig uit PMD-afval. Dit resultaat van een
vruchtbare samenwerking tussen SUEZ, LyondellBasell en Samsonite
heeft de naam S’CURE ECO gekregen en werd in 2020 bekroond met
een Plastics Recycling Award Europe (categorie ‘Huishoud- en vrijetijdsproduct van het jaar’). De koffer was een daverend succes, daarom is
er nu ook een tweede editie op de markt: de Samsonite MAGNUM ECO.
Deze wordt in 60.000 exemplaren geproduceerd in België.

Minder virgin plastic gebruiken, dat is ook in de medische sector een
relevant onderwerp. Tijdens de coronacrisis lanceerde SUEZ het eerste
vat uit gerecycleerd plastic voor risicohoudend medisch afval. Deze
innovatieve vaten, ontwikkeld in samenwerking met Mauser Benelux,
zijn niet alleen milieuvriendelijker, maar ook even veilig als de gangbare
vaten. Binnenkort kunnen alle ziekenhuizen die klant zijn van SUEZ dus
overschakelen op de nieuwe vaten, wat neerkomt op een vermindering
van de CO2-uitstoot van meer dan 955 ton per jaar.

100% gerecycleerde
rolcontainers
MEER INFO

Een steeds meer circulaire wereld: daar geloven we bij SUEZ volop
in. We nemen daarin graag het voortouw: in juli 2020 hebben we de
eerste duurzame rolcontainers voor onze eigen vloot besteld. Ze worden
gemaakt van gerecycleerde HDPE-plasticdeeltjes en bij hun productie
wordt 65% minder CO2 uitgestoten én maar liefst 88% minder energie verbruikt. Op termijn streven we naar een SUEZ-rolcontainerpark dat voor
100% uit gerecycleerde containers bestaat.

Door haar
recyclageactiviteiten
vermijdt SUEZ
in België

75%

meer
emissies dan
ze uitstoot.

272 kT
CO2 uitgestoten

480 kT
uitstoot vermeden
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Innovatie en duurzame logistiek

Digitale innovatie
MEER INFO

Bij SUEZ willen we een efficiënt en veilig economisch model garanderen, en in dat kader maken we graag gebruik van digitale innovaties.
Denk bijvoorbeeld aan de EOC-app, een tool die de kwaliteit van onze
afvalstromen verbetert door niet-conformiteitsproblemen aan de bron
op te lossen. Of aan Easy Waste, een platform dat onze klanten helpt
bij hun globale en duurzame afvalbeheer. In 2020 plantte SUEZ Belgium
ook een boom voor elke klant die overstapte naar een digitale factuur.
In totaal kwamen er zo 8.378 nieuwe bomen bij! Op die manier helpen
we de digitalisatie én de natuur een handje.

Duurzaam transport

Omdat we bij SUEZ onze milieu-impact willen verkleinen, zijn we
voortdurend op zoek naar alternatieve transportoplossingen voor ons
afval. En transport via de waterwegen is daar één van! In onze High
5-fabriek verloopt 40% van de glastoevoer en 40% van het transport
van afgewerkte producten al per schip. Tegen 2022 zal ook bijna 75%
van de bodemas op onze Valomac-site via het water worden aangeleverd. En dat is slechts het begin: we zijn nog volop bezig met het
uitwerken en analyseren van projecten voor onze sites in Gent, Beerse,
Valomet, Replic en Filao.

Minder vervuiling
MEER INFO

Dit proefproject overbrugt de kloof tussen concurrenten. In 2020
lanceerden Renewi en SUEZ een gezamenlijk project waarbij ze samen
PMD-bedrijfsafval inzamelden bij hun klanten in Oost-Vlaanderen. Dit
project in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Logistiek
verminderde niet alleen de uitstoot van vervuilende stoffen (CO2 en NOx),
maar ook de files op de weg!
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Schonere logistiek

Bestelwagens gebruiken voor de afvalophaling in rurale en stedelijke
zones, de Europese normen voor de motoren van onze vrachtwagens
strikt naleven, onze voertuigen optimaler laden … Bij SUEZ gaan we
voor duurzame en verantwoorde logistiek. In 2020 besloten we daarom
te investeren in de geleidelijke vernieuwing van ons voertuigenpark. Om
onze resultaten nog meer te verbeteren, hebben onze bestuurders een
opleiding over milieubewust rijden gevolgd. Ook werken ze nu met een
app die hun vorderingen meet (‘Route 42’).

Optimalisatie van
woon-werkverkeer

In 2020 spande SUEZ zich nog sterker in om het woon-werkverkeer van
alle medewerkers te optimaliseren met bijvoorbeeld een aanbod opleidingen op afstand (e-learning), meer telewerk, elektrische bedrijfswagens, elektrische laadpalen op de sites enzovoort. Sinds de lancering
van MyPlan (ons variabele vergoedingssysteem) in 2019 hebben onze
medewerkers ook 138 fietsen besteld.
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Betrokken medewerkers
DE GRENZEN VAN RECYCLAGE VERLEGGEN
Bij SUEZ gaan milieubescherming en innovatie hand in hand. Een mooi voorbeeld daarvan is onze
sortering van bodemas (residu dat overblijft na de verwerking van restafval). Het harde werk van
onze teams om steeds meer materiaal te recycleren, heeft geleid tot de oprichting van een van
de meest opmerkelijke recyclagefabrieken in Europa: Valomet. Een gesprek met projectmanager
Simon Waroquier (33 jaar).
Hoe ziet je professionele loopbaan eruit?
Ik ben afgestudeerd als burgerlijk ingenieur en wilde altijd al in
de milieusector werken. Maar als ze me toen hadden verteld dat
ik later zou meewerken aan een ambitieus project als Valomet,
dan had ik dat nooit geloofd!
Hoe is het idee om deze fabriek te bouwen ontstaan?
Op onze Valomac-site verwerkten we al bodemas tot secundaire
grondstoffen. Granulaat, zand, ferrometalen, dat soort dingen.
Maar we wilden graag ons recuperatiepercentage van non-ferrometalen opschroeven. Een aanpak van voortdurende verbetering heeft ons ertoe gebracht een van onze productielijnen uit

te breiden. Vervolgens bouwden we een proefeenheid die ultrafijne deeltjes extraheert en metalen scheidt op basis van hun
densiteit. Op basis van dat concept zag Valomet het levenslicht.
Wat was jouw rol in het project?
Als projectmanager stond ik in voor het ontwerp en de bouw van
de fabriek. Maar eigenlijk was dat teamwerk. We hebben enorm
veel testen en onderzoek gedaan bij onze leveranciers en op ons
proefproject om de projecthypotheses te valideren en het proces
te optimaliseren. Zo hebben we onze ervaring kunnen uitbreiden
en de directie ervan overtuigd dat ons project een succes zou
worden. En daar hebben we vandaag genoeg bewijs van.

"Het milieu zit in ons DNA"
Simon Waroquier, Projectmanager
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Start-stop
–
Om onze CO2-uitstoot nog
verder te verkleinen, zijn
onze kranen, vorkheftrucks en bulldozers vanaf
nu uitgerust met een
automatisch systeem dat
de machine bij langdurige
stilstand automatisch
uitschakelt.

Sport en solidariteit
–

Stop zwerfvuil
–

Om het Rode Kruis te helpen in de strijd tegen
het coronavirus, hebben onze medewerkers
in juni 2020 te voet of met de fiets meer dan
14.000 km afgelegd. Dat deden ze in het kader
van de SUEZ Belgium Challenge.

In het kader van onze campagne ‘SUEZ ruimt op
2020’ hebben 300 SUEZ-collega’s in totaal maar
liefst 7 ton zwerfvuil in de buurt van hun woning
verzameld, overal in België.
MEER INFO

MEER INFO

Microcontainerparken
–
Aan de bron sorteren, onze medewerkers vragen ernaar! Om hen te helpen bij het sorteren
van hun eigen afval, heeft SUEZ bij een aantal
vestigingen microcontainerparken geplaatst.

Lichtere e-mails
–
Bye bye
wegwerpplastic
–
In 2020 werd al het plastic voor eenmalig
gebruik uit de pauzelokalen van SUEZ
verbannen. In plaats daarvan zijn op al onze
sites Cup2Paper (100% recycleerbare bekers),
drinkflessen, waterfonteinen en houten
roerstaafjes geïntroduceerd.

Nu telewerk door de pandemie de norm is
geworden, hebben we bij SUEZ een gloednieuwe e-mailhandtekening ingevoerd. Ook
moedigen we onze medewerkers aan om met
andere kleine gebaren de digitale vervuiling te
verminderen.

Fairtrade
koffie
–
In één jaar tijd drinken
onze teams bijna 850.000
kopjes koffie op het werk!
Daarom kozen we er in
2020 voor om al onze
koffiemachines te bevoorraden met fairtradekoffie.

HSSE-dag
–
Elk jaar staan milieu,
veiligheid en gezondheid
centraal tijdens onze
HSSE-dag. Tijdens dit
uitwisselingsmoment
organiseren we op al onze
sites ludieke quizzen,
spelletjes en challenges.

MEER INFO
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Het goede voorbeeld geven op onze sites
Meer dan 5000 zonnepanelen

Neder-Over-Heembeek, Luithagen, Brugge, Izegem, Gent, Etalle…
Zowel in het noorden als in het zuiden van het land helpt SUEZ
hernieuwbare energie op te wekken, want op onze daken liggen meer
dan 5000 zonnepanelen. In totaal zijn ze goed voor een vermogen van
1200 kWp, waarvan 320 kWp alleen al dankzij Valomet. Als referentie
op het vlak van duurzaam ondernemerschap beschikt deze industriële vestiging over 841 zonnepanelen. De groene energie die er wordt
opgewekt, gaat rechtstreeks naar de installaties.

De wind in de zeilen

Het is niet de eerste, maar (voorlopig) wel de laatste: in 2020 plaatsten
we een windmolen op onze site in Gent. Na die van Luithagen is dit
technologische hoogstandje goed voor een vermogen van naar
schatting 3,45 MW aan windenergie. De 137 m hoge installatie helpt
onze recyclagefabriek zelfvoorzienend te zien wat energie betreft. Deze
windmolen, die boven het Gentse landschap uittorent, toont aan dat
SUEZ bij zijn energieoverstap een versnelling hoger wil schakelen.

Duurzaam bouwen

Zuinige lampen, waterdoorlatende parkeerterreinen, bescherming
tegen grondwater… Bij de bouw of renovatie van elke site staat het
milieu centraal voor SUEZ. In Gent en Genk hebben we groendaken op
onze gebouwen aangelegd. Deze daken zijn niet alleen echte biodiversiteitsboosters, maar verkleinen ook het risico op overstromingen én
verbeteren de luchtkwaliteit.

100% groene en lokale elektriciteit

Ooit was het een wens van SUEZ, maar nu is het werkelijkheid: sinds
januari 2021 werken al onze operationele vestigingen uitsluitend met
lokaal geproduceerde groene elektriciteit! Met deze stap maakt SUEZ
de cirkel rond, want de Garanties van Oorsprong (GO’s) die onze onderneming heeft gekocht, zijn uitgevaardigd door SLECO (de afvalenergiecentrale van SUEZ en Indaver) in Vlaanderen en door onze stortplaats
in Wallonië.
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Bijen beschermen

In ons land verdwijnen er steeds meer bijenkolonies. Om het tij te
keren, draagt SUEZ een steentje bij met vier bijenkorven op onze sites in
Sombreffe en Steenbakkersdam (Beerse). Bijen spelen een essentiële
rol in de bestuiving van onze gewassen. Om ze te beschermen, wordt
binnenkort op een centrale plaats in het nieuwe logistieke gedeelte
van de site van Sombreffe een hotel voor wilde bijen geïnstalleerd.
Deze projecten, samen met onze partner BeeOdiversity, dragen niet
alleen bij aan het behoud van de biodiversiteit, maar helpen ons ook
om het milieu te monitoren. De honing en pollen op deze locaties
worden namelijk geanalyseerd.

Schuilplaats voor vogels

Meeuwen, zwaluwen, valken, gierzwaluwen en zelfs ooievaars… Op
onze site in Neder-Over-Heembeek voelen heel wat vogels zich thuis.
Sommige behoren zelfs tot beschermde soorten en krijgen daarom
extra aandacht. Een valkennestkast, een dubbel vogelhuisje voor
zwaluwen, een nest voor de ooievaars van Planckendael (projectanalyse lopende): bij SUEZ is geen moeite ons te veel om over het
welzijn en de bescherming van onze gevederde vrienden te waken.

"Als belangrijke speler in de milieusector is het
essentieel dat wij de daad bij het woord voegen.
Op onze sites moedigen we dan ook initiatieven
aan die onze milieu-impact verkleinen en de
biodiversiteit promoten."
Dominique Maghe, verantwoordelijke voor een sorteercentrum
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De SUEZ groep
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Wereldleider op het
vlak van milieudiensten
SUEZ, al 160 jaar een expert in afvalverwerking en waterbehandeling, is actief op de vijf
continenten. De groep is dan ook een wereldleider op het vlak van milieudiensten. In
mei 2020 nam SUEZ tijdens een algemene vergadering zijn officiële bestaansreden aan:
werken aan een duurzaam milieu, elke dag.

De grondgedachte van de SUEZ Groep
SUEZ baseert zich op de knowhow die het bedrijf sinds het einde van de 19e eeuw opdeed
om mensen te helpen om hun levenskwaliteit voortdurend te verbeteren. Hoe? Door hun
gezondheid te beschermen en de economische groei te ondersteunen.
Wij streven ernaar essentiële milieudiensten voor iedereen toegankelijk te maken. We
leveren kwaliteitsvol water voor elk gebruiksdoel én beschermen deze waardevolle
grondstof tegelijkertijd. We verwerken afvalwater en afval tot nieuwe grondstoffen.
Door de demografische groei, de klimaatverandering en de sociale en geografische
ongelijkheid krijgen steeds meer bevolkingsgroepen te maken met de gevolgen van de
milieunoodsituatie waarin onze planeet zich bevindt. SUEZ zet zich elke dag opnieuw
in om de essentiële elementen van het milieu veilig te stellen: water, aarde
en lucht, dé sleutels voor onze toekomst. SUEZ doet al het mogelijke om het
natuurlijke kapitaal te beschermen en te herstellen, en zo ook de biodiversiteit op land en
in het water veilig te stellen.
Als betrokken partner van steden en gemeenten, van bedrijven en burgers, roept de
SUEZ groep haar stakeholders op om de milieu-overgang te doen slagen door circulaire
economische modellen te ontwikkelen en innoverende oplossingen voor de uitdagingen
van morgen te bedenken.
De teams van SUEZ zijn trots op hun werk en dragen onze waarden hoog in
het vaandel. Wereldwijd werken ze aan een duurzaam milieu, elke dag.
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SUEZ in cijfers 2020

17,2

Mds€

omzet

74

percentage van de omzet die in aanmerking
komt voor de Europese groene taxonomie

86 000
medewerkers op de 5 continenten
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MILIEUTRANSITIE

INNOVATIE EN PRESTATIES
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water (hergebruik van
afvalwater, ontzilting)
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Mt
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van de klanten van de groep

326
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prestatiebesparingen
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€
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103
4000
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In het kader van het 1,5 °C-traject dat het IPCC
in 2018 sterk aanraadde, heeft de SUEZ groep een
strategisch plan uitgewerkt met drie ijzersterke
klimaatengagementen.

1

Onze
engagementen

-45%
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Tegen 2030* de rechtstreekse en onrechtstreekse uitstoot van broeikasgassen van
onze activiteiten met 45% verlagen
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Onze klanten tegen 2030 per jaar 20 miljoen
ton CO2 helpen te voorkomen
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Onze klanten tegen 2030 oplossingen bieden die 100%
duurzaam zijn en dus een positieve milieuvoetafdruk
hebben wat CO2, water en biodiversiteit betreft
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*referentiejaar: 2014

Akkoorden en certificeringen
Om initiatieven die klimaatverandering beperken aan te moedigen, neemt SUEZ actief deel aan het publieke
debat en zet zich samen met ondernemingen, academici en verenigingen in voor een duurzamer milieu.

MEER INFO

Sign for my Future
In 2019 schaarde SUEZ zich achter de campagne ‘Sign for my Future’, die eist
dat onze regering een ambitieuzer klimaatbeleid uitwerkt. Deze petitie, die op
initiatief van The Shift werd gelanceerd, heeft honderden burgers, organisaties,
verenigingen en bedrijven gemobiliseerd die zich inzetten voor de naleving van
het Akkoord van Parijs. Het doel: de klimaatopwarming onder de 2 °C houden en
al het mogelijke doen om de opwarming tot 1,5 °C te beperken.

Belgian Alliance for Climate Action
In het verlengde van ‘Sign for my Future’ sloot SUEZ zich in september 2020
aan bij de Belgian Alliance for Climate Action, een vereniging van meer dan
50 Belgische organisaties die hun uitstoot van broeikasgassen willen verminderen. Binnen deze vereniging treedt SUEZ op als mentor door zijn best
practices en expertise te delen tijdens vergaderingen en evenementen. Op
deze manier inspireren we niet alleen andere ondernemingen, maar leren we
zelf ook bij.

ISO 14001-certificatie
SUEZ leeft niet alleen de wet strikt na, maar streeft er ook naar om de
vereisten en het milieubeheer op al haar sites te optimaliseren. Ons ISO
14001-certificaat is het bewijs en de beloning van onze inspanningen op dat
vlak. Het certificaat dekt al onze activiteiten: inzameling, transport, opslag en
overdracht, sortering, voorbehandeling en behandeling, recyclage, heropwaardering en commercialisering van niet-gevaarlijk en gevaarlijk afval van
huishoudens, publieke organisaties, kmo’s en industriële activiteiten.

Onderzoekspartnerschap
Via ons wereldwijde netwerk van competentiecentra bieden we onze klanten een vooraanstaande technische en wetenschappelijke
expertise aan. Zo kunnen wij garanderen dat hun afval optimaal wordt gerecycleerd en heropgewaardeerd. In die context werken we
regelmatig samen met universiteiten en onderzoeksinstellingen, zoals de KU Leuven, de Universiteit Gent en VITO.
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