Marc De Pauw (beknopt C.V.)

° Temse, 12/01/1952

Daalstraat 53, 9120 Beveren
Mob. 0475/28.58.33; marc@hetoogvandepauw.be ; www.hetoogvandepauw.be
Gehuwd met Annemie Anné (in 1977), vader van 2 kinderen: Katrien (°1987) en Toon (°1989).
Studies:
Ingenieur in de milieusanering, (R.) U. Gent, 1978 (= huidige ‘ManaMa’, grote onderscheiding);
Landbouwkundig ingenieur, (R.) U. Gent, 1976 (= huidige ‘Master bio-ingenieur’, onderscheiding);
Humaniora: Latijn-Wetenschappen, Sint-Jozef-Klein-Seminarie, Sint-Niklaas, 1970;
Andere getuigschriften: natuurgids (C.V.N. 1975); stedenbouw. & ruimtelijke ordening (R.U.G. 1980);
kernenergie (U.I.A. 1981); klaarmeester (K.V.I.V. 1982); industriële veiligheid (K.U.L. 1983);
bedrijfsbeleid (Vlerickschool 1987-1988); hogere cursus akoestiek (K.V.I.V. 1990-1991);
IRCA-geregistreerde opleiding ‘EMS-auditor/ lead auditor ISO 14.001’ (Lloyd’sRQA/Amelior, 14-18 juni 2010).
Gedurende legerdienst: officier-weervoorspeller bij de Meteo-Wing van de Luchtmacht (1978-1979).
Voornaamste functies, erkenningen, engagementen:
−

2011- heden: strategisch raadgever (B2B) ‘milieu & duurzaamheid’ - milieu-/ecotrendwatcher;
zaakvoerder van PavoCo bvba met M.Z. Daalstraat 53, B 9120 Beveren. BE 0893278740.
Tevens: verzorgen van voordrachten, opleidingen m.b.t. duurzaamheid, MVO en milieu (s.l.).

−

jan. 1989 - nov. 2007: oprichtend vennoot & (zelfstandig) zaakvoerder van Enviro Consult bvba,
een adviesbureau voor bedrijfsmilieuzorg; bewust gekozen voor een relatief kleine, slagvaardige
operationele cel van een 7-koppig team van in hoofdzaak universitaire medewerkers;
Enviro Consult bvba werkt(e) ondermeer voor bedrijven zoals Callebaut, Ter Beke, Lotus Bakeries, DHL,
Exxon, Borealis, Algist Bruggeman, Amcor Transpac, Alpro, Air Products, A.D.P.O., Milliken, Noordvlees
Van Gool,… Het werk bestond uit milieuvergunningsaanvragen (Vlaremdossiers), milieu-audits, ISO 14.001
begeleiding, bodemonderzoeken, milieu-effectrapporten, veiligheidsrapporten m.m.v. toenmalig partnervennoot ir. Paul Florin, erkend (O)VR-deskundige (cfr. Sevesoregelgeving).
Sedert een fusie-/acquisitieoperatie met/door de Britse beursgenoteerde Shanks-group d.d. 7/11/2007, is
Enviro Consult bvba, ENVIRO+ NV geworden. Ik vervulde van nov. 2007- nov. 2010 de functie van
(strategisch) raadgever (via een managementvennootschap, met name PavoCo bvba); Momenteel noemt
Enviro+ NV, BOVA-Enviro+ NV (met o.m. vestigingen te Destelbergen en Beveren). Enviro Consult bvba
was ook erkend bodemsaneringsdeskundige type 1 (M.B. 6/4/2000; verlenging bij M.B. 28/04/2005);

−

nov. 1979 - dec. 1988: hoofd van de dienst Leefmilieu van de gemeente Beveren (milieu-ambtenaar).
Deze functie werd (n.b. nog voor de 2

de

fase v.d. staatshervorming d.d. 8/08/1980) in het leven geroepen in

het kader van de uitbouw van de Wase Linkerscheldeoever (L.S.O.) als haven- en industriegebied.
De functie bestond in belangrijke mate in het uitwerken van gegronde adviezen voor het College van
Burgemeester en Schepenen n.a.v. vergunningsaanvragen van bedrijven, die zich wensten te vestigen in
het L.S.O-gebied: Antwerp Gas Terminal (A.G.T.) en A.D.P.O. zijn daar twee voorbeelden hiervan.
Zetelde in die functie in diverse raden & commissies inz. C.L.W.-Stad Antwerpen (Centrum tegen Lucht-,
en Waterverontreiniging, de Prov. Com. Leefmilieu Oost-Vlaanderen (cf. voorloper v.d. PMVC/POVC) en
(via de VBSG nu: VVSG) in de Vlaamse Raad voor Leefmilieu (voorloper van de huidige SAR MINA-raad);
−

1977-1978: hydrobioloog bij de NMDW (nu: De Watergroep) voor het beheer v.h. waterspaarbekken te
Kluizen;
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−

1989 - 2014 (= ‘kwart-eeuw’): erkend M.E.R.-deskundige in de disciplines water, lucht en bodem
(Min. Besluit 22/11/1989, verlengd bij M.B. 17/11/1994, 16/06/2000, 18/05/2005 en 4/03/2010);
Coördinator & eindredacteur van een twintigtal M.E.R.’s (inz. in de sectoren ‘chemie’ en ‘voeding’);

−

2000 - heden: erkend extern milieucoördinator type A & B (M.B. d.d. 7/04/2000).
Heb die functie m.m.v. medewerkers van Enviro Consult verricht voor een tiental bedrijven tot 2009;

−

2009- 2017: onafhankelijke milieudeskundige (één van de vier), in de Vlaamse SAR Minaraad (B.V.R.
24/07/2009; B.S. 29/09/2009). Het betreft een tweede mandaat van 4 jaar (2013-2017);

−

meer dan 10 jaar gastdocent inzake bedrijfsmilieuzorg aan de programma's milieukunde (U.A.), GAS
milieuwetenschappen & -technologieën (U.G.); Erasmushogeschool (Horteco, Campus Jette);
opleiding milieucoördinator B (Syntra Midden-Vlaanderen) en (vanaf 2009): HUBrussel (cfr. EHSAL);

−

gastdocent aan de HoGent, postgraduaat ‘Trendanalyse en implementatie’ (sept. 2013- heden);

−

lid van de gemeentelijke milieuraad van Beveren (2001 - heden);

−

lid van de ‘klankbordraad’ van de KCDoel i.k.v. de EMAS-registratie van Electrabel (nov. 2011 - heden);

−

lid van de RVB van VMx vzw (= milieudeskundigen) en van CIBE vzw (beide 2015 - 2017);

−

2001- 2008: lid van de Raad van Beheer van Argus vzw (‘het milieupunt’ van KBC/CERA); (voorheen:
Stichting Leefmilieu vzw); 2008 - 2015: lid van de algem. vergadering van Argus vzw (ontbonden 2015/12);

−

2002 - 2007: bijwijlen optredend voor BCCA als co-auditor ISO 14.001 (milieuzorgsystemen);

−

gewezen lid van de Vlim-commissie (= Vlaams Impulsprogramma voor Leefmilieu) (1992-1993) en van de
SERV-commissie voor milieutechnologie (1992-1993);

−

gedurende meer dan 10 jaar (1987- 1998) lid geweest van de kernredactie van de nieuwsbrief "Milieu &
Bedrijf" van Ced. Samsom/ Wolters-Kluwer; ik stond in 1987 mee aan de wieg van dit tijdschrift;

−

(co-)auteur van een tiental publicaties en referaten m.b.t. milieu en milieubeleid;

−

gedurende meer dan 30 jaar (gast-)spreker op een ontelbaar aantal studiedagen, seminaries en andere
gelegenheden;

−

ontving in mei 1998 uit handen van (toenmalig) Z.K.H. Prins Filip, de Hermesprijs voor bedrijfsbeleid;
prijs van het beste dienstverlenende bedrijf in Vlaanderen (geselecteerd uit 780 deelnemende bedrijven);

−

Enviro Consult (resp. Enviro+) was een erkend opleidingsverstrekker i.k.v. de ‘KMO-portefeuille’;

−

Enviro Consult behaalde in 2004 het Q*for (kwaliteits-)certificaat (met een verlenging in 2007).

Vaardigheden:
−

Talenkennis: Frans, Engels en Duits (basiskennis), noties Spaans;

−

PC-kennis: elementaire kennis van Word, Excel, Works-database, Adobe Lightroom CC;

−

Netwerking: door de jaren heen bekend in vele kringen, zoals bij diverse milieu-overheden van lokaal tot
Europees niveau alsook bij KVIV/ie-net, VMx, VOKA, UNIZO, VITO, VLEVA, Natuurpunt, MINA, UA, HUB,
UG, HoGent.

Hobby’s:
− wandelen, (recreatief) fietsen, fotografie en reizen: voorbeelden van enkele landen buiten Europa:
Verenigde Staten (3x), Rusland, Israël, Turkije, Marokko, Egypte, Tunesië, Mexico, Zuid-Afrika, Japan,
Jordanië, China. Omwille van de ecologische voetafdruk reizen buiten Europa sedert 2010 drastisch
beperkt. Enkel nog Cuba in 2017.
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