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Certificaatnr.: 

210441-2016-AE-NLD-RvA 

Initiële certificatiedatum: 

18 februari 2005 

 

Geldig: 

19 februari 2020 - 18 februari 2023 

 
Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van 

De groep SUEZ R&R in België 
Keizer Karellaan 584 bus 7, 1082  Sint-Agatha-Berchem, België 
en de locaties zoals vermeld in de appendix bij dit certificaat 
 

 
voldoet aan de eisen gesteld in de Milieumanagementsysteem norm: 

ISO 14001:2015 
 
 
Dit certificaat is verstrekt op basis van het ISO 14001 certificatiesysteem van SCCM 

en is geldig voor de volgende scope: 
Verkoop, verhuur en installeren van (ondergrondse) afvalcontainers en 

verpakkingen.  
Het inzamelen, transporteren, op – en overslaan, sorteren, bewerken en 
verwerken, recycleren, valoriseren en trading van niet gevaarlijke en 

gevaarlijke afvalstoffen van huishoudelijke afkomst, overheidsdiensten, 
kleine en middelgrote ondernemingen en industriële activiteiten.  

Uitbating van een overslagcentrum voor hergroepering en voorbehandeling 
van gevaarlijke afvalstoffen.  
Vernietigen van archieven, confidentiële documenten en/of elektronische 

informatiedragers. 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
De groep SUEZ R&R in België 
De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

De groep SUEZ R&R in België Keizer Karellaan 584 bus 7, 1082  
Sint-Agatha-Berchem, België 

Verkoop, verhuur en installeren van 
(ondergrondse) afvalcontainers en 
verpakkingen. Het inzamelen, 
transporteren, op – en overslaan, 
sorteren, bewerken en verwerken, 
recycleren, valoriseren en trading van 
niet gevaarlijke en gevaarlijke 
afvalstoffen van huishoudelijke afkomst, 
overheidsdiensten, kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
industriële activiteiten. Uitbating van een 
overslagcentrum voor hergroepering en 
voorbehandeling van gevaarlijke 
afvalstoffen. Vernietigen van archieven, 
confidentiële documenten en/of 
elektronische informatiedragers. 
 

SUEZ R&R BE Wallonie Zoning de Jumet, 3ieme Rue, 6040  
Jumet, België 

Verkoop, verhuur en installeren van 
(ondergrondse) afvalcontainers en 
verpakkingen. Het inzamelen, 
transporteren, op – en overslaan, 
sorteren, bewerken en verwerken, 
recycleren, valoriseren en trading van 
niet gevaarlijke en gevaarlijke 
afvalstoffen van huishoudelijke afkomst, 
overheidsdiensten, kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
industriële activiteiten. Uitbating van een 
overslagcentrum voor hergroepering en 
voorbehandeling van gevaarlijke 
afvalstoffen incl. controle van grote 
verpakkingen (GRV). 
 

SUEZ R&R BE Wallonie Parc Industriel, rue de l'Avenir 22, 
4460  Grâce-Hollogne, België 

Verkoop, verhuur en installeren van 
(ondergrondse) afvalcontainers en 
verpakkingen. Het inzamelen, 
transporteren, op – en overslaan, 
sorteren, bewerken en verwerken, 
recycleren, valoriseren en trading van 
niet gevaarlijke en gevaarlijke 
afvalstoffen van huishoudelijke afkomst, 
overheidsdiensten, kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
industriële activiteiten. 
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Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

SUEZ R&R BE North Schomhoeveweg 1, 2030  
Antwerpen, België 
 

Verkoop, verhuur en installeren van 
(ondergrondse) afvalcontainers en 
verpakkingen. Het inzamelen, 
transporteren, op – en overslaan, 

sorteren, bewerken en verwerken, 
recycleren, valoriseren en trading van 
niet gevaarlijke en gevaarlijke 
afvalstoffen van huishoudelijke afkomst, 
overheidsdiensten, kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
industriële activiteiten. 

Geleenlaan 28 - 30 - 32, 3600  Genk, 
België 
 

Hulsdonk 10 - 20, 9042  Gent, België 
 

Kleine Pathoekweg 51 - 53, 8000  
Brugge, België 
 

Lilsedijk 53, 2340  Beerse, België 

Vilvoordsesteenweg 218, 1120  
Brussel, België 
 

Werkhuizenkaai 100, 1000  Brussel, 
België 
 

Steenweg naar As 2, 3630  
Maasmechelen, België 
 

Lodewijk de Raetlaan 9, 8870  
Izegem, België 
 

SUEZ R&R BE North Steenbakkersdam 43 - 44, 2340  
Beerse, België 

Verkoop, verhuur en installeren van 
(ondergrondse) afvalcontainers en 

verpakkingen. Het inzamelen, 
transporteren, op – en overslaan, 
sorteren, bewerken en verwerken, 
recycleren, valoriseren en trading van 
niet gevaarlijke en gevaarlijke 
afvalstoffen van huishoudelijke afkomst, 
overheidsdiensten, kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
industriële activiteiten. Uitbating van een 
overslagcentrum voor hergroepering en 
voorbehandeling van gevaarlijke 
afvalstoffen. 
 

SUEZ R&R BE North Industriezone Zuid IV, 
Waterkeringstraat 10, 9320  
Erembodegem, België 

Verkoop, verhuur en installeren van 
(ondergrondse) afvalcontainers en 
verpakkingen.  Het inzamelen, 
transporteren, op – en overslaan, 
sorteren, bewerken en verwerken, 
recycleren, valoriseren en trading van 
papier en karton (vertrouwelijk en niet 
vertrouwelijk) van huishoudelijke 
afkomst, overheidsdiensten, kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
industriële activiteiten. Vernietigen van 
archieven, confidentiële documenten 
en/of elektronische informatiedragers.  
 

 

 
 

 


