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PERSBERICHT 

28 april 2022: Alle Belgische afvalverbrandingsinstallaties vragen extra aandacht voor 

veiligheid op Wereldveiligheidsdag 

Elke vrachtwagenchauffeur die op 28 april één van de Belgische afvalverbrandingsinstallaties 

binnenrijdt, zal worden aangesproken op zijn veilig gedrag. Die dag is het wereldveiligheidsdag. De 

leden van Belgian  Waste-to-Energy sensibiliseren voor valgevaar en het dragen van de correcte 

persoonlijke beschermingsmiddelen.  

Elk incident is er één te veel 

De sensibiliseringsactie rond veiligheid in de storthal vindt voor de 2de keer plaats op initiatief van de 

veiligheidsmedewerkers van de Belgische afvalverbrandingsinstallaties omdat elk incident er één te 

veel is.  Te vaak nog worden om verschillende -vaak heel menselijke- redenen de regels overtreden. 

BW2E deelde online een filmpje, gebaseerd op waargebeurde feiten. Hierop getuigt een 

vrachtwagenchauffeur hoe hij in de bunker viel doordat hij zijn voertuig, uit hoffelijkheid voor 

medechauffeurs in de hal, dichter bij de bunkerrand had geplaatst dan was voorgeschreven. 

“We hopen met dit filmpje de chauffeurs op het hart te drukken absoluut de voorgeschreven regels te 

volgen. Voor hun eigen veiligheid én die van de mensen rondom hen.”, zegt BW2E-voorzitter Geert 

Magerman.“ Onze sector levert heel wat inspanningen om de veiligheid in en rond de loskades van 

waste-to-energyinstallaties te verbeteren: d.m.v. signalisatie, opleidingen, powerpoints,… Maar soms 

staan mensen niet voldoende stil bij de impact die een bepaalde handeling kan hebben op de 

veiligheid. Denk maar aan het belang van zien en gezien worden en het dragen van een fluo hesje.” 

Het is vaak pas ná een incident dat men zich daar bewust van is. Blijven sensibiliseren is volgens ons 

de boodschap.” 

Campagne met focus op persoonlijk contact  

Net zoals in 2021 kiest BW2E voor een persoonlijke aanpak naar de vrachtwagenchauffeurs die afval 

komen aanleveren: een kort persoonlijk gesprekje over de veiligheid, geflankeerd door banners, flyers 

en een social media campagne. Twee thema’s dit jaar: het dragen van de juiste persoonlijke 

beschermingsmiddelen (helm, hesje, bril, veiligheidsschoenen) en valgevaar. 

Veiligheid bestendigen  

Tijdens de actie wordt gemeten welke gevaarlijke situaties zich het vaakst voordoen.  Hier zal extra 

aandacht besteed worden in de weken die volgen op de campagne. Het doel is om er in de toekomst 

nog meer voor te zorgen dat onveilige situaties in de storthallen vermeden worden. 

__________________________________________________________________________ 

Belgian Waste-to-energy groepeert alle Belgische installaties die huishoudelijk én vergelijkbaar 

restafval verwerken met terugwinning van energie. In totaal zetten zij jaarlijks 2,8 miljoen ton afval om 

tot energie en materialen voor vandaag en morgen. Jaarlijks produceren zij meer dan 1,5 miljoen 

MWh elektriciteit die gedeeltelijk  hernieuwbaar is. Dit komt overeen met de energiebehoefte van 

430.000 gezinnen.  Daarnaast leveren BW2E-leden warmte aan residentiële of industriële  

warmtenetten. www.bw2e.be 

Perscontact BW2E: Silvia Colazzo, Communicatiemanager, +32 476 63 18 27, 

silvia.colazzo@indaver.com 
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Veiligheidscampagne BW2E 

Leden BW2E die deelnemen aan de actie 

(in alfabetische volgorde) 

naam adres Perscontact  

Biostoom Beringen Industrieweg 170, 3583 Beringen Via perscontact BW2E 

Imog 
Kortrijksesteenweg 264 - 8530 

Harelbeke 
Koen Delie – tel. +32 474 89 00 14 

Indaver 
Molenweg, haven 1940, 9130 Beveren 

(Doel) 
Inge Baertsoen – tel. +32 497 970 570 

Ipalle 
Unité de Valorisation Enérgétique, Rue 

de Ribonfosse, 7971 Thumaide 
Nathalie Remy – tel. +32 479 96.84.19 

ISVAG 
Boomsesteenweg 1000, 2610 

Antwerpen 
Tom De Bruyckere - tel. +32 476 45 15 03 

IVAGO Proeftuinstraat 43 - 9000 Gent Sandra Deneef – tel. +32 476 90 57 02 

IVBO Pathoekeweg 41, 8000 Brugge Tom Espeel – tel. +32 (0)50 45 63 33 

IVM Sint-Laureinsesteenweg 29 - 9900 Eeklo Jean-Marie Staelens – tel. +32 (0)9 218 71 55 

IVOO Klokhofstraat 2 - 8400 Oostende Via perscontact BW2E 

Mirom Roeselare 
Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 

Roeselare 
Via perscontact BW2E 

Net Brussel 
Brussel Energie - Leon Monnoyerkaai 8, 

1000 Brussel 
Geert Magerman – tel. +32 477 86 12 13 

TIBI 
Unité de Valorisation Energétique 

Port de la Praye 1, 6250 Pont-de-loup 
Flavio Lattuca – tel. +32 494 79 84 82 

 

Niet-leden die spontaan deelnemen aan de actie (in alfabetische volgorde) 

Naam adres perscontact 

Biostoom Oostende Solvaylaan 7 | 8400 Oostende Bart David – tel. +32 486 79 36 06 

IOK Afvalbeheer 

- MBS,Eindhoutseheide 29, 2440 Geel  

- OGG, Eindhoutseheide 27, 2440 Geel 

(zelfde poort als MBS) 

- MMO, Voorbeemden 10, 2400 Mol 

- MBO, Steenbakkersdam 42, 2340 

Beerse 

- CPI, Oosteneinde z/n, 2340 Beerse 

- MOG, Hagelberg 10, 2250 Olen 

- MME, Kiezel 300, 2450 Meerhout 

- MBM, Oosteneinde z/n, 2340 Beerse 

(zelfde poort als CPI) 

Katleen Mertens – tel. +32 473 77 60 20 

SLECO 
Molenweg, haven 1940, 9130 Beveren 

(Doel) 
Inge Baertsoen – tel. +32 497 970 570 
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