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4 TOONAANGEVEND IN 
DUURZAAM AFVALBEHEER
Transparantie is een onderdeel van het corporate 

social responsibilitybeleid van Indaver. Onze 

jaarlijkse Duurzaamheidsrapportering toont aan 

dat duurzaamheid gedragen wordt door het hele bedrijf en 

geïntegreerd is in onze strategie en organisatie.

10 INVESTEREN IN DE CONTINUE 
ONTWIKKELING VAN ONZE 
MENSEN EN SYSTEMEN
De veiligheid en het welzijn van onze medewerkers 

en leveranciers/partners zijn een absolute prioriteit. 

We zorgen ervoor dat onze medewerkers de kennis en expertise 

hebben om van Indaver een bedrijf te maken dat duurzame 

ontwikkeling en innovatie als handelsmerk heeft.

14-20 DUURZAME AFVAL-
OPLOSSINGEN IN DE OVERGANG 
NAAR DE CIRCULAIRE ECONOMIE
Indaver heeft een aanpak op maat voor het 

afvalbeheer voor industrie en overheden. We halen 

daarbij zoveel mogelijk materialen en energie uit het afval. Zo 

werken we mee aan de overgang naar een circulaire economie.

24 ONZE IMPACT OP DE 
OMGEVING BEPERKEN
We ontwikkelen nieuwe en innovatieve 

technologieën die de invloed van onze activiteiten 

op bodem, water en lucht nog beperken. Maar we 

integreren onze aandacht voor onze impact op het milieu ook in 

de continue bewaking van onze emissies in de lucht, van het lozen 

van ons afvalwater en van mogelijke vervuiling van de bodem en 

het grondwater.

28 WINST VOOR INDAVER, 
WINST VOOR DE SAMENLEVING
Indaver meet haar resultaten niet alleen aan 

de hand van de fi nanciële groei die we hebben 

bereikt door onze klanten een kosteneffi ciënte en 

kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. Door het voortdurend 

verbeteren en vernieuwen van onze processen, zodat we nog meer 

afval kunnen omzetten in nieuwe materialen of energie, dragen we 

bij aan de circulaire economie die toekomstige generaties niet belast.

INDAVER 2014
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Paul De Bruycker
CEO Indaver

DE ROL VAN INDAVER IN DE CIRCULAIRE 
ECONOMIE VERSTERKEN 

2014 was een belangrijk jaar voor 
Indaver. We begonnen onze zoektocht 
naar een nieuwe aandeelhouder die 
Indaver moet helpen internationaal nog 
meer te groeien en toonaangevend te 
blijven in duurzaam afvalbeheer voor 
overheden en bedrijven. De keuze voor 
een nieuwe meerderheidsaandeelhouder 
is gevallen op Katoen Natie, het 
Vlaamse haven en logistieke bedrijf 
met activiteiten in 33 landen op alle 
continenten. Vooraleer deze nieuwe 
aandeelhouder aan boord komt, 
moet een aantal voorwaarden vervuld 
worden. We verwachten dit proces 
midden 2015 af te ronden.

Wie beide bedrijven onder de loep 
neemt, ziet hoe complementair ze 
zijn. Ze hebben beide hun wortels in 
Vlaanderen. Beide bouwden hun succes 
op toegepaste ingenieurskennis, streven 
naar continue verbetering en houden 
daarbij de blik op de lange termijn 
gericht. Zowel Indaver als Katoen 
Natie is een internationale speler met 
totaaloplossingen op maat van de klant. 
Hun industriële klanten hebben ze 
bovendien gemeen. 

We nemen dankbaar afscheid van 
DELTA, dat Indaver de afgelopen zeven 
jaar een stevige positie in Europa hielp 
op te bouwen in integraal afvalbeheer. 
DELTA was de juiste partner op het juiste 
moment. Maar nieuwe omstandigheden 
vergen nieuwe partners. We willen 
de wereld laten kennismaken met 
onze duurzame dienstverlening voor 
overheden en industrie, met de 
technologie en het businessmodel 
die daar achter schuil gaan. Met de 
internationale groep Katoen Natie als 
partner kunnen we dat waarmaken.

We zullen daarbij trouw blijven aan de 
waarden en aan de bedrijfscultuur die 
van Indaver het sterke Europese merk 
hebben gemaakt dat het is. We hebben 
onze strategische keuzes altijd gemaakt 
vanuit een streven naar duurzaam 
afvalbeheer, vanuit de behoeften 
van onze klanten en steeds met een 
duidelijke geografi sche focus voor ogen. 
We blijven nieuwe manieren zoeken om 
onze impact op het milieu te beperken. 
De veiligheid en de gezondheid van ons 
personeel en van iedereen die direct of 
indirect bij onze activiteiten betrokken 

is, zijn daarbij voor ons een prioriteit. 
We hebben steeds oog voor resultaat 
en streven naar continue verbetering. 
En dit alles in grote openheid, waarvan 
dit jaarlijks duurzaamheidsrapport een 
mooie uiting van is. 

Onze rol is de afgelopen kwarteeuw 
ingrijpend veranderd. We zijn een partner 
in de circulaire economie geworden, 
waarbij we materialen uit afval 
terugwinnen zodat die opnieuw kunnen 
worden ingezet als hoogwaardige 
grondstof. We zoeken verder naar 
nieuwe manieren om zoveel mogelijk 
energie uit afval te halen. We houden 
schadelijke stoffen uit de voedsel en 
materialenketen. Zo spelen we onze 
rol in de overgang naar een duurzame 
circulaire economie. We zullen deze rol, 
ook met onze nieuwe aandeelhouder, 
onveranderd blijven spelen.



INDAVER POLICY

Uitbaten van gespecialiseerde installaties en beheren van intelligente
afvalbeheerssystemen met focus op duurzaam materialen- en energiebeheer

Corebusiness 

Organisch afval

Vergelijkbaar
bedrijfsafval

Huishoudelijk afval

Target afval Industrieel en gevaarlijk afval

Target land

Businessmodel

Target klant

Total Waste Management 
(TWM)

EU

Product Sales

Ophalers
Kleine en middelgrote ondernemingen,

niet-industrie, burgers

Focus op België, Nederland,
Ierland en andere Europese landen

waar Indaver actief is

Public waste PartnershipS
(PwPS)

Overheden
Publieke overheden,

provincies

Grootindustrie
Chemie, lifesciences,

metallurgie

Focus op België, Nederland,
Duitsland, Ierland en andere
Europese landen waar onze

kernklanten actief zijn

Strategie Indaver Groep

INDAVER STRATEGIE
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MAATSCHAPPELIJ K VERANTWOORD ONDERNEMEN 

De inhoud van de Duurzaamheidsrapportering 
van Indaver is geïnspireerd door het EFQMmodel. 
Dit bedrijfsmodel – ontwikkeld door de European 
Foundation for Quality Management – schetst de 
principes van goede bedrijfsvoering. Voor Indaver 
zijn leiderschap, beleid en strategie, medewerkers, 
partnerschappen en middelen de essentiële succes
factoren voor het effi ciënte beheer van processen, 
producten en diensten. Naast de fi nanciële resulta
ten volgt Indaver continu de resultaten voor klanten, 
medewerkers en de maatschappij op.
Centraal in het EFQMmodel – en bij maatschappelijk 
verantwoord ondernemen – staat de dynamische 
PlanDoCheckActcyclus, die de basis vormt voor de 
continue verbetering van onze bedrijfsprocessen en 
dienstverlening.

Op deze manier vult Indaver de principes in van 
duurzaam ondernemen, waarbij economische 

prestaties (prosperity) worden behaald met kwaliteits
volle dienstverlening (processes/products) en met 
respect voor de maatschappij (people) en het milieu 
(planet). Deze principes vormen de kapstok voor deze 
Duurzaamheidsrapportering.

Scope van het rapport
In dit rapport kijken we naar de activiteiten van 
Indaver op onze verschillende vestigingen in Europa. 
We bekijken ook de activiteiten van dochter
onder nemingen waarin Indaver voor meer dan 
50 % participeert en de dochterondernemingen 
van 50 % waarvan de exploitatie gebeurt op een 
Indavervestiging. De nietfi nanciële cijfers in dit 
rapport worden weergegeven conform de regionale 
wetgeving. De fi nanciële resultaten worden geconso
lideerd volgens de overeenstemmende participatie 
van Indaver, conform de IFRS (International Financial 
Reporting Standards)rapportagemethode.

TOONAANGEVEND IN DUURZAAM 
AFVALBEHEER

Transparantie over haar activiteiten is een onderdeel van het corporate social 
responsibility-beleid van Indaver. Ze voert in alle openheid de dialoog met 
haar stakeholders. De jaarlijkse Duurzaamheidsrapportering is het sluitstuk 
van die dialoog. In deze rapportering brengt Indaver niet alleen verslag uit 
van haar fi nanciële resultaten, maar ook van de impact van haar activiteiten 
op mens en milieu. Uit deze gegevens blijkt duidelijk dat duurzaamheid 
gedragen wordt door het hele bedrijf en geïntegreerd is in de strategie en 
de organisatie van Indaver.

VISIE: TOONAANGEVEND IN DUURZAAM AFVALBEHEER

Indaver helpt bedrijven en overheden hun 
(duurzame) prestaties te handhaven en verder te 
verbeteren door hun afvalbeheer te ondersteunen 
en er voortdurend aan te sleutelen. Dit betekent 
minimale impact voor de samenleving, naleving van 
de strengste milieuregels en maximale terugwinning 
van energie en materialen. Duurzaamheid is de rode 
draad doorheen al onze activiteiten.

Partner voor de behoeften van onze klanten
Afvalbeheer is een complex, snel veranderend 
domein. Wij helpen onze klanten de weg te 
vinden. We bieden kwaliteitsvolle en duurzame 
oplossingen voor hun afvalbeheer. Indaver exploiteert 
intelligente afvalbeheersystemen en complexe 
verwerkingsinstallaties. Klanten kunnen rekenen op 
een aanpak op maat van hun behoeften. Indaver 
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Origgio

Essex

Mechelen

Biebesheim

Nieder-Ofl eiden

Billigheim

Frankfurt

Kassel

Stuttgart

Abrantes

Dublin
Dun Loaghaire

Meath

Cork

Doel
Kallo Antwerpen

Willebroek
Grimbergen

Mechelen

Essex
IJmuiden

IJmuiden

Hoek

Hamburg

Totale hoeveelheid afval in beheer

Personeelsbestand

Vestigingen

Bedrij fsopbrengsten
(in miljoen EUR)

België
667 

Nederland
280 

Duitsland
541 

Ierland/UK
177

Italië en Portugal
15

totaal
5 083 218

ton

Alphen a/d Rijn

Dordrecht
Nieuwdorp

Hoek

Totaal Groep: 1 680 

eigen verwerking 

transfer

trading

3 289 884
ton 

358 004
ton

1 435 330
ton 

Duitsland
1 029 517

ton

Nederland
1 375 579

ton

België
2 124 447

ton

Ierland/UK
490 532

ton

Italië en 
Portugal
63 143

ton

Wetzlar

Hoofdzetel

Kantoor

Kantoor + verwerking

Verwerkingsinstallatie(s)

Overslagstation

Verwerking + overslag

total
532,6

BE
201,6 

DE
139,9 

IE/UK
80,7 

NL
110,4

LOCATIES EN KERNCIJFERS
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bepaalt de standaard voor afvalbeheer 
door voortdurend de kwaliteit, de 
effi ciëntie en de veiligheid van haar 
dienstverlening te verbeteren.

Specialist in duurzaam afvalbeheer
Indaver exploiteert gespecialiseerde 
installaties en leidt intelligente 
afvalbeheersystemen in goede banen. 
Daarbij ligt de nadruk op duurzaam 
materialen en energiebeheer. We 
kunnen onze klanten – bedrijven, 
overheden en inzamelaars – een 
totaaloplossing bieden voor hun 

industrieel, gevaarlijk, huishoudelijk en 
bioorganisch afval.

Partner van de circulaire economie
In de circulaire economie worden 
materialen die uit afvalstromen 
worden gewonnen opnieuw ingezet 
als een hoogwaardige grondstof, 
voor hun oorspronkelijke doel of 
om nieuwe producten te maken. Zo 
hoeven geen nieuwe grondstoffen 
te worden aangewend. Afvalbeheer 
speelt een cruciale rol bij dit sluiten van 
kringlopen. Indaver wil afval zoveel 

mogelijk opnieuw in de materialenketen 
brengen. Met ons Indaver Molecule 
Management onderzoeken we welke 
afvalmoleculen veilig en effi ciënt 
opnieuw kunnen worden gebruikt door 
de industrie. We waken er ook over dat 
gevaarlijke of schadelijke stoffen uit de 
voedsel en materialenketen blijven.

STRATEGIE

Twee onderscheiden markten
Voor industrieel en gevaarlijk afval 
heeft Indaver een leidende positie 
op de NoordwestEuropese markt 
met haar Total Waste Management 
concept. Grote industriële bedrijven 
geven de voorkeur aan panEuropese 
dienstverleners. Daarom breidt Indaver 
systematisch haar verwerkingscapaciteit 
en commerciële activiteiten in Europa 
uit, door organische groei en gerichte 
acquisities. We concentreren onze 
activiteiten in landen waar onze 
kernklanten – chemie, life sciences en 
metallurgie – sterk aanwezig zijn.

Voor huishoudelijk en vergelijkbaar 
bedrijfsafval hebben we diepe wortels 
in België. In Nederland en Ierland 
bouwen we onze positie uit. Onze 
doelstelling is in eerste instantie om 
sterk te staan en te blijven in landen 
waar we nu al actief zijn. Op die manier 
kunnen we onze installaties optimaal 
inzetten en onze klanten kosteneffi ciënte 
oplossingen blijven aanbieden.

Dienstverlening op maat
We bieden onze klanten kwalitatieve, 
duurzame en kosteneffi ciënte 

oplossingen voor hun afvalbeheer. 
Zij kiezen de aanpak die het best 
aansluit bij hun behoeften. Voor elk 
type afval hebben wij een fl exibele 
oplossing dankzij een brede waaier 
van eigen installaties, aangevuld met 
verwerkingsmogelijkheden bij derden.

Klanten kunnen steeds rekenen op de 
juiste diensten aan de beste voorwaar
den, een effi ciënte projectopvolging en 
een duurzame en correcte verwerking. 
We garanderen volledige transparantie 
en traceerbaarheid. Klanten krijgen, 
indien gewenst, complete ontzorging, 
waarbij we streven naar de laagst moge
lijke Total Cost of Ownership. 

Total Waste Management (TWM)
Indaver biedt grote industriële bedrijven 
geïntegreerde oplossingen voor 
hun afvalbeheer. Zo kunnen zij zich 
concentreren op hun kernactiviteiten. 
Ons Total Waste Management omvat 
een totaalpakket aan diensten voor hun 
volledige afvalportfolio. Indaver kan het 
afvalbeheer van klanten overnemen, 
van advies en inzameling onsite 
over verwerking tot administratie en 
rapportage.

Public waste PartnershipS (PwPS)
Indaver is voor overheden een 
belangrijke en betrouwbare partner 
voor een duurzaam en kosteneffi ciënt 
afvalbeleid. Public waste PartnershipS 
(PwPS) zijn een passend en fl exibel 
antwoord op de behoeften van 
gemeenten en intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. Daarbij 
streven we naar langetermijn
samenwerking, vaak in intensieve 
partnerships, met gezamenlijke 
investeringen in verwerkingscapaciteit. 
De belangrijkste verwerkingsmethoden 
in dit segment zijn hoogwaardige 
recycling en thermische verwerking met 
energieproductie. De verwerking van 
bioorganisch afval, via composteren en 
vergisten, wint ook aan belang.

Bekijk ook de online versie: 
sustainabilityreport.indaver.com.
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INDAVER VERBETERT ECOVADIS-RANKING

Indaver verbetert voortdurend haar 
resultaten op het vlak van duurzaamheid. 
Ze gebruikt daarvoor onder andere de 
beoordeling van EcoVadis, het internatio
nale evaluatieplatform voor maatschap
pelijk verantwoord onder nemen. De 
evaluatie voor maatschappelijk verant
woord ondernemen van EcoVadis wordt 
beschouwd als de ‘ISOcertifi cering voor 
Corporate Social Responsibility’. 

In september 2014 behaalde Indaver de 
EcoVadisranking Gold, met vermelding 
‘Advanced’. Dit is een verdere verbe
tering ten opzichte van 2013, toen we 

‘Confi rmed’ behaalden. Indaver hoort 
nu bij de 8 % geëvalueerde leveranciers 
die een ‘Advanced’ vermelding hebben.

Dit jaar verschaften we EcoVadis extra 
informatie over milieu (bijvoorbeeld 
biodiversiteit), arbeid en mensenrech
ten (bijvoorbeeld antidiscriminatie, 
gestructureerde arbeidsverhoudingen en 
arbeidsomstandigheden) en duurzaam 
aankopen (bijvoorbeeld gedragscode 
leveranciers). 

We scoorden zeer hoog op thema’s 
als milieuimpact en arbeidspraktijken/

mensenrechten, maar scoorden 
relatief laag op het vlak van eerlijke 
handelspraktijken. Die hebben we 
wel, maar we hadden ze onvoldoende 
gedocumenteerd. We hebben nu een 
nieuwe versie van onze bedrijfscode 
klaar om onze score op het vlak van 
eerlijke handelspraktijken te verbeteren. 
We hopen dat we op die manier 
volgend jaar nog een niveau hoger 
kunnen klimmen in de rangschikking.

NIEUWE CORPORATE EN 
REGIONALE WEBSITES

In 2014 heeft Indaver haar corporate en regionale 
websites in een nieuw jasje gestoken. Als afval
beheerder heeft Indaver een opdracht die de 
samenleving na aan het hart ligt. We streven 
daarom naar open communicatie. Trouw aan onze 
kernwaarde ‘Open in woord en daad’ hebben we 
ervoor gezorgd dat de inhoud van onze websites 
transparant en relevant is. Bij het bepalen ervan 
houden we steeds onze stakeholders voor ogen. 
Via shortcuts op bepaalde pagina’s bieden we 
hun informatie op maat. Het ontwerp voor de 
websites laat zich gemakkelijk vertalen naar mobiele 
apparaten.
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SAMENWERKING TUSSEN DE REGIO’S: CO-OPERATION AGREEMENT

Indaver is een internationale organi
satie met dochterondernemingen en 
participaties in verschillende Europese 
landen. ‘Think global en act local’ is 
de manier waarop Indaver gelooft 
verder te kunnen groeien. Thinking 
global verwijst naar de visie en de 
bedrijfsstrategie, ondersteund door de 
juiste waarden en beleidslijnen. Acting 
local verwijst naar de dienstverlening 
op het gebied van afvalbeheer voor 
onze klanten en lokale stakeholders. 

Als gevolg van deze groei is de 
organisatie complexer geworden. 
Er zijn duidelijke afspraken nodig 
die altijd en overal gelden en die 
zorgen voor een uniforme manier 
van werken. Daarvoor is er de 
Cooperation Agreement. 

Dit document beschrijft hoe Indaver 
als organisatie werkt, met een 
vergelijkbare operationele werking en 
dienstverlening over de verschillende 

regio’s heen, die garandeert 
dat Indaver haar belangrijkste 
bedrijfsprocessen steeds strak in de 
hand heeft.

De afspraken in de Cooperation 
Agreement zijn voor alle regio’s van 
toepassing. Dankzij deze Cooperation 
Agreement benadert Indaver haar 
stakeholders altijd en overal op 
dezelfde manier en draagt ze steeds 
consequent haar waarden uit.

NIEUWE BEDRIJ FSCODE STELT CSR 
OP SCHERP

Integriteit en maatschap
pelijke verantwoordelijkheid 
zijn essentieel om in een 
complexe wereld zaken te 
doen. Indaver wil transparant 
zijn over haar ambities en 
over hoe we die vervullen. Zo 
weten alle belanghebben den 
wat ze van Indaver mogen 
verwachten en wat wij van 
hen verwachten. Dit is dui
delijk uiteengezet in onze 
bedrijfscode. Om haar eigen 
standaard voor maatschap
pelijk verantwoord onder
nemen nog aan te scherpen 
en tegemoet te komen aan 
nieuwe verwachtingen van 
haar stakeholders heeft 
Indaver een nieuwe bedrijfs
code opgesteld. Opdat ieder 
van hen duidelijk weet wat 
hij van Indaver kan verwach
ten en wat Indaver van hem 
verwacht, is nu per stakehol
der en kernwaarde gedocu
menteerd welke maatstaven 
Indaver hanteert. De nieuwe 
versie heeft onder andere 

aandacht voor de eisen die 
Indaver stelt op het vlak van 
duurzaam ondernemen aan 
haar leveranciers. Die moeten 
kunnen aantonen dat ze 
geen kinderarbeid gebruiken, 
dat ze werken in milieuveilige 
omstandigheden en dat ze 
hun medewerkers een correct 
loon en aangepaste arbeids
omstandigheden bieden.

Indaver bedrijfscode
Missie, kernwaarden en gedragsregels 

voor duurzaam ondernemen

WAARDENGEDREVEN 
ONDERNEMING

Indaver is een waardengedreven onderneming. 
Alle acties van het bedrijf en zijn medewerkers 
moeten deze waarden weerspiegelen. Zij maken 
duidelijk waar wij belang aan hechten. We zetten 
altijd de beste beschikbare technologieën in om 
de impact op de mens en het milieu zo klein 
mogelijk te houden en zoveel mogelijk materialen 
en energie terug te winnen. We waken over 
de veiligheid van onze medewerkers en van de 
omgeving. We zijn professioneel en transparant en 
leven normen en wetgeving volledig na.

■  Met oog voor mens, veiligheid en milieu

■  In wederzijds vertrouwen

■  Open in woord en daad

■  Gericht op resultaat

■  Met aandacht voor continue verbetering



INDAVER PEOPLE
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Indaver (incl. contractors) Chemie Afvalsector

In 2014 kon Indaver veiligheidsresultaten voor haar medewerkers 
voorleggen die aanzienlijk beter waren dan het gemiddelde voor 
bedrijven in de afvalsector, zoals blijkt uit deze grafi ek van de 
frequentiegraad, het aantal ongevallen met werkverlet.

Indaver biedt al haar medewerkers de 
opleiding en vorming aangepast aan 
hun individuele vaardigheden en hun 
jobvereisten.

VEILIGHEID OPLEIDING

57 583

1 680

totaal aantal uren 
opleiding

personeelsbestand 
Indaver Groep

Frequentiegraad  =  
Aantal ongevallen met werkverlet (>1dag) x 1 000 000

 Aantal gewerkte uren 

Opmerking: frequentiegraad voor Chemie en Afval zijn overall gemiddelden van de gerapporteerde 
resultaten per land en sector. 
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INVESTEREN IN DE CONTINUE 
ONTWIKKELING VAN ONZE 
MENSEN EN SYSTEMEN 

VEILIGHEID EERST BIJ  INDAVER

Voor Indaver is veiligheid een absolute prioriteit. 
Dat strookt met onze kernwaarde ‘Met oog voor 
mens, veiligheid en milieu’. Indaver zet in op 
een groepsbrede gedragscultuur rond veiligheid, 
met oog voor continue verbetering om onszelf, 
onze leveranciers/partners en onze bezoekers te 
beschermen. We richten ons op een proactieve 
aanpak, veilige installaties, goedgekeurde 
beheersystemen en goed opgeleide medewerkers. 

Verbetering veiligheidstrend
In 2014 was het aantal registreerde incidenten 
vergelijkbaar met het aantal in 2013. Maar de 
veiligheidstrend, gebaseerd op het jaargemiddelde 
voor het aantal incidenten met werkverlet en de 
veiligheidsindex, is de voorbije 3 jaar verbeterd. 
De veiligheidsresultaten voor onderaannemers 
verbeterden in 2014, ten opzichte van 2013. Bij de 
meeste incidenten met werkverlet op vestigingen van 
Indaver in 2014 ging het veelal om lichtere letsels. 

Veiligheidscampagne
Indaver lanceerde in september 2013 een groeps
brede veiligheidscampagne en zette deze voort in de 
loop van 2014. Met deze campagne willen we het 
veiligheidsbewustzijn verhogen en onze inzet voor 
veiligheid op de werkvloer aantonen. 
De belangrijkste elementen van de campagne zijn: 
een posterreeks over veiligheidsthema’s in combinatie 
met veiligheidstoolboxen; vestigingsbezoeken 
door het Internationaal Managementteam en de 
Regionale Managementteams in het kader van de 
veiligheid; een oproep tot een actieve bijdrage van 
alle medewerkers door het formuleren van ideeën 
om de veiligheid te verbeteren. In 2015 worden 
opvolgingsposters verdeeld en de managementteams 
zetten de vestigingsbezoeken voort.

Hoe goed de verwerkingsinstallaties en systemen van Indaver ook zijn, het 
zijn uiteindelijk onze mensen die het verschil maken. De veiligheid en het 
welzijn van onze medewerkers en leveranciers/partners zijn een absolute 
prioriteit. Bovendien zorgen we ervoor dat onze medewerkers over de kennis 
en expertise beschikken om onze klanten oplossingen op maat aan te bieden. 
We investeren voortdurend in de ontwikkeling van onze leidinggevenden. 
De kennis, ervaring en inzet van onze medewerkers maken van Indaver een 
bedrijf dat duurzame ontwikkeling en innovatie als handelsmerk heeft. 

 Een opgeruimde werkplek 
betekent veiliger en 
aangenamer werken

• Een opgeruimde werkomgeving 
voorkomt ongevallen.   

• Ik hou mijn werkplek vrij van 
obstakels zodat er niemand kan 
struikelen.

• Ik geef zelf altijd het goede 
voorbeeld. Ik spreek ook mijn 
collega’s aan op orde en netheid.

• Ik neem de tijd om mijn werkplek 
op te ruimen.

• Zwerfvuil? Ik ruim het even snel 
zelf op, dat gaat sneller dan de 
vervuiler te zoeken.

• Ik pas de 5S-techniek toe 
(scheiden, schikken, schoonmaken, 
standaardiseren, systematiseren).
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Veiligheidscultuur: 
dialoog met het management
In 2014 bezochten de leden van het Interna
tionale Managementteam (IMT) verschillende 
regionale vestigingen om hun persoonlijke 
gedrag op het vlak van veiligheid te demon
streren. De Regionale Managementteams 
(RMT) deden hetzelfde in hun eigen regio. 
Bij hun ontmoeting met de medewerkers 
maakten ze gebruik van de veiligheidsvideo 
en veiligheidsposters van de campagne om 
het veiligheidsgedrag op het werk openlijk te 
bespreken. De resultaten en aanbevelingen ter 
verbetering van elke vestiging werden over
gemaakt aan het desbetreffende Regionale 
Managementteam. 

De dialoog op het terrein werd als positief en 
informatief ervaren, zowel door de IMT en 
RMTleden als door de medewerkers. Hun per
soonlijke en zichtbare betrokkenheid bij het 
promoten van een veiligheidscultuur waarin 
veiligheidskwesties openlijk kunnen worden 
besproken, is een meerwaarde. Daarom wordt 
deze aanpak in 2015 voortgezet. 

TRIPLE C: ONTWIKKELEN VAN ONZE 
TOEKOMSTIGE LEIDINGGEVENDEN

Met haar HRaanpak streeft Indaver naar een duurzame ontwikkeling van 
haar organisatie en haar mensen. Doorslaggevend voor het succes van deze 
opdracht is de kwaliteit van het leiderschap. Leiderschap voor Indaver betekent 
‘Leading by Triple C: Care (zorgen), Coach (begeleiden), Connect (verbinden). 
Dit ‘Leading by Triple C’concept werd vertaald in het competentiemodel van 
Indaver. Via gemeenschappelijk leiderschap versterken we de cultuur van 
samenwerking die nodig is om onze regionale en internationale strategieën 
te realiseren via onze matrixstructuur. Zo kunnen we de cultuur van Indaver 
verder ontwikkelen in alle regio’s. In 2014 hebben we de opleiding en 
ontwikkeling van de leidinggevenden in alle regio’s voortgezet. 

Voor de interne campagne 
rond de nieuwe 

werkkleding werd een 
levensgrote standee 

gebruikt.

Voor de interne campagne 
rond de nieuwe 

werkkleding werd een 
levensgrote standee 

gebruikt.

DRESS CODE:

INDAVER

Alles wat je wil weten over de 

nieuwe Indaver werkkleding

All you need to know about  

the new Indaver uniform

Alles, was Sie über die neue 

Indaver-Arbeitskleidung  

wissen müssen

Tout ce que vous devez  

savoir sur les nouvelles  

tenues Indaver

dresscode brochure_2000ex.indd   1

9/10/14   12:43

Veilige werkkleding
Indaver heeft in 2014 haar 
nieuwe werkkleding in alle regio’s 
geïntroduceerd. Het ontwerp is 
gebaseerd op de veiligheidsnormen 
om medewerkers te beschermen 
tegen chemicaliën en ervoor te 
zorgen dat ze goed zichtbaar zijn 
in het verkeer op de vestiging. De 
afdeling Safety & Health legde vast 
aan welke eisen de werkkleding 
moest voldoen, afhankelijk van 
het soort activiteiten. Dit verschilt 
naargelang de functie en de 
vestiging.

Indaver beseft dat werkkleding 
niet alleen moet voldoen aan 
hoge veiligheidsnormen, maar 
ook comfortabel moet zijn om te 
dragen. Naast wastests werden er 

ook piloottests uitgevoerd door 
personeel met verschillende functies 
en op verschillende locaties om 
de beste pasvorm te kiezen. Onze 
werkkleding biedt persoonlijke 
bescherming en geeft ons personeel 
op het terrein een professioneel en 
herkenbaar voorkomen.
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De 4 pij lers van de groepsbrede en regionale strategieën zij n gebaseerd op:

Stippel je loopbaan uit

met deze routekaart

met Indaver en SVEX
Blij(f) onderweg

DUURZAME INZETBAARHEID

Indaver wil steeds de juiste competenties 
in huis hebben om de bedrijfsstrategie 
en de toekomstige internationale groei 
vorm te geven. Dit houdt in dat we 
enerzijds ons ouder wordend personeel 
opvolgen om ervoor te zorgen dat de 
opgebouwde kennis in de organisatie 
blijft. Anderzijds leggen we ons toe op 
de optimale en duurzame inzetbaarheid 
van onze medewerkers om tegemoet te 
komen aan de noodzaak om langer aan 
de slag te blijven. We hanteren daarbij een 
proactieve aanpak, die rekening houdt 
met de diversiteit van de verschillende 

leeftijdsgroepen, dus zonder oudere 
werknemers te stigmatiseren. We kiezen 
voor kwalitatieve oplossingen met het oog 
op leren en ontwikkelen – een ‘leer en 
ontwikkelingsaanpak’. 

Dit vereist een gezamenlijke betrokkenheid 
van zowel de medewerker als het bedrijf, 
en fl exibiliteit en inzet van beide kanten. 
In 2014 voerden we een groepsbrede 
strategie in die we vertaalden naar 
regionale strategieën, afhankelijk van de 
lokale context en wetgeving.

Gezondheid en welzijn: 
We maken onze medewerkers bewust van het belang van hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, 
en zetten hen aan tot een gezondere levensstijl. We bieden medische controles en relevante vaccinaties 
aan. We dringen er bij onze medewerkers op aan om hun lichamelijke en geestelijke gezondheid 
voldoende aandacht te geven, zowel thuis als op het werk. We overleggen voortdurend met onze 
medewerkers en passen de arbeidsomstandigheden aan om mensen op de lange termijn aan de slag 
te houden. We streven samen naar een goed evenwicht dat zowel het bedrijf als de medewerkers ten 
goede komt. We evalueren de werkplek en gaan na welke ergonomische middelen nodig zijn voor 
optimale prestaties. 

Evenwicht in werk en leven:
We verduidelijken de functies en verantwoordelijkheden van onze medewerkers en de verwachte 
resultaten. We zorgen ervoor dat onze mensen de juiste opleiding hebben gehad voor hun taken en 
ondersteunen hen waar nodig. We stellen hun effi ciënte en doeltreffende instrumenten ter beschikking 
om hun taken uit te voeren. We verwachten van onze medewerkers dat ze het initiatief nemen 
om de arbeidsprocessen effi ciënter te maken. We bieden, waar mogelijk, fl exibele werkuren, en de 
mogelijkheid om thuis te werken en deeltijds te werken. Aan de hand van een open en eerlijke dialoog 
zoeken we een situatie die voordelig is voor henzelf, voor het bedrijf en voor hun team.

Competentie- en loopbaanontwikkeling: 
We bieden onze medewerkers mogelijkheden om hun competenties en vaardigheden voortdurend 
aan te scherpen door middel van opleiding en ontwikkeling, onthejobervaring, coaching, 
feedbackoefeningen en evaluaties van hun potentieel. We helpen hen bij het vinden van hun 
persoonlijke loopbaanankers in elke fase van hun leven. We verwachten van onze medewerkers dat 
ze zelf initiatief nemen en beseffen dat ze de ontplooiing van hun vaardigheden en loopbaan zelf in 
handen hebben. 

Inzet en betrokkenheid:
We ondersteunen onze medewerkers volgens het Indavermotto ‘CareConnectCoach’. We tonen 
respect en vertrouwen. We verduidelijken hun persoonlijke bijdrage aan de Indaverstrategie en het 
team, en betrekken ze bij de besluitvorming. We geven hun de autonomie en het gezag om op te 
treden. We helpen hen om zich te ontwikkelen en om te gaan met een veranderende omgeving.



INDAVER PROCESSES/PRODUCTS

Met haar Molecule Management onderzoekt Indaver de kleinste 
bouwstenen – moleculen – van het chemisch en farmaceutisch 
afval dat ze verwerkt, om te zien welke veilig en effi ciënt 
kunnen hergebruikt worden.

MOLECULE MANAGEMENT

Met haar Molecule Management onderzoekt Indaver de kleinste 
bouwstenen – moleculen – van het chemisch en farmaceutisch 
afval dat ze verwerkt, om te zien welke veilig en effi ciënt 
kunnen hergebruikt worden.
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TOTAL WASTE MANAGEMENT PARTNER VOOR DE INDUSTRIE

Indaver Industrial Waste Services (IWS) is gespeciali
seerd in afvalbeheer voor grote industriële bedrijven, 
met hun vaak complexe afvalstromen. Wij bieden 
operationele, administratieve en managementdiensten 
voor hun volledige afvalportfolio, met een continue 
focus op duurzaamheid.

Full service dienstverlener
Indaver biedt kwaliteitsvolle, duurzame en 
kostenefficiënte afvaloplossingen voor industriële 
klanten. Industriële bedrijven die zich willen 
concentreren op hun kernactiviteiten kunnen 
hun afvalbeheer volledig uitbesteden. Indaver 
biedt een totaaloplossing op maat: Total Waste 
Management (TWM). Die voorziet in evenwichtige 
oplossingen waarbij economische rendabiliteit, 
oog voor het milieu en risicobeheersing hand in 
hand gaan. Klanten kunnen rekenen op effciënte 
projectbewaking en correcte en duurzame 
verwerking.

Drie pijlers: installaties, systemen en 
mensen
De dienstverlening van Indaver steunt op drie pijlers: 

• installaties (assets): Indaver beschikt over 
gespecialiseerde installaties en verwerkingscapaciteit 
bij derden in heel Europa. Zo garandeert ze de klant 
de beste oplossingen voor elke afvalstroom.

• systemen (systems): de managementsystemen 
van Indaver bewaken de veiligheid, de kwaliteit 
en de impact op het milieu. Ze verankeren haar 
duurzame aanpak in de organisatie.

• mensen (people): Indaver zorgt er voor dat haar 
medewerkers de kennis en de expertise hebben die 
nodig is om klanten bij te staan in hun dagelijkse 
activiteiten en strategische langetermijnuitdagingen.

Duurzaam en veilig
Industriële bedrijven willen een duurzame lange
termijn oplossing voor hun afval. Indaver heeft 
de nodige expertise en ervaring om afval op een 
correcte en duurzame manier te verwerken en 
daarbij kostenefficiënt te zijn. Haar totaalaanpak 
omvat maximale terugwinning. Ze houdt 
daarbij de circulaire economie schoon en veilig 
door kritische of gevoelige afvalcomponenten 
die niet in de voedsel of materialenketen 

DUURZAME AFVALOPLOSSINGEN 
OP MAAT VAN INDUSTRIE EN 
OVERHEDEN

Indaver is actief op het vlak van afvalbeheer voor industrie en 
overheden. We ontwikkelen een aanpak op maat. Volledige 
transparantie, professioneel overleg en een goed persoonlijk 
contact zijn de sleutelingrediënten van onze kwaliteitsvolle 
dienstverlening.
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mogen belanden, te neutraliseren. 
Veiligheid en full compliance zijn 
gegarandeerd. Indaver houdt zich 
aan strenge regels en procedures 
om risico’s en aansprakelijkheid te 
vermijden. Zo helpt ze bedrijven hun 
duurzaamheidsdoelstellingen te halen 
terwijl ze toch de kosten drukken.

Kennispartner
Afvalbeheer is een complexe materie 
die voortdurend in beweging is. 

Kennisbeheer is noodzakelijk om steeds 
de beste dienstverlening te bieden. 
Indaver adviseert en ondersteunt 
haar klanten in hun ambitie om hun 
afvalbeheer duurzamer te maken. 
Indaver heeft zichzelf tot taak gesteld om 
zoveel mogelijk materialen en energie 
terug te winnen op een effi ciënte manier. 
Dat kan alleen door nauw te overleggen 
en samen te werken met haar klanten 
over de types afval, het transport en de 
behandeling ervan.

Betrouwbare ERP-systemen
Indaver heeft zwaar geïnvesteerd in 
de ontwikkeling en toepassing van 
betrouwbare Enterprise Resource Plan
ning (ERP) systemen. Deze systemen 
garanderen een snelle planning, een 
facturatie op maat en een gedetailleerde 
rapportage van kosten en tonnages. 
Bovendien heeft Indaver een barcode
registratiesysteem voor onsite afvalregis
tratie. De combinatie van beide metho
des levert een waterdicht systeem op. 

ERVAREN PARTNER VOOR OPENBARE BESTUREN

Openbare besturen gaan voor hun 
afvalbeheer steeds vaker in zee met 
een gespecialiseerde partner. Met haar 
Public waste PartnershipS heeft Indaver 
een brede waaier aan kwaliteitsvolle 
en kosteneffi ciënte oplossingen die de 
nodige fl exibiliteit bieden.

Flexibiliteit, vrij e keuze en 
vertrouwen
Flexibiliteit, vrije keuze en vertrouwen: 
dit principe bepaalt onze dienstverlening 
en zorgt er voor dat openbare besturen 
en hun burgers er wel bij varen.

• Flexibiliteit: Openbare besturen 
kiezen wat ze uitbesteden aan 
Indaver. Wij adviseren hen, op basis 
van onze technische, administratieve, 
wettelijke en commerciële expertise.

• Vrije beleidskeuze: Zij bepalen 
welke voor hen de beste oplossing 
is, wij adviseren hen over de meest 
geschikte diensten en technologieën.

• Vertrouwen: Open, tijdige en 
accurate communicatie is cruciaal. 
Dankzij onze ITsystemen hebben 
openbare besturen overal en altijd 
toegang tot alle gegevens over hun 
afvalstromen. 

Drie types van dienstverlening
• Verwerking van huishoudelijk 

afval: bijvoorbeeld wastetoenergy, 
composteren, voorbehandeling van 
biomassa, sorteren van plastic, papier 
en karton, verwerking van gevaarlijk 
huishoudelijk afval.

• Organisatie van 
afvalbeheersystemen: bijvoorbeeld 
beheer van afvaldiensten van 
lokale besturen, inzameling 
en transport, exploiteren van 
transferstations, outlets aanspreken 
voor recyclebaar of restmateriaal, 
afvalpreventiecampagnes 
ondersteunen.

• Management van infrastructuur: 
bijvoorbeeld beheer of volledige 
exploitatie, optimalisatie van 
de capaciteit, formules van 
coeigenaarschap, gezamenlijke 
projecten.

Continuïteit en duurzaamheid
Continuïteit en gegarandeerde 
duurzame verwerking van afval zijn 
essentieel voor openbare besturen. 
Indaver heeft eigen installaties voor de 
verwerking van gemeentelijk afval. In 
haar activiteiten staan hoogwaardige 
recycling en terugwinning van energie 
centraal. Bij de bouw van nieuwe 

infrastructuur kan Indaver een partner 
zijn bij de ontwikkeling van nieuwe 
recyclinginstallaties, MBT’s (Mechanical
Biological Treatment) of wastetoenergy 
installaties.

Internationale expertise lokaal 
toegepast
Openbare besturen pakken het 
afvalbeleid elk op hun manier aan. 
Ze slaan daarbij vaak de handen in 
elkaar met naburige gemeenten. 
Indaver heeft de nodige expertise om 
te werken met dergelijke complexe 
samenwerkingsverbanden. Onze 
plaatselijke medewerkers staan ten 
dienste van de openbare besturen 
en kunnen een beroep doen op de 
knowhow en de expertise die Indaver 
centraal beheert.

ERVAREN PARTNER VOOR OPENBARE BESTUREN

Drie types van dienstverlening

 bijvoorbeeld wastetoenergy, 

biomassa, sorteren van plastic, papier 
en karton, verwerking van gevaarlijk 

 bijvoorbeeld 

Drie eigenschappen en 
drie types van dienstverlening.
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KLANTTEVREDENHEID

Klanttevredenheid meten
In haar zoektocht naar de beste en duur
zaamste oplossing voor elke afvalstroom 
toetst Indaver ook voortdurend de 
tevredenheid van de klant af. Ze gebruikt 
de resultaten van die bevraging om 
haar dienstverlening te verbeteren. Voor 
industriële klanten wordt de klantente
vredenheid opgevolgd tijdens de regel
matige, directe contacten van de account 
manager met de klant. Voor Total Waste 
Management klanten wordt daarnaast 
gebruik gemaakt van een Balanced Score 
Card (BSC), een kwantitatief instrument 
dat de dienstverlening van Indaver voor 
andere onsite dienstverlening, logistiek, 
verwerking van afval, rapportage en fac
turatie beoordeelt. 

Correcte opvolging van klachten 
van klanten 
Indaver hecht veel belang aan de correcte 
opvolging van klachten van klanten. Elke 
regio heeft een databank waarin klach
ten geregistreerd worden en opgevolgd 
wordt welke acties ondernomen zijn. 

België
PwPS-klanttevredenheids-
enquêtes 
Voor overheden wil Indaver een betrouw
bare partner zijn met de Public waste 
PartnershipS. Het is daarom belang
rijk om te weten wat klanten van haar 
dienstverlening vinden. Naar aanleiding 
van een enquête in december 2012 voor 
de gemeenten en intercommunales in 
Vlaanderen die klant zijn van ons, heb
ben we in juli 2014 nog een klanttevre
denheidsonderzoek uitgevoerd. Dit jaar 
hebben we ons gericht op de mening 
van onze klanten over de diensten van 
Indaver op het vlak van afvalbeheer. 
Veertien klanten vulden de online
enquête volledig in, zeven klanten vulden 
ze gedeeltelijk in. De algemene tevreden
heidsscore bedroeg 8/10. Een aantal van 
de positiefste reacties die Indaver heeft 
ontvangen, luidde ‘geweldige expertise’, 
‘informatie en ondersteuning’ en ‘een 

goede opvolging van de praktische orga
nisatie’. We streven ernaar om onze klan
ten de best mogelijke service te geven en 
deze aandachtspunten suggereren dat 
we goed op weg zijn om deze doelstel
ling te bereiken. 

Co-creation Workshop
In 2014 organiseerde het Industrial 
Waste Servicesteam (IWS) een ‘CoCre
ation Workshop’. Met deze workshops 
willen we het gesprek in de diepte aan
gaan met onze grote klanten over onder
werpen die belangrijk zijn voor hen. Het 
ultieme doel is het verbeteren van onze 
diensten en dus ook de tevredenheid 
van onze klanten. Dit lukt alleen als we 
inzicht krijgen in de behoeften van onze 
klanten, echt luisteren naar hun uitdagin
gen en hun perspectief begrijpen. 

Op het programma: onze Total Waste 
Managementdiensten en ons Indaver 
Molecule Management dat het ideaal 
van een kringloopeconomie helpt dichter 
bij te brengen.

Wat vooral naar voren kwam in de 
gesprekken over onze Total Waste 
Managementdiensten, was de waar
dering voor vereenvoudiging en het feit 
dat we hun afval beheren op een veilige 
manier, conform de wetgeving. Ze waar
deren ook de transparantie, vooral met 
betrekking tot de kosten. De peerto
peergesprekken waren waardevol voor 
alle deelnemers. We nemen de feedback 
mee en zullen in 2015 specifi eke acties 
voeren. 

Onze gesprekken over het Indaver 
Molecule Management waren zeer 
leerzaam. We mogen dan vinden dat de 
kringloopeconomie de toekomst is, bij 
de meeste klanten is dit geen prioriteit. 
Daarom moeten we hen bewustmaken 
van de urgentie en tegelijkertijd hun 
zorgen wegnemen. We moeten nieuwe 
samenwerkingsverbanden, businessmo
dellen en technologieën ontwikkelen 
en we moeten communiceren over de 
voordelen en de haalbaarheid van IMM
projecten om van de kringloopeconomie 
een realiteit te maken.

Ierland
Informatie op maat bieden aan 
onze klanten 
Het is soms moeilijk om de wetgeving 
rond afvalbeheer bij te houden. Zoals 
het een voortrekker op het gebied van 
duurzaam afvalbeheer past, heeft Indaver 
in Ierland in september 2014 een gids 

gepubliceerd over 
de Ierse afvalwet
geving. Zo wil ze 
inzicht verschaf
fen in de regelge
ving en eisen die 
gevolgen kunnen 
hebben voor zowel 
de klanten als 
de belangrijkste 

stakeholders. De gids staat boordevol 
informatie over het Ierse afvalbeleid, de 
regelgeving met betrekking tot afval
transport, licenties en vergunningen voor 
afvalinstallaties en de regelgeving rond 
diverse afvalstromen zoals batterijen, 
banden, auto’s, POP’s enz. De gids is een 
belangrijk hulpmiddel voor wie actief is in 
afvalbeheer of een aanverwante sector.

Met de ‘Co-creation Workshop’ 
willen we het gesprek in de 
diepte aangaan met onze grote 
klanten en onze dienstverlening 
verbeteren.
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BIO POWER ALPHEN:  
EEN DUURZAME OPLOSSING VOOR GEMEENTELIJK GFT-AFVAL

In de zomer van 2014 heeft Indaver 
Nederland haar innovatieve GFT
vergister Bio Power in Alphen aan den 
Rijn in gebruik genomen. Daarmee 
biedt Indaver gemeenten een duurzame 
oplossing voor hun organische 
afval. Bio Power Alphen heeft een 
verwerkingscapaciteit van 75 000 ton 
GFTafval per jaar. Indaver investeerde 
16 miljoen euro in deze vergister. 

Materialenkringloop
Deze wijze om GFTafval te verwerken 
tot nieuwe producten past uitstekend 
bij de duurzame afvalverwerking die 
Indaver de gemeenten wil aanbieden. 
Met de composteringsinstallatie sluit 
Indaver opnieuw een deel van de 
materialenkringloop. Het gemeentelijke 
GFTafval is de basis voor nieuwe 
producten. De vergistingsinstallatie 
haalt 4 producten uit het GFTafval:

1. Groen gas
Het vochtige organische afval dat bij Bio 
Power Alphen wordt aangeleverd, komt 
in een van de twee vergistingstanks 
terecht. Daar blijft het materiaal circa 
24 dagen opgeslagen onder speciale 
condities. Zo zit er geen zuurstof in de 
tanks, ligt de temperatuur op 55 °C en 
wordt het organische materiaal continu 
geroerd. Bacteriën breken in die periode 

het materiaal af. Bij dit proces komt bio
gas vrij. De installatie vangt het biogas 
af en werkt het op tot groen gas. 

Twee maanden na het in werking 
stellen van Bio Power Alphen had het 
opgewerkte groen gas al dezelfde 
kwaliteit als aardgas. Dat is zeer snel 
voor een nieuwe vergistingsinstallatie. 
Sindsdien levert Indaver het groen 
gas dan ook aan het aardgasnet. 
De maximale capaciteit bedraagt 
5 miljoen m3 per jaar. Die hoeveelheid 
komt overeen met het jaarlijkse 
gasverbruik van ongeveer 3 400 
gezinnen.

2. Vloeibare CO2
Bij het opwerken van biogas tot groen 
gas komt CO2 vrij. Dit komt echter 
niet in de atmosfeer terecht, omdat 
de installatie het gas comprimeert tot 
vloeibare CO2. De maximale productie 
van vloeibare CO2 bij Bio Power Alphen 
bedraagt 5 000 ton per jaar.

Met name de glastuinbouw neemt 
vloeibare CO2 af om de groei van 
planten te stimuleren. Voor Indaver 
is dit een tijdelijke afzetmarkt. Er 
zijn mogelijkheden om vloeibare 
CO2 hoger in de kringloop terug te 
brengen, namelijk als grondstof voor de 
chemische industrie.

Biomethanol
Indaver werkt momenteel met 
ketenpartner BioMCN uit Delfzijl aan 
de toepassing van vloeibare CO2 in 
biomethanol, wat als toevoeging diesel 
en benzine kan vergroenen. Ook is 
biomethanol geschikt als grondstof voor 
de productie van verf en kunststoffen.

Droogijs
De vloeibare CO2 van Bio Power 
Alphen is ook op te werken tot droogijs 
(koolzuursneeuw). Dit product is zeer 
geschikt voor het milieuvriendelijk 
koelen van levensmiddelen tijdens 
transport. 

Ook bij deze producttoepassing loopt 
Indaver voorop. De transportsector staat 
onder grote druk en heeft vooralsnog 
weinig oog voor groene grondstoffen 
vanwege het wat hogere prijskaartje. 
Voor Indaver is het echter duidelijk 
dat vloeibare CO2 als groen product 
toekomst heeft en uitstekend past bij 
haar visie op duurzaam hergebruik van 
afval.

3. Compost 
Na de vergisting blijft er digestaat over. 
Bio Power Alphen kan dit verwerken tot 
hoogwaardige compost, die geschikt 
is als natuurlijke bodemverbeteraar. 
Met name de land en tuinbouwsector 
neemt deze compost af. De capaciteit 
ligt jaarlijks op 33 000 ton.

4. Biomassa
Uit het GFTafval wordt bij inname 
de wat grotere houtachtige fractie 
geselecteerd die zich minder snel laat 
composteren. Na opwerking levert dit 
jaarlijks 1 000 ton biomassa op die naar 
biomassaenergiecentrales gaat.
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INDAVER MOLECULE MANAGEMENT

De vraag naar metalen en mineralen is 
de jongste decennia explosief gestegen 
door de groei van de wereldbevolking 
en de toename van de welvaart. Maar 
de grondstoffenvoorraad geraakt 
uitgeput. Industriële bedrijven zoeken 
alternatieven voor schaarse en dure 
grondstoffen, onder andere in de 
terugwinning van materialen. Ze hebben 
evenwel hoogwaardige materialen 
nodig om de primaire grondstoffen 
te vervangen, want minderwaardige 
materialen leiden tot minderwaardige 
producten. 

Kleinste bouwstenen
Indaver heeft voor haar industriële 
klanten Molecule Management 
ontwikkeld. Indaver beheert jaarlijks 
meer dan 5 miljoen ton afval. Waar 
afvalstromen als glas, papier en 
plastic inmiddels breed gerecycled 
worden, ligt het voor gevaarlijke 
afvalstromen lastiger. Met haar 
Molecule Management kijkt Indaver 
nu echter naar de kleinste bouwstenen 

van chemisch en farmaceutisch afval, 
namelijk de moleculen. De bedoeling: 
op een veilige manier terugwinnen 
van materialen als zoutzuur, ijzeroxide, 
jodium, zeldzame aardmetalen en 
edelmetalen. 

Kwalitatief eindproduct
Sinds kort recupereert Indaver op haar 
vestiging in Antwerpen bijvoorbeeld 
palladium, dat gebruikt wordt in de 
farmaceutische industrie als katalysator 
in de processen, uit vloeibaar 

farmaceutisch afval. Ze slaagt er in om 
dit te doen zonder dat het eindproduct 
aan kwaliteit inboet. De bedoeling is 
om deze technieken uit te breiden naar 
andere edelmetalen, in functie van de 
behoeften van de industrie. De industrie 
kan deze kostbare en hoogwaardige 
materialen dan opnieuw inzetten na 
refining bij een van onze partners. 

Veiligheid eerst
Indaver blijft er ook steeds op toezien 
dat de overblijvende polluenten op 
een correcte manier verwerkt worden. 
Aangezien het in vele gevallen gaat 
om gevaarlijk afval uit de chemische 
en farmaceutische industrie, blijft het 
vermijden van een negatieve impact op 
mens en milieu de topprioriteit.

CUSTOMER ZONE

Portugese Green Award-
nominatie voor Customer Zone
De award is een gezamenlijk initiatief 
van GCI, een adviesbureau voor 
maatschappelijke betrokkenheid, het 
Portugese milieuagentschap en Quercus, 
de belangrijkste Portugese ngo op 
het vlak van milieubehoud. Indaver 
nam deel met haar softwaresysteem 
voor klanten, ‘Customer Zone’, dat ze 
momenteel invoert in Portugal. Van de 
1 000 ingediende projecten werden er 
60 genomineerd.

Toegevoegde waarde voor 
onze klanten
Customer Zone biedt concrete 
voordelen: zo wordt er minder papier 
gebruikt en verlopen dagelijkse 

transacties efficiënter. Maar bovenal 
zorgt het voor de inzichten die onze 
klanten aanmoedigen om ons pan
Europese duurzaamheidsprogramma te 
volgen, dat is gericht op minder afval 
storten en meer energie en materialen 
terugwinnen.

De uitgebreide 
rapportage over 
afvalbeheer 
vergroot het 
inzicht van onze 
klanten in hun 
prestaties op het 
vlak van duurzaam 
afvalbeheer. Zo 
kunnen ze hun 
doelstellingen 

op het gebied van duurzaamheid 
tastbaarder, meetbaarder en haalbaarder 
maken. Het bedrijf, de stakeholders en 
de gemeenschap zullen de vruchten 
plukken van een milieuvriendelijker 
afvalbeheer.

Bij Indaver in Antwerpen 
is recent begonnen met de 
terugwinning van palladium 
uit vloeibaar farmaceutisch 
afval. Palladium dient als 
katalysator in de processen van 
de farmaceutische industrie.



INDAVER PRODUCTS/PROCESSES

Indaver wil afval zo veel mogelijk terug 
in de materialenketen brengen. Uit 
het afval dat we verwerken willen we 
elke gram hoogwaardige materialen 
terugwinnen voor hergebruik en 
recycling.

MATERIALENPapier
39 036 ton

Groen, GFT, 
bio-org. afval, hout

397 170 ton

Solventen-
recuperatie
2 840 ton

Zoutzuur-
regeneratie

147 648 ton

Plastics
5 248 ton

PMD
28 755 ton

Kwikhoudend
afval

5 191 ton

Bodemassen
87 807 ton

Metalen
29 108 ton
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DE OVERGANG NAAR DE CIRCULAIRE 
ECONOMIE BEGELEIDEN

Indaver wil afval zoveel mogelijk opnieuw in 
de materialenketen brengen. Uit het afval dat 
we verwerken, willen we iedere gram aan 
waardevolle materialen voor hergebruik en recycling 
terugwinnen. Voor het brandbare, nietrecyclebare 
afval dat we beheren, willen we voor iedere Joule 
een nuttige toepassing vinden. 

Uit PMD (plastic flessen en verpakkingen, metalen 
en drankkartons) en papier halen we materialen 
voor hergebruik en recycling. Van bioorganisch 
afval maken we compost voor de landbouw, bio
massa voor energiecentrales en vloeibare CO2 voor 
andere toepassingen. We halen glas, metaal en  
fluorescentiepoeders uit kwikhoudende lampen. Van 
kunststof leiden we grondstoffen af voor het maken 
van nieuwe kunststoffen. De bodemassen van onze 
thermische verwerking van afval leveren eindproduc
ten op voor de bouw en de metaalindustrie. 

De stoom die we genereren uit de verbranding van 
afval, wordt deels omgezet in elektriciteit. De stoom 
kan ook dienen voor stadsverwarmingsnetten en 
industriële warmteclusters die energie leveren aan 
gezinnen en bedrijven, en dit met veel lagere CO2
emissies. 

In een kringloopeconomie moeten de materialen en 
de voedselketen schoon en veilig blijven. Afval kan 
gevaarlijke of schadelijke stoffen bevatten. Onze 
draaitrommelovens voor de thermische verwerking 
van afval bij zeer hoge temperaturen en onze 
stortplaatsen neutraliseren deze stoffen, waardoor 
de kringloop schoon en veilig blijft.

Het grondstoffentekort is een van de prangendste problemen van 
de 21ste eeuw. Indaver heeft een van de oplossingen: materialen en 
energie terugwinnen uit afval. We werken mee aan de overgang 
van een lineaire economie, waarin grondstoffen eenmalig worden 
gebruikt, naar een circulaire economie, waarin materialen die 
worden teruggewonnen uit afval, opnieuw worden gebruikt. 

VERHOOGDE 
TERUGWINNING VAN 
METALEN IN IERLAND

‘Continue verbetering’ is een van Indavers kern
waarden en dat is duidelijk zichtbaar in de Waste
toEnergyinstallatie van Meath. Sinds 2013 voert 
het team proeven uit om te bepalen wat de best 
beschikbare oplossingen zijn om meer metalen 
terug te winnen. Na de installatie van een tweede 
magneet in 2013 voor de extractie van ferro
metalen werd er in 2014 een split wervelstroom 
geïnstalleerd in de installatie om de extractie van 
nonferrometalen op te drijven. 

In vergelijking met het terugwinningsrendement 
van 2013 van ongeveer 3 000 ton (gerelateerd aan 
de verwerking van 225 339 ton) bereikte de instal
latie in Meath in 2014 een terugwinningsrende
ment van meer dan 6 000 ton ferrometalen (gere
lateerd aan de verwerking van 228 773 ton). Sinds 
zijn installatie in mei 2014 zorgde de split wervel
stroom voor een terugwinningsrendement van 
370 ton nonferrometalen gedurende een periode 
van zes maanden tot aan het einde van het jaar. 

De toegenomen terugwinning van metalen uit 
de bodemas verbetert de recyclingpercentages en 
zorgt tegelijk voor een hoger afleidingspercentage 
van de stortplaats. Bovendien wordt de kwaliteit 
van de bodemas verbeterd, die meer mogelijkheden 
biedt voor hergebruik als een aggregaat. 
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Roosteroven Meath

Draaitrommelovens Biebesheim

Wervelbedovens Doel 

Draaitrommelovens Hamburg

Roosterovens Doel

Draaitrommelovens Antwerpen

102 000
GEZINNEN

42 000
GEZINNEN

80 000
GEZINNEN

9 000
GEZINNEN

11 000
GEZINNEN

7 000
GEZINNEN

INDAVER: PRODUCENT VAN (GROENE) ENERGIE

Indaver produceert via de thermische 
verwerking van afval jaarlijks voldoende 
energie om zo’n 250 000 gezinnen van 
stroom te kunnen voorzien. Europa 
wil dat tegen 2020 de uitstoot van 
broeikasgassen met 20 % verminderd 
is tegenover 1990. Het energieverbruik 
moet met 20 % dalen en 20 % van 
de energie moet duurzaam zijn. 
Indaver draagt met haar wasteto
energy strategie haar steentje bij 

tot dit Europese klimaatbeleid. De 
verbrandingsinstallaties van Indaver 
zijn echte energiecentrales. Niet alleen 
proberen wij voor die installaties zo 
weinig mogelijk primaire fossiele 
energiebronnen te gebruiken, we 
zetten ook zoveel mogelijk afval om in 
energie. Die energie gebruiken we voor 
onze eigen installaties en gebouwen 
of leveren we aan gezinnen en 
buurbedrijven.

ENERGIE VOOR 251 000 GEZINNEN
In de veronderstelling dat alle stoom die we terugwinnen wordt omgezet in elektriciteit, produceren de installaties van 
Indaver jaarlijks voldoende stroom om in de behoeften van 251 000 gezinnen te voorzien (berekend met een gemiddeld 
verbruik van 3,5 MWh/huishouden per jaar).

Bekijk ook de online versie: 
sustainabilityreport.indaver.com.
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VERWERKING DOOR DERDEN: 
INDAVER BEWAAKT DE KWALITEIT EN DE VEILIGHEID

Indaver biedt de ecologisch en 
economisch meest verantwoorde 
oplossing voor het afval dat ze van 
industriële klanten en openbare 
besturen in beheer krijgt. Daarbij zijn 
twee scenario’s mogelijk: verwerking 
in eigen installaties of in installaties 
van derden, de outlets. Indaver vindt 
het zeer belangrijk dat de verwerking 
bij derden milieuveilig gebeurt en 
controleert dit dan ook periodiek.

Wat zij n outlets? 
Indaver heeft in Europa een netwerk van 
ongeveer 475 externe verwerkingscen
tra voor de materialen (afval en grond
stoffen) van haar klanten. Dit gaat van 
zeer kleine, specifi eke installaties (zoals 
reinigen en herstellen van vaten en 
grote plastic containers) tot zeer grote, 
geïntegreerde ondernemingen (zoals 
meeverbrandingsinstallaties met bijbe
horende voorbehandelingsplatformen).

Waarom outlets?
Er zijn verschillende redenen voor 
verwerking bij derden:
• Het externe centrum heeft een meer 

aangewezen verwerkingstechnologie, 
bijvoorbeeld voor de verwerking van 
gasfl essen, reinigen en herstellen van 
vaten of de regeneratie van actief kool.

• Om de transportkosten te drukken 
werkt Indaver soms samen met lokale 
verwerkingscentra. Dat is bijvoorbeeld 
het geval voor de lokale verwerking 
voor bepaalde buitenlandse klanten.

• Het externe centrum dient als backup 
bij onderhoudswerken aan Indaver
installaties. Op die manier vermijdt 
Indaver dat de reguliere aan en 
afvoer wordt verstoord. 

Garantie voor de klant 
Dankzij een gestructureerd outlet
management bieden we onze 
klanten dezelfde waarborgen voor de 
verwerking van afvalstoffen door derden 
als voor onze eigen installaties. Indaver 
verifi eert immers dat de verwerking 
er milieuveilig gebeurt, volgens de 
geldende wetgeving. Daarvoor heeft ze 
speciale mechanismen opgezet. 

Alle outlets moeten een prekwalifi  catie
vragenlijst (PQQ) of het equivalent ervan 
invullen en ondertekenen vooraleer er 
een overeenkomst tussen Indaver en 

de outlet wordt opgemaakt. De PQQ 
controleert de minimale wettelijke 
vereisten opdat de outlet het afval 
kan aanvaarden en verwerken in zijn 
installaties. 

In 2014 kwam daar een nieuwe aanpak 
bij voor de goedkeuring van outlets. 
Bij kritische activiteiten is voortaan de 
‘Quality Environment Safety Health 
Approval’ verplicht. Een activiteit wordt 
als kritisch beschouwd wanneer er 
enkel minimale wettelijke vereisten 
voor de verwerkingsmethode zijn, en/
of wanneer het gaat om specifi eke 
kritische afvalstromen zoals explosieven, 
peroxides of radioactief afval. 

Een outlet met ‘QESH Approval’ 
moet werken volgens de Europese 
en nationale afvalwetgeving, de 
‘Best Practice Classifi cation and 
Characterisation’ procedure (BPCC) 
van Indaver en onze ’10 Codes van 
goede praktijken in afvalbeheer’. Na 
deze evaluatie is het duidelijk of een 
bepaalde kritische activiteit in de outlet 
kan gebeuren. In bepaalde gevallen zal 
de vestiging van een outlet aan een 
volledige audit onderworpen worden.

In 2015 willen we er voor zorgen dat de 
‘QESH Approval’ van toepassing wordt 
voor alle kritische activiteiten.

Verwerkingspallet bij externe outlets in 
2014:

Recovery
1 147 415 ton 
(82 %)

Disposal
243 924 ton 

(18 %)

We besparen op 
transportkosten en we 
zetten de meest geschikte 
verwerkingstechnologie 
in door specifi eke afval-
stromen te verwerken bij 
derden.



INDAVER PLANET

Afvalsto� en 404 348 ton

Energie

Stookolie 546 ton

Stoom 55 509 GJ

Elektriciteit 43 565 MWh

Hulpsto� en    

Ongebluste kalk 1 904 ton

Kalksteen 2 404 ton

Adsorbent voor dioxines 
en zware metalen 154 ton

DeNOx reagens 868 ton

Water    

Leidingwater 165 611 m³

Hergebruikt water (*) 12 191 m³

Emissies lucht 

Rookgassen 2 076 653 016 Nm³

Energie  

Energie 3 360 263 GJ

Emissie water 

Afvalwater 0 m³

Restproducten 

Bodemassen  87 807 ton

Ketelassen 8 271 ton

Rookgasreinigings-
residu  8 760 ton

Gips 805 ton

IN UIT

(*) Berekende waarde

MASSABALANS

De massabalans visualiseert het 
thermisch proces van onze installaties. 

Aan de ‘in’-zijde bevindt zich de 
hoeveelheid hulpstoffen, water en 
energie die nodig is om de afval-
stoffen effi ciënt te verwerken. 

Aan de ‘uit’-zijde staan de hoeveel-
heid vaste reststoffen die overblijven 
na het proces, de hoeveelheid rook-
gassen die de schouwen uitstoten, 
de hoeveelheid afvalwater en de 
hoeveelheid energie die vrijkomt bij 
de verwerking.

Dit is de massabalans voor de rooster-
ovens van de vestiging in Doel. Op 
onze Duurzaamheidswebsite vindt u 
de massabalans voor alle relevante 
installaties.

sustainabilityreport.indaver.com
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Indaver wil de impact van haar activiteiten op mens 
en milieu zo klein mogelijk houden. Wij investeren in 
nieuwe technologieën en methodes om onze emis
sies naar lucht en water nog te beperken. Indaver 
springt spaarzaam om met water. Ze waakt er ook 
over dat haar activiteiten de bodem niet belasten. 
Ze neemt de nodige preventieve maatregelen om 
vervuiling van de bodem en het grondwater op haar 
vestigingen te voorkomen en zorgt ervoor dat afval
stoffen veilig gestort worden op de deponieën die ze 
beheert. 

Indaver doet voortdurend inspanningen om haar eco
logische voetafdruk te verkleinen. Zowel bij de verwer
king van afval als bij het vervoer van afval of personen 
dragen wij milieuvriendelijkheid hoog in het vaandel. 
Tegen 2020 wil Indaver klimaatneutraal zijn.

Minimale impact op lucht
Om de impact en de resultaten te kwantificeren 
geven we van onze relevante thermische verwer
kingsinstallaties telkens de massabalans, de vuil
vrachten en de prestaties ten 
opzichte van de daggemid
delde norm. We geven ook 
de dioxineresultaten voor elke 
installatie. We bespreken de 
resultaten van de thermische 
verwerkingsinstallaties op basis 
van de verbrandingstechnolo
gie: de roosterovens in België en 

Ierland, de draaitrommelovens in België en Duitsland 
en de wervelbedovens in België. Dit zijn de relevant
ste installaties voor onze emissies. 

Minimale impact op water
Bij haar verwerkingsprocessen verbruikt Indaver 
water van diverse oorsprong. Naast primaire bronnen 
zoals leidingwater, oppervlaktewater zoals rivier of 
kanaalwater en opgepompt grondwater investeert 
Indaver ook in het hergebruik van (afval)waterstro
men, zogenaamd secundair water. 

Indaver springt spaarzaam om met water. Ze maakt 
daarom maximaal gebruik van secundair water. 
Het gaat om selectief opgevangen regenwater van 
daken, wegen en verharde terreinen, alsook van 
afvalwater van de eigen verwerkingsinstallaties. Dit 
hergebruikte water kan de waterbehoefte van de 
installaties dekken als het de vereiste kwaliteit heeft.

Indaver investeert in nieuwe technologieën en 
methodes om haar impact op het omgevingswater 

verder te beperken.

Voor de resultaten van onze 
impact beperken we ons tot 
de 5 locaties met de grootste 
behoefte aan water: Antwerpen 
en Doel in België, IJmuiden 
in Nederland, Hamburg en 
Biebesheim in Duitsland.

ONZE IMPACT OP LUCHT, WATER  
EN BODEM BEPERKEN

Indaver zoekt niet aflatend naar de beste technologie om complexe en 
vaak veranderende afvalstromen te verwerken met maximale energie- 
en materialenterugwinning. We ontwikkelen nieuwe en innovatieve 
technologieën die de invloed van onze activiteiten op het milieu beperken. 
Maar we integreren onze aandacht voor onze impact op het milieu ook in 
de continue bewaking van onze emissies in de lucht. We garanderen dat de 
gezuiverde rookgassen die uit onze schoorstenen komen, voldoen aan de 
strengste milieunormen.

De emissieresultaten van de 
meest relevante installaties 

kunnen geraadpleegd worden 
op de online versie van onze 
Duurzaamheidsrapportering: 

sustainabilityreport.indaver.com



26 Indaver Groep · Duurzaamheidsverslag 2014

INDAVER BELGIË: WARMTENETWERK VOOR BEDRIJ VEN

In de Waaslandhaven bij Antwerpen, 
België, plant Indaver een industrieel 
stoomnetwerk. Het beginpunt van 
dit cluster is de wastetoenergy 
installatie van Indaver/SLECO in Doel. 
Met het warmtenetwerk zal de stoom 
die vrijkomt tijdens de verbranding 
via een stoomleiding doorgesluisd 
worden naar buurbedrijven. 
Aangezien de helft van het afval 
dat Indaver/SLECO verwerkt in 
de installatie bioorganisch is, is 
de warmte die er vrijkomt groene 
warmte.

Flexibele groene energie
De energievoorziening is fl exibel: 
bedrijven nemen stoom af wanneer 
ze die nodig hebben. Door aan te 
sluiten op dit netwerk, dat warmte 
levert die voor 50 % groen is, kunnen 
ze bovendien hun eigen gasgestookte 
boilers, die 100 % grijze energie 
leveren, geheel of gedeeltelijk 
vervangen. Zo daalt hun verbruik van 
fossiele brandstoffen.

Eén netwerk = 
50 windmolens
Dit warmtenetwerk wordt een van de 
grootste industriële warmteclusters 
in Europa. De CO2besparing die het 
zal realiseren, komt overeen met de 
CO2 die uitgespaard wordt door 50 
windmolens te bouwen. Ook andere 
emissies zoals die van stikstofoxide en 
stof zullen dalen. 

Strategisch belang
Dit warmtenet creëert een betrouw
bare, duurzame en kosteneffi ciënte 
energievoorziening – een bijkomende 
reden voor de deelnemende 
bedrijven om te blijven kiezen voor 
de Antwerpse havenregio. Andere 
bedrijven kunnen aansluiten. Dit 
netwerk kan het begin zijn van 
een intensief warmtenet in dit hele 
industriegebied. Het kreeg daarom 
ook strategische investeringssteun 
van de Vlaamse overheid in 2014. 

Planning
Met zes bedrijven, actief in de 
chemische en logistieke sector, zijn de 
voorbije maanden ‘letters of intent’ 
getekend voor de warmteafname. 
Zodra die engagementen omgezet 
zijn in contracten, kan de bouw 
aangevat worden. 

De waste-to-energy installatie 
van Indaver/SLECO in Doel is 
het startpunt van een nieuw 
industrieel stoomnetwerk.
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DUURZAAM BEHEER VAN EEN VAN DE GROOTSTE 
SANERINGSPROJECTEN IN EUROPA 

De sanering van de deponie voor 
gevaarlijk afval in het Zwitserse Bonfol 
werd in 2014 voortgezet. Van deze 
stortplaats werd ongeveer 114 000 ton 
materiaal afgevoerd, inclusief verven, 
farmaceutische producten, detergenten 
en pesticiden. Indaver, een belangrijke 
partner in dit project, verwijderde in 2014 
bijkomend 43 300 ton chemisch afval 
van de deponie op een veilige manier. 

Het afval ging dan via het spoor naar de 
verbrandingsinstallaties van de Indaver 
Groep in Hamburg en Biebesheim in 
Duitsland, en Antwerpen in België voor 
gespecialiseerde verwerking.

Uitdagende fase
De verontreinigingsgraad en de 
samenstelling van het afval bleken, in 
vergelijking met de eerste graafwerken, 

een serieuze uitda ging in deze fase van 
het project. Het deskundige projectteam 
zorgde ervoor dat alle operaties, het 
vervoer en de defi nitieve verwijdering 
werden uitgevoerd zonder incidenten en 
volledig conform de normen. 

Voltooiing in 2015
Tot op heden is in totaal 139 000 ton 
besmet afval met succes afgevoerd en 
verwijderd. Het is de bedoeling om 
in het raam van dit saneringsproject 
175 000 ton afval van de locatie weg 
te halen. Het project, dat in 2010 werd 
opgestart, moet tegen eind 2015 zijn 
afgerond. Het zal dan nog een jaar 
duren om alle installaties en materiaal te 
verwijderen en de locatie te herstellen in 
haar natuurlijke staat. 
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De vestiging Doel van Indaver, waar 
huishoudelijk afval, vergelijkbaar 
bedrijfsafval en slib thermisch verwerkt 
worden, wil klimaatneutraal worden. 
Door energie terug te winnen bij de 
verbranding van huishoudelijk afval, ver
gelijkbaar bedrijfsafval en slib vermijdt 
Indaver dat op een andere plaats CO2 
wordt uitgestoten voor de productie 
van energie met fossiele brandstoffen. 
Ongeveer de helft van het verwerkte 
afval is organischbiologisch en wordt 
daarom beschouwd als CO2neutraal. 
De energie die gerecupereerd wordt 
door verbranding wordt daarom 
beschouwd als hernieuwbare energie.
Tijdens de verwerking van het afval wint 
Indaver metalen uit de afvalstoffen en 
de bodemassen terug voor de recycling
sector. Om die metalen te produceren 
met erts zou veel meer energie nodig 
zijn en zouden dus meer fossiele brand
stoffen moeten worden aangesproken, 
met meer CO2uitstoot tot gevolg.
Als we dit alles in de CO2emissiebalans 

gieten – de totale CO2uitstoot door 
onze roosterovens en wervelbedovens, 
verminderd met de CO2 die we vermij
den via de recuperatie van energie en 

van materialen en via de verbranding van 
biomassa – dan bedraagt het verschil 
slechts 10 % van de initiële hoeveelheid 
CO2emissie.

INDAVER IN DOEL WIL KLIMAATNEUTRAAL WORDEN

 CO2-emissie  verminderde en vermeden CO2-emissie  verschil



INDAVER PROSPERITY

KERNCIJFERS
Financiële resultaten voor 2014 in vergelijking met 2013, in miljoenen Euro:

Bedrij fs-
opbrengsten

533

Bedrij fs -
kosten

488
EBITDA

104

Bedrij fsresul-
taat (EBIT)

44,6

Winst na 
belastingen

33,8

Eigen 
vermogen

370,6

 ■ Bedrijfsopbrengsten: EUR 533 miljoen (+ 1 %) 

 ■ Bedrijfskosten: EUR 488 miljoen (+ 2 %)

 ■ Bedrijfskasstroom (EBITDA): EUR 104 miljoen (– 3 %) 

 ■ Bedrijfsresultaat (EBIT): EUR 44,6 miljoen voor 2014 (– 3 %)

 ■ Groepswinst na belastingen: EUR 33,8 miljoen (– 15 %)
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FINANCIËLE RESULTATEN

Indaver realiseerde een mooie winst en stevige 
cash fl ows in betere maar nog steeds uitdagende 
economische omstandigheden.

Rekening houdend met de bijzonder uitdagende 
omgeving legt dit een stevige basis voor verdere 
groei. Indaver heeft in de voorbije jaren haar 
competitiviteit en marktpositie nog weten te 
versterken. Een stabiele cash fl ow ondersteunt 
vanzelfsprekend de verdere groeiambities en 
mogelijkheden voor Indaver.

WINST VOOR INDAVER, WINST 
VOOR DE SAMENLEVING

Indaver is een resultaatgerichte onderneming. Wij meten resultaten echter 
niet alleen aan de hand van de fi nanciële groei die we hebben bereikt 
door klanten een kosteneffi ciënte en kwaliteitsvolle dienstverlening 
aan te bieden. Door het voortdurend verbeteren en vernieuwen van 
onze processen, zodat we nog meer afval kunnen omzetten in nieuwe 
materialen of energie, dragen we bij aan de circulaire economie die 
slimmer en zorgvuldiger omspringt met natuurlijke rijkdommen en 
toekomstige generaties niet belast. 

Op onze online versie 
vindt u een link naar onze 
Geconsolideerde Jaarrekening

 

INNOVATIE CREËERT WELVAART

Het gaat om welvaart – winst voor de hele 
samenleving. Innovatie is hierbij altijd de drijvende 
kracht. We ontwikkelen nieuwe technologieën en 
bouwen geavanceerde installaties met slechts één 
doel voor ogen – zo veel mogelijk materialen en 
energie uit afval terugwinnen. We investeren in 
onderzoek en ontwikkeling, zodat we de standaard 
kunnen blijven zetten op het gebied van afvalbeheer. 

Indaver wil ook niet losstaan van de regio waar 
we actief zijn. We willen onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid niet beperken tot het 
minimaliseren van onze invloed op mens en milieu. 
Daarom steunen we ook maatschappelijke projecten 
en sponsoren we goede doelen die stroken met onze 
kernwaarden en die gunstig zijn voor de regio waar 
we actief zijn.
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LEIDERSCHAP INZAKE KENNIS EN IDEEËN

Kennisdelen is een van de belangrijkste 
strategische competenties van Indaver. 
We begrijpen en erkennen het belang 
van leiderschap inzake kennis en ideeën 
voor onze klanten, onze medewerkers 
en de afvalsector in het algemeen. 
Onze onderzoeksactiviteiten zijn 
ingebed in onze bedrijfsstructuur, 
met multidisciplinaire teams voor 
kennisdelen. We wisselen deze kennis 
ook uit, intern en met derden, om onze 
dienstverlening continu te verbeteren en 
te vernieuwen.

Kennisklimaat
We creëren een kennisklimaat waarin 
medewerkers hun kennis verdiepen 
en hun expertise delen. Dit stimuleert 
creativiteit en leidt tot vernieuwende 
ideeën om onze activiteiten te 
verbeteren en nog meer materialen en 
energie terug te winnen. Deze ideeën 
worden getoetst op hun haalbaarheid, 
nut voor de klant, duurzaamheid en 
risico’s voor we ze toepassen.

Onderzoek en ontwikkeling
Indaver investeert in onderzoek en 
ontwikkeling, zodat het steeds opnieuw 
de standaard voor afvalbeheer bepaalt. 
Onze medewerkers zijn opgeleid met 
het idee van continue verbetering. 
Ze worden gestimuleerd om te 
experimenteren met eigen ideeën. 
Vernieuwing betreft niet enkel onze 
installaties, maar ook onze processen, 
diensten en systemen.

Innoveren over de grenzen 
heen
Met de International Operational 
Competence Centres (IOCC), die 
werken over de Indaverregio’s heen, 
worden interne kennis en ervaring 
bijeen gebracht, ontwikkeld en gedeeld 
om onze processen nog te verbeteren. 
Nieuwe technologische evoluties 
worden er opgevolgd en nieuwe, 
creatieve ideeën ontwikkeld. 

Industriële sectororganisaties 
en werkgroepen
Indaver is zoveel mogelijk 
vertegenwoordigd in relevante 
sectororganisaties. Op die manier wil ze 
zichtbaar zijn en invloed uitoefenen op 
voor haar belangrijke dossiers. Indaver 
heeft een gezaghebbende stem in het 
debat rond duurzaam materialen en 
afvalbeheer. Ze is erg zichtbaar op 
technische en beleidsfora en deelt haar 
kennis daar met derden.

Workshops, opleidingen en 
seminaries
Indaver deelt haar kennis met de sector, 
met onderzoekers, beleidsmakers, 
onderwijsinstellingen en stakeholders. 
Medewerkers van Indaver gaan in 
scholen praten over hun functie en 
studenten kunnen een bezoek brengen 
aan het bedrijf. Indaver is ook aanwezig 
op jobbeurzen en andere evenementen 
waar bedrijven zich voorstellen aan 
potentiële werknemers.

Bedrijfsbezoeken en 
opendeurdagen
Opendeurdagen en bedrijfsbezoeken 
zijn in alle regio’s de ideale gelegenheid 
om de stakeholders van Indaver een 
blik achter de schermen te gunnen en 
Indaver de kans te geven om zich te 
profileren als de uitgelezen partner voor 
afvalbeheer. 

Burenraden en overlegfora
Indaver streeft altijd en overal naar 
open communicatie. Burenraden en 
overlegfora zijn waardevolle fora waar 
Indaver bedrijven, milieuorganisaties, 
buren en lokale overheden ontmoet. 
Indaver luistert er naar vragen, 
informeert snel bij incidenten en houdt 
de raad systematisch op de hoogte van 
nieuwe projecten.

Opendeurdag bij 
Indaver Impex

Indaver luistert naar vragen van 
klanten en andere stakeholders 
en geeft hen informatie.
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MAATSCHAPPELIJ KE ROL 

België: 
Unieke samenwerking met de 
milieubeweging
Het Fonds Duurzaam Materialen 
en Energiebeheer is een uniek 
samenwerkingsverband tussen 
Indaver en de lokale en regionale 
milieubeweging. Het Fonds ondersteunt 
innovatieve projecten die Vlamingen 
duurzamer leren omgaan met 
materialen en energie, in lijn met 
de inspanningen van Indaver om zo 
veel mogelijk afval om te zetten in 
grondstoffen en hernieuwbare energie. 
Via SLECO schenkt Indaver 130 000 
euro aan het fonds, dat door de Koning 
Boudewijnstichting wordt beheerd. 
Sinds 2006 ontvingen 84 projecten 
meer dan 1 miljoen euro van het fonds. 
Het gaat om projecten die stroken met 
de kernwaarden van Indaver: projecten 
die de invloed van de mens op het 
milieu verkleinen en naar een blijvend 
resultaat streven. 

Ierland: 
Gemeenschapsfonds
Meer dan 700 000 euro fi nanciering 
voor lokale verenigingen in Meath 
Sinds zijn oprichting in 2009 heeft 
het Indaver Community Fund, dat 
gekoppeld is aan de wasteto
energyinstallatie in Meath, meer 
dan 700 000 euzo geïnvesteerd in 
lokale gemeenschapsprojecten. Ieder 
jaar wordt ongeveer 250 000 euro 
vrijgemaakt. In 2014 werden in totaal 
18 projecten gefi nancierd, gaande 
van sportclubs, toneelgezelschappen, 
verenigingen voor het behoud van 
historisch erfgoed en lokale scholen. 
Een combinatie van factoren, zoals 
de nabijheid tot de installatie en de 
gemeenschap, recreatieve en sociale 
meerwaarde, bepaalt welke projecten er 
worden gefi nancierd. 

Nieuw kunstwerk voor Duleek
Op de heuvel aan de ingang van het 
dorp Duleek werd in november 2014 
een nieuw kunstwerk met de titel ‘The 
Family’ ingehuldigd. Indaver fi nancierde 
het kunstwerk als onderdeel van 
haar planningsvoorwaarden voor de 
wastetoenergyinstallatie in Meath. 
De winnende kunstenaar, Maurice 
Harron, werkt ook al aan een tweede 
‘tijdcapsule’stuk getiteld ‘The Tree’, dat 
in 2015 wordt geïnstalleerd. 

‘The Family’ komt aan in de 
gemeente Duleek.
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