
EMERGENCY 
RESPONCE

SGS ENVIRONMENT, HEALTH & SAFETY IN BEELD
Een actieve bijdrage aan een gezonde leef- en werkomgeving is even vanzelfsprekend als veeleisend. Duurzaam bedrijfsvoeren volgens de regels van de kunst vraagt dan ook om expertise. Met een onschatbare ervaring op 
het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid ondersteunt onze afdeling Environment, Health & Safety klanten uit zowel het bedrijfsleven als de openbare sector. Onze expertise wordt gedragen door een brede scope van 
erkenningen en accreditaties. Omwille van de regionaal gewortelde milieubeleidslijnen bevinden onze kantoren zich geografisch verspreid in de Benelux. 

SGS Benelux maakt deel uit van de internationale SGS groep, wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Onze klanten kloppen bij ons aan voor tastbare zekerheden over veiligheid, 
gezondheid, kwaliteit en duurzaamheid. Wie 100% zeker wil zijn, kiest voor SGS. 
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LABO
MEtEn iS WEtEn

Ongeacht uw sector of bedrijfsactiviteit kruist 
allerlei milieuregelgeving uw pad. Als erkend 
en geaccrediteerd laboratorium ondersteunen 
we u met raad en daad bij analytische 
vraagstukken over afval (storten, verbranden, 
uitloogonderzoek), water (zelfcontrole, 
heffingen), bodem, omgevingslucht en 
andere.
Routineonderzoek. Dankzij een uitgebreide 
erkenningsscope (LnE, OVAM, FOD WASO) 
kunnen wij nagenoeg alle routinematige 
analyses in eigen beheer uitvoeren. Een 
onbetwistbaar voordeel is ons 24/7 regime 
waardoor we uiterst snel kunnen schakelen 
en korte communicatielijnen houden met de 
klant.
Specialistisch onderzoek en research. 
in onze internationale competence 
centers beschikken we over een uniek 
instrumentarium voor specialistisch 
onderzoek. Als internationaal knooppunt 
voor innovatief milieuonderzoek bekleden 
we een pioniersrol in thema’s als PFC’s, 
dioxines, metaalspeciatie en luchtanalyses. 
Environmental Forensic onderzoek levert 
juridisch onderbouwde resultaten die relaties 
tussen een bron en contaminant in kaart 
brengen of een antwoord kunnen bieden op 
moeilijk identificeerbare problemen.
 
 
 

LUCHT
VERADEMEnD WERk 

Luchtkwaliteit is een puzzel met vele 
stukken. Het wettelijk kader is streng en 
evolueert voortdurend, metingen zijn vaak 
een complexe klus en het identificeren 
van verontreinigende bronnen is niet altijd 
vanzelfsprekend.
Emissiemetingen. Onze technici voeren zowel 
geleide als niet-geleide emissiemetingen 
uit op diverse installaties, vaak onder 
complexe omstandigheden. Zelf aan de slag 
met permanente analysers? Dan verzorgen 
wij de kalibratie en attestatie van uw 
meetapparatuur. 
Asbest. Onze asbesttak heeft meer 
dan 25 jaar ervaring in het meten van 
asbestconcentraties, het opmaken 
van asbestinventarisaties (zowel voor 
opvolgingstrajecten als destructieve 
inventarissen) en asbestidentificaties in 
materialen. 
Geurbeleving. Geurhinder kan een 
storende invloed hebben op de werk- en 
leefomgeving. Wij gaan op zoek naar de 
oorzaak en intensiteit van het geurprobleem. 
Bijkomend kunnen we u op weg zetten naar 
remediërende maatregelen.
Binnenluchtklimaat. Als werkgever waakt 
u over optimale werkomstandigheden 
voor uw personeel. Wij realiseren erkende 
werkplaatsmetingen waarbij wij de 
omgevingslucht onderzoeken op verschillende 
stoffen. 

STUDIE & ADVIES
MiLiEu- En VEiLiGHEiDStECHniSCHE 

DEnkkRACHt

Het milieudebat is levende materie. Een 
snel evoluerende wetgeving en complexe 
milieutechnische vraagstukken zijn daarvan 
de beste indicator. Ook de aandacht voor 
procesveiligheid gaat enkel in stijgende 
lijn. Als gespecialiseerde kennispartner 
onderzoekt en adviseert onze studieafdeling 
over diverse milieu- en veiligheidstopics. 
Van MER tot maatwerk. Als onafhankelijke 
partij met de nodige erkenningen voeren 
we brede impactstudies uit zoals MER’s en 
OVR’s, maar ook voor technische adviezen, 
audits en risicoanalyses in het kader van 
milieu, duurzaamheid en procesveiligheid 
kloppen klanten bij ons aan.
Akoestiek. Geluid en trillingen kunnen de 
leefkwaliteit verregaand beïnvloeden. Onze 
geluidsdeskundigen brengen geplande 
of bestaande geluid- en trillingsbronnen 
in kaart, en staan u bij met advies over 
geluidsreductie. 
Productbeleid. Het registreren van chemische 
producten gaat gepaard met veeleisende 
wetgeving gerelateerd aan productveiligheid, 
zoals REACH en CLP. Onze consultants 
kennen de risico’s en zorgen ervoor dat u uw 
time-to-market en aansprakelijkheidsrisico’s 
tot een minimum kunt beperken.
 
 
 

BODEM
GROnDiG OnDERZOEk 

Dankzij een gecombineerd dienstenpakket 
bekleden we een voortrekkersrol in grond- en 
bodemonderzoek. 
Geotechnische rapportages. Onze 
geotechnische afdeling heeft alles in huis 
om zowel particuliere klanten, openbare 
besturen als grote industriële partijen te 
begeleiden bij geotechnisch onderzoek 
van diverse aard. We vertalen zowel 
routinesonderingen als nichewerk (waaronder 
seismische sonderingen, temperatuur- 
en conductiviteitssonderingen en 
magnetosonderingen) naar concreet advies.
Bodemkundig onderzoek. u kunt bij ons 
terecht voor een integrale benadering van 
uw bodemvraagstuk. Met behulp van zowel 
geotechnische als milieuhygiënische boringen 
bemonsteren wij bodem en grondwater. 
Onze bodemexperten vertalen de resultaten 
naar tastbare risicobeoordelingen en 
haalbaarheidsstudies. We adviseren bij elke 
stap in uw bodem- en gronddossier. 
 

 
CONTACT NEDERLAND
SGS nederland B.V.
Malledijk 18
nL - 3208 LA Spijkenisse
t +31 88 214 3333
nl.envi@sgs.com 

AFVAL
COMPLExE AFVALStROMEn

Afvalbeheer van gevaarlijke stoffen en 
producten is werk voor specialisten. Vanuit 
ons milieucentrum in Melsele biedt SGS 
EWACS (Emergency, Waste & Chemical 
Services) wetgevingsconforme en duurzame 
oplossingen voor uiteenlopende stromen 
gevaarlijk afval.
Structureel afvalbeheer. Als erkend 
afvalinzamelaar biedt SGS EWACS een A-tot-
Z-pakket voor uw afvoer van gevaarlijk afval 
en chemicaliën. Een flexibele ploeg staat u bij 
met advies, afvalophaling, tussenstockage, 
repacks en een uitgebreid assortiment 
verpakkingsmaterialen. 
Emergency Response. Bij calamiteiten 
telt elke seconde. Contract of niet, 
onze Emergency Response Services 
bieden 24/7/365 communicatie- en 
interventiediensten bij incidenten met 
gevaarlijke stoffen. uniek in de markt bieden 
we ook de ruime zorg na afloop van een 
onsite tussenkomst.

CONTACT BELGIË
SGS Belgium nV
Polderdijkweg 16 – Haven 407
BE - 2030 Antwerpen
t +32 3 545 86 31
be.environment@sgs.com 

SGS EnViROnMEnt, HEALtH & SAFEtY

EEN GEïNTEGREERD AANBOD MILIEU- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
VOOR WIE 100% ZEKER WIL ZIJN


