Jaarverslag Febelauto
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Alleen maar redenen tot feest!

Dat we in 2019 mogen vieren, staat vast:
Febelauto bestaat dan 20 jaar! Maar laat
ons nog niet op de feiten (en festiviteiten)
vooruitlopen. Graag blikken wij eerst nog
met jou terug op 2018. Een overzicht van
onze opvallendste cijfers en acties.

Kerncijfers
Ook in 2018 behaalden we onze beoogde doelstellingen. De belangrijkste
cijfers op een rij:
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Febelauto maakt de cirkel rond
Een waardeketen creëren waarin elke schakel belangrijk is: dat is de
circulaire economie in een notendop. Bij Febelauto integreren we het
circulaire denken maximaal in onze dagdagelijkse werking. Getuige daarvan:
deze selectie aan opvallende acties uit 2018 (lees meer in het volledige
jaarverslag).

Productie
Febelauto neemt sinds
2018 deel aan twee nieuwe
onderzoeksprojecten rond
composietmaterialen:
Recy-Composite en
CompositeLoop.
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– een aantal autowrakken tot
schroot herleiden.

Op vraag van de overheden zien
de auditoren er strikter op toe hoe
erkende centra aircogas verwijderen,
bijvoorbeeld door controle met
aircodrukmeters. Aan de erkende
centra die geen goede resultaten
haalden, is gevraagd om een extra
register voor aircovloeistoffen te
voorzien.

Nice-to-know
Febelauto heeft een fonkelnieuwe site. Het jaarverslag 2018 is ons
eerste volledig digitale jaarverslag: een primeur! Neem een kijkje op
www.febelauto.be.
Onze nieuwe blog is een inspirerende databank vol circulaire
initiatieven. Je vindt er tal van voorbeelden van hoe onze partners en
autobedrijven vandaag duurzaam te werk gaan.
In het Vlaamse Gewest werden in 2018 in totaal 106 controles op
afgedankte voertuigen uitgevoerd bij 70 verschillende bedrijven.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 20 inspectiedossiers
met betrekking tot afgedankte voertuigen verder opgevolgd.
In Wallonië controleerde het DPC 30 bedrijven die afgedankte
voertuigen behandelen.
Via ons EMS konden we in 2018 de gegevens van 142.852 afgedankte
voertuigen in 116 erkende centra opvolgen, analyseren en rapporteren.
Op het Autosalon 2018 pakten we uit met onze ‘Recyclaw’: een
machine die de recyclage van afgedankte voertuigen en batterijen uit
HE-voertuigen illustreert.

info@febelauto.be
www.febelauto.be

centraal.

