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20,1 M€
17 430  

afvoer afvalstoffen
van klanten 

(activiteit IHM)

211,6 M€
13 408.75

MWh geproduceerd door 
hernieuwbare of alternatieve 

energie

1 235 
inwoners aangesloten op

een warmtenet

2 480 
ton CO2 bespaart

Omdat onze beslissingen, keuzes en acties van vandaag de wereld van morgen zullen beïnvloeden, 
zet Veolia Belgium & Luxembourg zich in om de toegang tot bronnen te ontwikkelen, te behouden 
en te vernieuwen. Dankzij zijn vrouwen en mannen, zijn internationale reputatie en zijn expertise, 
ontwerpt en implementeert onze Groep innovatieve oplossingen en systemen die aangepast zijn aan 
de behoeften van elke klant. 

Als speler in de circulaire economie denken wij voortdurend na over een meer respectvoller beheer van 
onze bronnen, waarbij niets verloren gaat. Alles wordt gerecycleerd, gewaardeerd of gedeeld. Al onze 
acties zijn gericht op het ideaal van een volledig circulaire economie voor een duurzamer groeimodel.

“Bouwen aan de wereld van morgen begint vandaag.”

38,8 M€

6 596 
sites

2 274
werknemers tot u

dienst op meer dan  

Nicolas Germond
Afgevaardigd Bestuurder

Veolia België & Luxemburg

De milieu- uitdagingen
van onze klanten aangaan 

Water EnergieAfval

1,3 miljoen 
inwoners waarvan  

afvalwater gezuiverd werd

102 miljoen m3  
Gezuiverd water 

112 miljoen   
m3 gezuiverd afvalwater

Onze aanwezigheid in België en Luxemburg

271 M€ 
omzet
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Een derde van de 
opleidingsuren 
voor de 
medewerkers 
in 2018 werd 
besteed aan 
gezondheid en 
veiligheid op het 
werk.  
Veolia is van mening dat het zijn 
verantwoordelijkheid is om zijn 
medewerkers te beschermen tegen 
beroepsrisico’s en om, via concrete 
acties, in te spelen op actuele 
problemen zoals;

Altijd met het doel op   
“Zero Ongevallen”.

Door het ontwikkelen van 
de vaardigheden van onze 
medewerkers om nieuwe 

“know-how” te delen.

Door innovatieve
oplossingen te ontwikkelen

die voldoen aan de behoeften
van onze klanten. 

VEILIGHEID

Door onze beroepen
toegankelijk te maken voor 

iedereen. 

OPLEIDING

DIVERSITEIT DUURZAAMHEID

Samenwerken met Veolia, is zich  
inzetten voor een duurzame  
ontwikkeling:
•  door bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering
•  door het bevorderen van diensten die essentieel zijn voor de  

gezondheid en de menselijke ontwikkeling
• door een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen
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Onze oplossingen voor onze klanten 

VOOR STEDEN EN
HUN INWONERS

VOOR DE
INDUSTRIE 

•  Universele toegang tot essentiële 
diensten in steden

•  Ontwikkeling van een circulaire 
economie in stedelijke diensten

•  Een sterkere sensibilisering van 
de bevolking ten opzichte van 
het verbruik en het sparen van 
grondstoffen 

•  Energie-efficiëntie

•  Water, een strategische uitdaging 
voor de groei van bepaalde sectoren 
of industrieën

•  De vermindering van de milieu- 
effecten

•  De behandeling van bepaalde moei-
lijke verontreinigingen

•  De integratie van circulaire econo-
mische oplossingen in productiepro-
cessen

•  De noodzaak om de energie-effici-
entie te verhogen met het oog op 
het concurrentievermogen



De circulaire economie

Aangezien een ideale kringloopeconomie niet 
alleen te verwezenlijken is, ontwikkelt Veolia 
oplossingen voor en met haar klanten om de 
schaarste aan grondstoffen te verhelpen. 
De ene zijn afval wordt de grondstof voor de 
andere. 
Veolia creëert daarom lokale loops tussen 
spelers die in het gebied gelegen zijn.   

“Het traditionele, lineaire productie-
schema van “onttrekken, vervaardi-
gen, verbruiken en wegwerpen” wordt 
in de circulaire economie vervangen 
door het schema van “vervaardigen, 
verbruiken, hergebruiken, recycleren 
en vervaardigen”, waarbij tijdens elke 
fase wordt vermeden dat bronnen 
worden verspild en waarbij de tevre-
denheid van de consument gegaran-
deerd blijft.”*

* Volgens het Instituut voor circulaire 
economie en artikel 
L110-1-1 van de Milieuwet

VERANDEREN ONTWERPEN VOORBEREIDEN

Van onze levensstijl, 
productie- en 

consumptiepatronen

Van nieuwe manieren 
voor recycling 

en herwaardering 

Van een economisch 
model dat bronnen 
bewaart uit afval en 

overexploitatie

CB

 

en ressources pour les autres.

Overgang van een lineaire 
economie naar een meer circulaire

economie ontwikkeling van een sober 
en duurzaam model voor het 

gebruik van grondstoffen.
RECYCLAGE 

GERECYCLEERDE
PRODUCTEN 

ECOLOGISCH
ONTWERP 

PRODUCTIE  
RECUPERATIE 

ENERGIE 

LOSKOPPELING 
HUIDIG CIRCUIT 

CONSUMPTIE 
HERGEBRUIK 

INZAMELING EN SORTERING
VAN AFVAL 
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