
De milieuwetgeving voor bedrijven is niet alleen erg complex en streng, 
maar ze verandert ook razendsnel. Bedrijfsrisico’s analyseren en effi ciënt 
en doeltreffend aanpakken vraagt dan ook expertise van buitenaf.

ESHER is een onafhankelijk advies- en studiebureau met ruim 20 jaar ervaring 
in wetenschappelijke en administratieve ondersteuning voor bedrijven 
in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

uw milieuconsulent
een overzicht van onze diensten

■ ESHER zorgt voor een degelijk dossier om uw milieu-
vergunningsaanvraag (klasse 1, 2) of melding (klas-
se 3) in te dienen. Dit zowel bij een actualisatie als 
een volledig nieuw proces. U wordt begeleid bij de 
volledige procedure. We verzorgen de contacten met 
de vergunningverlenende overheid en andere belang-
hebbenden. We houden voor u alle belangrijke verval-
termijnen nauwlettend in de gaten. Voor complexe 
dossiers organiseren we overleg met de bevoegde 
overheidsdiensten en uiteraard helpen we uw dos-
sier verdedigen bij de milieuvergunningscommissie.

■ Milieuzorg is essentieel voor een duurzaam beleid in 
de brede zin van het woord. De beste milieustrategie 
levert maximale toegevoegde waarde. ESHER helpt 
u met een aanpak op maat van uw bedrijf die niet 
alleen rekening houdt met de wet, maar ook met het 
besparen van kosten, effi ciënt tijdsgebruik en com-
merciële mogelijkheden.

■ ESHER zorgt voor erkende externe milieucoördina-
toren, niveau A en B, om uw wettelijke verplichtingen 
op te volgen. Zo’n externe milieucoördinator is door-
gaans een fl inke kostenbesparing voor uw bedrijf. 
Onze milieuconsulenten kunnen ook uw interne 
milieu coördinator met raad en daad bijstaan om zo 
alles vlotter en gerichter te laten verlopen.



■ Wat betreft milieu-inspectiebezoeken kan ESHER u 
bijstaan en begeleiden bij de verdere opvolging en 
afhandeling van die controles. De tijd die u heeft om 
te reageren is beperkt, maar wij helpen u om dit snel 
en correct te kunnen doen. Wij zijn immers vertrouwd 
met de communicatieprocessen naar de overheid toe.

■ ESHER zorgt voor assistentie in alle domeinen waar-
bij de milieuwetgeving een rol speelt. Alle milieu-
administratie (heffingsaangiftes, Integraal Milieu-
Jaarverslag, Val-I-Pac/Fost Plus aangifte, enzovoort) 
voeren we snel en zorgvuldig voor u uit. We anticipe-
ren op de te respecteren termijnen, wat u een hoop 
bijkomende stress bespaart.

■ ESHER geeft advies over alle thema’s uit de wildgroei 
aan milieuwetgeving. Wanneer moet mijn bedrijf een 
waterzuivering plaatsen? Kan mijn bedrijf aansluiten 
op een openbaar zuiveringsstation? Wat bedoelt de 
milieuambtenaar met een artikel 45- procedure? Dekt 
de bestaande milieuvergunning ook de geplande uit-
breidingen? Beantwoorden de installaties (stookin-
stallaties, koelinstallaties, …) aan de BBT-normen? 
Hoe zit dat met een lage drempel Seveso-bedrijf? 
Enzovoort. De experts van ESHER zorgen voor het 
correcte antwoord op al die vragen en helpen u zo 
terug het bos door de bomen te zien.

■ Afval komt in vele verschijningsvormen en met nave-
nante kosten voor. Indien deze beter in kaart worden 
gebracht, kan u heel wat financiële verliezen reduce-
ren en zelfs ombuigen naar een financieel gewin.

■ De invoering van een milieuzorgsysteem is interes-
santer dan wat op het eerste zicht lijkt. ISO 14001 en 
EMAS helpen u niet alleen om de milieuwetgeving na 
te leven en uw prestaties inzake milieuzorg aanzien-
lijk te verbeteren, maar vooral om de daarbij horende 
kosten te reduceren en risico’s te beperken.

■ Om u van de kost van afvalwaterheffing te ontzetten, 
kunnen wij voor u de mogelijkheid onderzoeken om 
bedrijfsafvalwater te voorkomen. Vervolgens wordt 
het nullozerstatuut opgesteld en ingediend bij de 
overheid.

■ Om na te gaan of uw bedrijf of organisatie voldoet 
aan de geldende milieuwetgeving, kan ESHER voor 
u een milieu-audit uitvoeren. Deze compliance- of 
conformiteitsaudit leidt tot een gedetailleerd verslag 
van waaruit een efficiënte oplossing wordt bedacht 
voor de eventuele vastgestelde knelpunten. ESHER 
zorgt bij een verplichte decretale milieu-audit voor 
het onderzoek van de relevante milieuthema’s. Het 
verslag wordt met het bedrijf grondig doorgenomen 
voor een externe verificateur het verslag valideert.

Meer weten over onze dienstverlening?  
Neem dan contact op met de milieuconsulenten van ESHER (ondersteuning@esher.be).  
Op www.esher.be vindt u ook informatie over onze andere diensten.
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