
“FEBRIS YOUR PARTNER IN ENVIRONMENT, SAFETY & HEALTH AND 

BIOSAFETY” 

FEBRIS AIMS AT FEWER BIOSAFETY RISKS 

FEBRIS BIORISK CONSULT 
FEBRIS Biorisk Consult 
Basispakket Milieukundige Begeleiding  

 

 

Elk bedrijf dient al snel een aantal milieuverplich�ngen na te leven. 

Denk maar aan de diverse milieuvergunningsvoorwaarden gekoppeld 

aan de vereiste milieuvergunning. FEBRIS is de gids door ingewikkelde 

we�en en reglementeringen en ontwart het kluwen van vergunningen 

en inspec�es.  

Daarnaast worden sommige bedrijven verplicht om zich te laten bege-

leiden door een milieucoördinator. 

 

FEBRIS Milieucoördina�e en advies—Kernac�viteiten in een noten-

dop: 

• Externe milieucoördinator 

• Milieuvergunning: opstellen van de milieuvergunningsaanvraag  

• Milieuadvies en milieuadministra�e 

• Arbeidsveiligheid - Ondersteuning van de interne preven�eadviseur 

• Milieuaudits 

• Interne bedrijfsopleidingen veiligheid en milieu 

• Risicoanalyse 
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FEBRIS denkt mee met de klant en kan dankzij zijn  

mul�disciplinaire kennis en ervaring,  

snel en kostenefficiënt tot een klantgerichte oplossing komen 
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Uw externe milieucoördinator 

Bedrijven die volgens Vlarem zijn ingedeeld in de 1ste klasse, zijn (meestal) ver-

plicht een milieucoördinator aan te stellen.  FEBRIS neemt de decretaal vastge-

legde taken op zich en zorgen voor een correcte opvolging van het milieubeleid 

van uw onderneming.  Uw adviseur van de interne milieucoördinator  

Vele bedrijven hebben reeds een milieucoördinator in dienst. Vaak hee1 deze 

ook nog andere taken, in de produc�e of als preven�eadviseur. Regelma�g 

merken we bij FEBRIS dat het bijblijven en dieper ingaan op milieuverplich�n-

gen een moeilijke en �jdrovende taak is. FEBRIS helpt de interne milieucoördi-

nator  op de hoogte te blijven en kan zelfs instaan voor de verslaggeving naar 

de bedrijfsleiding. Uiteraard gebeurt dit steeds in overleg met de interne mili-

eucoördinator. 

 

Uw milieuadviseur 

 

Ook wanneer het aanstellen van een milieucoördinator niet verplicht is, kan 

FEBRIS een adviserende rol spelen. De te volgen milieuregels zijn immers de-

zelfde, of het bedrijf nu in klasse 2 of in klasse 1 is ingedeeld. Ook kleinere be-

drijven worden geconfronteerd met wetgeving rond afvalwaterheffingen, ver-

pakkingen of emissieme�ngen. 

 

Taken van de milieucoördinator of milieuadviseur: 

 

• advies over milieuwetgeving van toepassing voor uw bedrijf: Vlarem, 

Vlarema, Vlarebo,… ; 

• advies over uit te voeren me�ngen en keuringen binnen uw bedrijf: 

afvalwateranalyses en luchtemissieme�ngen, keuringen van drukvaten 

en stookolietanks,…; 

• registra�e en controle van de resultaten van deze me�ngen en keurin-

gen; 

• overleg met verschillende overheidsinstan�es (gemeente, provincie, 

OVAM, VMM ,…) en omwonenden; 

• evalua�e van de milieu-impact van geplande investeringen 

De overheid vraagt bij de meeste bedrijven jaarlijks een aantal milieuge-

gevens  op. FEBRIS gee1 u hierover het nodige advies, of neemt deze ta-

ken op zich. Het gaat vooral over volgende verplich�ngen: 

• verpakkingenadministra�e: aangi1en aan Fost-Plus, Val-I-Pac of IVCIE , 

opmaak preven�eplannen rond verpakkingsafval en jaarlijkse evalua�e; 

• afvalwateraangi1e bij VMM , aanvraag en melden meetcampagne, op-

volging  en melden van resultaten, berekening voordeligste aangi1e 

(forfaitair of uitgebreid); 

• grondwateraangi1e; 

• Aangi1es in het kader van de aanvaardingsplicht van bepaalde afval-

stoffen (ba�erijen, elektrische toestellen,…). 
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Opmaak van de Milieuvergunningsaanvraag 

 

Strategisch advies en begeleiding project 

Uw project wordt getoetst aan de vigerende wetgevingen en gescreend ten 

opzichte van deze wetgevingen om de haalbaarheid van het project te kunnen 

evalueren. 

Strategische overlegvergaderingen met de overheid evenals met advies verle-

nende instan�es worden desgewenst voorbereid en opgevolgd. Op basis van 

de resultaten van dit overleg wordt er vervolgens beslist in welke rich�ng het 

project verder kan evolueren. 

 

Dossiersamenstelling 

Voor de samenstelling van het dossier wordt uw project als het ware ver-

gunningstechnisch ‘gescreend’ om de meest guns�ge, en bijgevolg de hoogste 

haalbaarheid, te kunnen bekomen. Samen met het dossier worden de nodige 

milieuplannen getekend. Het dossier wordt in het nodige aantal exemplaren 

ingediend bij de bevoegde overheid. 

 

Behandeling van het dossier door de overheid 

Tussen het moment van indienen van de aanvraag en het betekenen van de 

beslissing wordt het project informa�ef opgevolgd door FEBRIS. Indien noodza-

kelijk kan deze opvolging gebeuren via vergaderingen met de betrokken instan-

�es. Indien er bijkomende informa�e gevraagd wordt door de adviserende 

diensten, zal deze door FEBRIS aangeleverd worden. 

Het dossier wordt tevens inhoudelijk verdedigd door FEBRIS �jdens de bespre-

king van de aanvraag op de provinciale milieuvergunningencommissie. 

 

Implementa e van vergunningsvoorwaarden en nazorg 

Na grondig screenen van de afgeleverde milieuvergunningsvoorwaarden, wor-

den de plannen opgemaakt om, indien nodig, conformiteit van de exploita�e te 

verzekeren. 

 

Actualisa e milieuvergunning 

Indien uw bedrijf al een �jdje ac�ef is, is de kans reëel dat uw milieuvergunning 

niet meer de volledige lading dekt. Om toch met alles in orde te zijn, kan      

FEBRIS dit met u of voor u regelen. 
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